


















   เป็นองค์กรชี้น�ำ
      กำรพัฒนำอุตสำหกรรม

	 เสนอแนะนโยบาย	 	 แนวทาง	 	 และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม	 รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ

	 เสนอแนะนโยบาย		ก�าหนดท่าที		แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	รวมทั้งประชุมเจรจา

กับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม

	 ศกึษา	วเิคราะห์เศรษฐกิจอตุสาหกรรม		เพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการก�าหนดนโยบาย		การวางแผนการพฒันาอตุสาหกรรม		

และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 วิเคราะห์		วิจัย		คาดการณ์แนวโน้ม		และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 ประสาน		เร่งรัด		ติดตาม		และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

	 ก�าหนดนโยบายการส�ารวจ	 	 การเก็บรักษา	 	 การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม	 	 การจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรม		 

และท�าหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของส�านักงาน	 	 หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย

	 จัดท�า	บูรณาการ	ผลักดันนโยบาย	แผน	ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า	และขีดความสามารถใน

การแข่งขันอย่างยั่งยืน

	 จดัท�าระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	ตวัชีว้ดั	สญัญานเตอืนภยัภาคอตุสาหกรรมทีท่นัสมยั	เชือ่ถอืได้	และเชือ่มโยง 

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งให้บริการเผยแพร่

	 สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

พันธกิจ/ภารกิจ

  จริยธรรมน�ำคน  พัฒนำตนเป็นนิจ
  สร้ำงมิตรร่วมงำน ปฏิบัติกำรเชิงรุก

ค่านิยม

อ�านาจหน้าที่

วิสัยทัศน์ (VISION)
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1. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ

	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น	ไม่แสวงหา

ผลประโยชน์โดยมิชอบ	ตระหนักและส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง	และต่อสังคม

2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก�าหนดเวลา	 ได้

ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย	คุ้มค่า	ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	ชอบธรรม	โดยรักษาและใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ 

ประเทศชาติ

3. การเคารพบุคคลและองค์กร

	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพึงเคารพสิทธิเสรีภาพ	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่นอย่าง 

เท่าเทียมกัน	รักษาชื่อเสียงของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	คุ้มค่า

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม                                                       

	 ข้าราชการส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	รวดเร็ว	ประหยดัและถกูต้อง	

ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน�้าใจสุภาพ	เอื้ออาทร

5. การยึดมั่นและยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 

	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ	 โดยยึดมั่นในความถูกต้อง	 เที่ยงธรรม	

ยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม

6. การด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	 ข้าราชการส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมควรด�ารงชวีติโดยยดึปรชัญาของหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง	เพือ่สร้างความเชือ่ถอื 

ศรัทธาที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

7. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	 เปิดเผย	พร้อมรับผิดชอบและสามารถ

ตรวจสอบได้

จรรยาข้าราชการ
ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ
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(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2545 และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 

ประกาศในราชกจิจานเุบกษา ฉบบักฤษฎกีา  เล่มที ่ 125  ตอนที ่

18ก  ลงวันที่  23  มกราคม  พ.ศ. 2551 ก�าหนดให้มีอ�านาจ

หน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้

 

 ส�ำนักบริหำรกลำง
 - ด�าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของส�านักงาน

และงานช่วยอ�านวยการ

 -    ด�าเนินการเก่ียวกับการเงนิ  การบญัช ี การงบประมาณ 

  การพัสดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของส�านักงาน

 ส�ำนักงำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสำหกรรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม  ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2533 ขอปรับปรุงฐานะกองเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น

ส�านักงานเทียบเท่ากรม และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน

การจดัตัง้ “ส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม” โดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156  ลงวันที่  4  กันยายน  

พ.ศ. 2553 โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  ดังนั้น ในวันที่  5  กันยายน  พ.ศ. 2534  

จงึถอืเป็นวนัก่อตัง้ “ส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.)” 

 ต่อมาอาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 8ฉ แห่ง 

พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 ซึง่แก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศอ.

ส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ



 -  ด�าเนนิการเก่ียวกับการบรหิารงานบคุคล  การพฒันา

ข้าราชการ  การเสริมสร้างวินัย  และรักษาระบบคุณธรรม 

ของส�านักงานงาน

 -  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความ

ก้าวหน้า  และผลงานของส�านักงาน

 - ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

 ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
 - ก�าหนดนโยบายและระเบียบในการส�ารวจ  การเก็บ

รักษา  และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 - ด�าเนนิการเก่ียวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 - รวบรวมและจัดท�าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมใน 

ภาพรวม  และรายสาขาอุตสาหกรรม

 - ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค
 -  เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการด้านการ

พัฒนาอุตสาหกรรม  รวมทัง้จดัท�าแผนพฒันาอตุสาหกรรมของ

ประเทศ

 -  เสนอแนะแนวทางการพฒันาปัจจยัสนบัสนนุทีจ่�าเป็น

ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 -  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 - ประสานการด�าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม 

 - ประสานและจัดท�าแผนงาน  งบประมาณ  และแผน

ปฏิบัติการของส�านักงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง

 - ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ  1  และ  2
 - เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการด้าน

การพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา รวมทั้งจัดท�าแผนพัฒนา

อุตสาหกรรมรายสาขา

 -  ศกึษา  วเิคราะห์  และติดตามสถานการณ์ทีม่ผีลกระทบ 

ต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและ 

เตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา

 -  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน

พัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

 - ประสานการด�าเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและ

แก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมรายสาขา

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย      

 ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
 - จัดหาและรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค  และเป็น

หน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง   รวมถึงการเชื่อมโยง

เครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

 -  วเิคราะห์  และวจิยัประเดน็ทางเศรษฐกจิทีม่ผีลต่อการ

พฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ   และตดิตามสถานการณ์  รวมทัง้ 

คาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

 -  พฒันาเคร่ืองมอืทางเศรษฐศาสตร์  เพือ่สนบัสนนุการ

ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

 ส�ำนักเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ 
 - เสนอแนะนโยบาย  แนวทาง  มาตรการ  และก�าหนด

ท่าทีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

 - ประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับต่าง

ประเทศ  รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ

 - ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามนโยบาย

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 - บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันด้าน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

 - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม  1 ต�าแหน่ง

รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม    2 ต�าแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญ         4 ต�าแหน่ง

กลุ่มตรวจสอบภายใน       2 ต�าแหน่ง

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ    3 ต�าแหน่ง

ส�านักบริหารกลาง     23 ต�าแหน่ง

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   18 ต�าแหน่ง

ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค         18 ต�าแหน่ง

ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1   18 ต�าแหน่ง

ส�านักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2  18 ต�าแหน่ง

ส�านักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   15 ต�าแหน่ง

ส�านักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ             17 ต�าแหน่ง

      รวม                  139 ต�ำแหน่ง

นางสาวกชพรรณ  ภิรมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี
จากสถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2518
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ
สถานที่ท�างาน   ส�านักบริหารกลาง ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สังกัด ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  

โครงสร้าง
และอัตราก�าลัง

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

งบประมาณ
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประจ�ำปีพุทธศักรำช 2554 







ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 57 4.4260

ผลส�าเรจ็ตามแผนปฏบิตัิ
การ

1. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
ปฏิบัติราชการของกระทรวงอุตสาหกรรมและนโยบายส�าคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล

20 3.8142

 1.1  ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

8 4.7947

 1.1.1 ระดับความส�าเร็จของการปรับโครงสร้างการผลิตอุตสาหกรรม 
แม่พิมพ์

1.6 4.6923

 1.1.2  มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม (พันล้านบาท) 1.6 4.2811

 1.1.3  ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าดัชนีผลิตภาพรวมของ SMEs 1.6 5.0000

 1.1.4  รอ้ยละของจ�านวนเร่ืองร้องเรียนสถานประกอบการทีไ่ดรั้บการสัง่
การแก้ไขและมีการติดตามผล

1.6 5.0000

 1.1.5 ร้อยละความส�าเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามสายงานหลักของ
กระทรวงอุตสาหกรรม มีผลประเมินในระดับที่ดีขึ้น

1.6 5.0000

 1.2 ระดับความส�าเร็จในการขับเคล่ือนนโยบายส�าคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล*

3 n/a

 1.3 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการด�าเนินการ 
ตามแผนปฏบิติัราชการของกระทรวงทีม่เีป้าหมายร่วมกนัระหว่างกระทรวง

10 2.9927

 1.4 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์
บริการประชาชน

2 4.0000

2. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

10 5.0000

 2.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุเป้าหมายของการด�าเนิน
โครงการ/แผนงานตามแผนแม่บทเพิม่ประสทิธภิาพและผลิตภาพของภาค
อุตสาหกรรม

4 5.0000

ผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองปฏิบัติราชการประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2554
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ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

 2.2 ระดับความส�าเร็จของการตอบสนองต่อเรื่องที่ได้รับการร้องขอ 
/สั่งการ และมีผลผลิตที่น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง

3 5.0000

 2.3 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศและ 
การเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ

3 5.0000

3. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

27 4.6667

 3.1 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการถ่ายโอนงานด้านการ 
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพมาตรฐาน

 3.2 ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
ระหว่างกรมในกระทรวงอุตสาหกรรม

 3.2.1 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�า “ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์”

1 5.0000

 3.3 ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา

4 4.7500

 3.4 ระดับความส�าเร็จของการติดตาม ผลักดัน โครงการตามแผน 
แม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมที่ สศอ.  
รับผิดชอบ

4 3.0000

 3.5 ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทาน 
ก�าลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม

4 5.0000

 3.6 จ�านวนผู้ใช้บริการสารสนเทศทางเว็บไซต์ของส�านักงาน 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4 5.0000

 3.7 ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัยรายกลุ่ม
อุตสาหกรรม

5 5.0000

 3.8 ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมต่อสาธารณชน

5 5.0000



ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 5 5.0000

ความพึงพอใจ 4.1  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ก�าหนดนโยบาย 3 ยกเลิก
ตามมติ 
อ.ก.พ.ร.

5. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจหลักยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่เน้นถึง
คุณภาพการให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

คุณภาพการให้บริการ  5.1  รอ้ยละความเช่ือมัน่ตอ่ภาพลักษณก์ารใหบ้ริการของสว่นราชการ 5 5.0000

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

 5.2  ระดับความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานตามแผนการมสีว่นร่วมภาค
ประชาชน

ไม่เลือก

คุณภาพการให้บริการ  5.3  ระดับความส�าเร็จในการปรับปรุงกระบวนงานและยกระดับ
คุณภาพการให้บริการ

ไม่เลือก

การมีคุณธรรม  5.4  ร้อยละของจ�านวนเรื่องร้องเรียนที่ด�าเนินการจนได้ข้อยุติ ไม่เลือก

มิติที่ ๓ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 14 4.9495

การบริหารงบประมาณ 6. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/เงิน
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

 6.1  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 2 5.0000

 6.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 5.0000

 6.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย 
เข้มแข็ง 2555

 6.4  ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน  1.5 4.5289

การควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน

7. ระดับความส�าเร็จของการควบคุมภายใน 2 5.0000
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ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
น�้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

8. ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของการบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการที่เน้นถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

การรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบ้รกิาร

 8.1  ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน�้าหนักในการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

1 5.0000

การจัดท�าต้นทุนต่อหน่วย  8.2  ระดับความส�าเร็จของการจัดท�าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 5.0000

การประเมินความคุ้มค่า  8.3  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบการประเมินความคุ้มค่า
เชิงภารกิจ

3 5.0000

 8.4  ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการตามแผนพัฒนากฎหมาย 
ของส่วนราชการ

การพัฒนากฎหมาย  8.4.2 ระดับความส�าเร็จของการทบทวนแผนพัฒนากฎหมายของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

1 ยกเลิก
ตัวชี้วัด

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร 20 4.5343

การพัฒนาองค์กร
- การบริหารจัดการ
องค์กร

9.  ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)

 9.1  รอ้ยละของการผา่นเกณฑค์ณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐัระดบั
พื้นฐาน

8 4.5000

 9.2  ระดับความส�าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุ 
เป้าหมายความส�าเรจ็ของผลลัพธ์การด�าเนนิการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ) 
ของส่วนราชการตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน 
(หมวด ๗)

6 4.1143

 9.3  ระดับความส�าเร็จของการประเมินองค์การด้วยตนเองตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

6 5.0000

รวม 96 4.5548



     ารพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ( PMQA 

 : Public Sector Management Quality Award) ของ

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นการยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดย

มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีระบบที่ดี และถือ

เป็น “เคร่ืองมือตรวจสุขภาพและปรับปรุงองค์กร” ส�าคัญ

ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถ

การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถส่งมอบ

บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให ้

เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 สศอ. ได้ให้ความส�าคญัในการพฒันาคณุภาพการบริหาร 

จัดการภาครัฐมาต้ังแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยเร่ิมจากการ 

เตรียมความพร้อมด้านการให้ความรู้ความเข้าใจในแนวคดิและ

หลักเกณฑ์ PMQA การจดัตัง้คณะท�างาน ทมีตวัคณูหรือทมีแม่ไก่ 

รวมถึงแนวทางการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ประกอบด้วย

ค�าถามรวม 105 ข้อ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีกิจกรรม PMQA 

กลุ่มย่อย และในปี 2552 - 2554 ได้บรรลุผลตาม Roadmap 

ของส�านักงาน ก.พ.ร.

ผลการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ของ สศอ. ในปี 2554

ก
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 ส่วนปี 2554 สศอ. เป็นหน่วยงานนโยบายได้ก�าหนด

กิจกรรมการพัฒนาองค์กรใน  2 หมวดสุดท้าย คือ หมวด 3 

การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรพัยากรบคุคล ขณะทีย่งัมกีารด�าเนนิการ 

ในหมวดอ่ืนๆ ในทุกประเด็นอย่างต่อเนื่องและมีเป้าหมาย

ส�าคัญคือ

 การให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยี จะเน้นการสร้างความสมัพนัธ์กับผู้รบับรกิารและผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสีย และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสร้างความ 

พึงพอใจ  สศอ. มีการก�าหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียและยังได้พัฒนาช่องทางการรับฟังและเรียนรู ้ 

ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสนอ 

รูปแบบการบริการต่างๆ เช่น การพัฒนาปรุงระบบเว็บไซต ์

ของ สศอ. ให้ทนัสมัยและมีการใช้งานทีส่ะดวกย่ิงขึน้ บนเวบ็ไซต์ 

ดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลหลากหลายและเป็นประโยชน ์

ต่ออุตสาหกรรมไทย นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มช่องทางการ

สื่อสารผ่านช่องทางสื่อใหม่อื่น ๆ เช่น facebook.com โดยใช้

ชื่อ oieprnews และเปิดการสื่อสารทาง www.twitter.com 

โดยใช้ชื่อ @Oie_news อีกด้วย นอกจากนี้ ยังรวบรวมและ

จัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค�าชมเชย มา

ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการได้หลายช่องทาง ได้แก่ เปิดให้

ประชาชนสามารถร้องเรยีน เสนอแนะ และส�ารวจความคดิเหน็

ของผูรั้บบริการและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทัง้แบบ Online และทาง

ไปรษณีย์มาพัฒนาระบบงาน

 ปี 2554 และต่อไป สศอ. มีการสร้างเครือข่ายและการ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาก

ยิ่งขึ้น มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดประชุม การเข้าร่วม

สัมมนากับหน่วยงานที่เป็นภาคีด้านการชี้น�าอุตสาหกรรม เช่น 

สถาบันเครือข่ายอุตสาหกรรมต่างๆ มหาวิทยาลัย หน่วยงาน 

ภาครฐัทีเ่กีย่วข้อง นอกจากนัน้ ยงัมกีารจดัประชมุชีแ้จง แถลงข่าว 

แลกเปล่ียนองค์ความรู้กันเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารราชการ สศอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดัชนี

อุตสาหกรรม ที่มีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอก อาทิ จาก 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายสาขาจากสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าไทย ผู้บริหารกระทรวง 

อุตสาหกรรม และผู้บริหารภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม 

สถาบันการศึกษา ฯลฯ  ได้เข ้ามามีส ่วนร่วมให้ข ้อมูล  

(Inform) มส่ีวนร่วมปรกึษาหารอื (Consult) หรอืให้ความเหน็ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งยังเกี่ยวข้อง (Involve) ในการก�าหนด

นโยบาย วางแผน/โครงการ ในรูปแบบคณะอนุกรรมการ

ที่มีอ�านาจหน้าที่กล่ันกรองและมีส่วนร่วมในการจัดท�าดัชนี

อุตสาหกรรม ในฐานะหุ ้นส่วน หรือภาคีในการท�าดัชนี

อุตสาหกรรมต่อไป ทั้งนี้ประชาชนทุกสาขาได้เข้ามามีส่วน

ร่วมผ่านช่องทางการสัมมนา การสัมภาษณ์ การส�ารวจความ

คิดเห็น และมีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านหลายช่องทาง เช่น 

facebook, twitter ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ เป็นต้น ส�าหรับ

กิจกรรมการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลของ สศอ. ได้เน้นการ

พฒันาสมรรถนะให้บคุลากรทกุระดบัมขีดีความสามารถรองรับ 

ต่อสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสามารถ 

เสนอแนะผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมที่พร ้อมรองรับ 

การเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย
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2540 ว่าด้วยการก�าหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผยข้อมลู

ข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธภิาพ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสาร

ของทางราชการ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได ้

ด�าเนนิการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารของราชการ และจดัให้บรกิาร

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชน โดยมีการด�าเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2554  ดังนี้

 1. ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้

ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นตั้งแต่ปี 2548 ได้จัดท�า

โครงสร้าง การจดัองค์กร สรปุอ�านาจหน้าทีท่ีส่�าคญัและวธิกีาร

ด�าเนนิงาน นอกจากนีภ้ายในศนูย์ข้อมลูข่าวสารของ สศอ. ยงัมี

การจดัท�าแผนผังการด�าเนนิงาน (Flow chart) ส�าหรบัขัน้ตอน 

การขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อไว ้ส�าหรับให้บริการ  

และอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ ณ ห้องสมุด ชั้น 2   

ตึกส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท  เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10400 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2202 4274 และ 0 2202 4284  

 2. การด�าเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราช 

บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดท�าระบบ  ดังนี้ 

  2.1  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)-(8) ครบถ้วน

และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

  2.2 จัดท�าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์

ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก 

และรวดเร็ว

 3. ด้านการบริหารจัดการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง  ดังนี้

  3.1 มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ 

ในการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

เป็นการเฉพาะ

 3.2  ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการติดตาม ควบคุม

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 

อย่างเคร่งครัด เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

ด�าเนินการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540  การจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่าง

สม�่าเสมอ

 3.3  ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดเก็บสถิติ 

และจัดท�าสรุปผลการมาใช้บริการของผู ้ที่มาขอรับบริการ

ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องสมุดส�านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม  และได้น�าเสนอผลรายงานต่อผูบ้ริหาร 

ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบ

 3.4  ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให ้

เจ ้าหน้าที่ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความรู  ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

 3.5  มกีารเผยแพร่งานบริการด้านการใช้ข้อมลูข่าวสาร

แก่ประชาชน เช่น พระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสาร คูม่อืประชาชน 

และ VDO 3 นาทีเพื่อประชาชน ลงผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์ 

 3.6  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตาม

กฎหมายข้อมลูข่าวสารของราชการ เพือ่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร

ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านทางช่องทางต่างๆ 

ได้แก่ เว็บไซต์ สศอ. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลข้อมูล

ข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย รายงานประจ�าปี 

เป็นต้น รวมทั้งมีการส�ารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม

ความพึงพอใจที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

      4.  การเผยแพร่ข้อมูล

 4.1  ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการน�าข้อมูล

เกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่หัวหน้าส่วน

ราชการลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม www.oie.go.th

 4.2  มกีารจดัท�าสรปุผลการจดัซือ้จดัจ้างเป็นรายเดอืน 

จัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส�านักงาน

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมและมกีารเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ส�านกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือน

ต







	 	 	 	 นอดีตที่ผ่านมา	 ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมยัง

ไม่ได้มีหน่วยงานใดในสังกัดท�าหน้าที่เป็นหน่วยหลักในการ

รวบรวมและประมวลผลข้อมลูต่างๆ	ทีเ่กีย่วกับอปุสงค์		อปุทาน

ก�าลังคนเพื่อเผยแพร่อย่างเป็นทางการ	 จนกระทั่งในปี	 2551	

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ริเริ่มโครงการจัดท�าฐาน

ข้อมูลอุปสงค์	 อุปทานก�าลังคนเพื่อรองรับการวางแผนพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรม	 และมีการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

เศรษฐกิจการแรงงาน	(Labour	Economic	Data	Exchange	:	

LED-X)	ขึ้นมาในปี	2552	เพื่อเป็นระบบกลางในการรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ	ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและ

หน่วยงานอื่นๆ	ภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดท�าฐานข้อมูลอุปสงค์	อุปทานก�าลังคนเข้าไว้ด้วยกัน

	 ระบบ	 LED-X	 	 Version	 ชุดแรกนั้นเป็นการทดสอบ

กระบวนการแลกเปลี่ยนทาง	Web	Service	กับระบบ		PMANP		

(ระบบสารสนเทศแผนพฒันาก�าลงัคนของประเทศไทยเพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)	 ของส�านักงาน

ปลัดกระทรวงแรงงาน	 ซึ่งมีบริการ	Web	 Service	 เผยแพร่

อยู่แล้ว	 โดยได้น�าฐานข้อมูลที่น่าสนใจของทั้ง	 2	 กระทรวง

มาเชื่อมโยงกันภายใต้ระบบ	 LED-X	 	 เช่น	 ข้อมูลภาวะ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรมจากกระทรวง

อตุสาหกรรม		และข้อมลูผลการส�ารวจอปุสงค์	อปุทานก�าลังคน			

ข้อมลูการคาดประมาณความต้องการก�าลงัคนในระยะยาวของ

กระทรวงแรงงาน	ซึ่งผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่น่าสนใจของ

ทั้ง	2	กระทรวงดังกล่าว		ช่วยให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ใน

การก�าหนดนโยบายและทศิทางการพฒันาก�าลงัคนเพือ่รองรับ

การวางแผนพฒันาภาคอตุสาหกรรมและเพิม่ขดีความสามารถ 

ในการแข่งขันทั้งด้านแรงงานและภาคอุตสาหกรรมไปด้วย		

เนือ่งจากในทางเศรษฐศาสตร์ถอืว่าอปุสงค์แรงงานเป็นอปุสงค์

ต่อเนื่อง	(Derived	Demand)			ดังนั้น	เมื่ออุปสงค์ต่อสินค้าที่

ใช้แรงงานใดในการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงไป	 อุปสงค์ต่อ

แรงงานเหล่านั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทิศเดียวกันด้วย				

	 ในปี		2553		ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ	 	 LED-X	 ซึ่งได้เปิดใช้งานในช่วง

ทดลองไปแล้วให้สามารถครอบคลุมหน่วยงานในกระทรวง 

การพัฒนาเครือข ่ายเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดท�า
ฐานข้อมูลอุปสงค์ อุปทานก�าลังคนภาค
อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการวางแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

ใ

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค
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อ่ืนๆ	 ที่สนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม

และขยายระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมกลุ ่มอุตสาหกรรม

ต่างๆ	 ที่พร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลต่อส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรมโดยท�าการแลกเปลีย่นข้อมูลผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ด้านผลกระทบทั้งภาค

อุตสาหกรรมและภาคแรงงานในลักษณะ	 “ร่วมพัฒนา	 ร่วม

รับประโยชน์”	 กับส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ต่อมา	

ระบบ	 LED-X	 ได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลภายในระบบอย่าง 

ต่อเน่ืองโดยมีการขยายเครอืข่ายการเช่ือมโยงบรูณาการข้อมลู

กบัหน่วยงานอืน่ๆ	เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะข้อมลูการผลติก�าลังคนใน

ระดับการศึกษาต่างๆ	 ของกระทรวงศึกษาธิการ	 	 ซึ่งช่วยให้

ฐานข้อมูลภายในระบบมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้	สามารถเหน็

ภาพรวมและแนวโน้มของอปุสงค์และอปุทานก�าลงัคนของภาค

อุตสาหกรรมได้ชัดเจนยิง่ขึน้		นอกจากนีย้งัช่วยลดความซ�า้ซ้อน

ในการจดัเกบ็ข้อมลูด้านอปุทานก�าลงัคนของกระทรวงแรงงาน

ลงได้อีกในอนาคต	ทั้งนี้ภายหลังจากกระทรวงศึกษาธิการได้

เข้าร่วมมือเป็นพันธมติรในการบรหิารจดัการข้อมลูร่วมกนัแล้ว	

ได้มีการปรับปรุงระบบ	LED-X	ให้กลายเป็นระบบแลกเปลี่ยน

ข้อมูลเศรษฐกิจ	 	การศึกษาและแรงงาน	(Labour	Economic	

and	Education	Data	Exchange	:	LEED-X)	เพื่อให้สอดคล้อง

กบัสถานภาพของข้อมลูในระบบทีส่ามารถให้บรกิารข้อมลูทาง

ด้านก�าลังคนในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น	

	 ในปี	 2554	 ระบบ	 LEED-X	 ของส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมยังคงได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้

มากยิ่งขึ้น	โดยได้เพิ่มความหลากหลายของข้อมูลในระดับราย

สาขาอตุสาหกรรมรวมทัง้สิน้	9	กลุม่อตุสาหกรรม	ซึง่ถอืเป็นกลุม่

อตุสาหกรรมหลกัและมคีวามส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกจิ

ของประเทศในปัจจุบัน	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมยานยนต์และ 

ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 อุตสาหกรรม

อาหาร	 	 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 อุตสาหกรรม

เครือ่งหนังและรองเท้า		อตุสาหกรรมยางพารา	อตุสาหกรรมไม้ 

และเฟอร์นเิจอร์	อตุสาหกรรมพลาสตกิ	และอตุสาหกรรมเซรามกิ 

การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงบูรณาการจากข้อมูล 

ซึ่งมีที่มาต่างแหล่งกัน	 แต่มีความเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกัน		

ตลอดจนการแสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปกราฟในแบบ

ต่างๆ	 เพื่อให้สามารถสะท้อนทิศทางและแนวโน้มของภาค

อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมในระยะสั้นและระยะ

ยาวได้	 อันจะน�าไปสู่การยกระดับการวางนโยบายร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ	ในการก�าหนด

ทิศทางและแนวโน้มของอุปสงค์อุปทานก�าลังคนและแนวทาง

การพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค

อุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น									

	 ในด้านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ	

น้ัน	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงแรงงาน	 และกระทรวง

ศึกษาธิการ	 ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งสามไป

แล้วเมื่อวันที่	 9	กรกฎาคม	 	2553	 	รวมทั้งมีการประชุมหารือ

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของการน�าเสนอข้อมูลบน

ระบบ	LEED-X	อย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	 ได้มีการประสานงานกับ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 และสายแรงงาน	 สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	 เพื่อเชิญทั้ง	 2	 หน่วยงานให้เข้ามาร่วมเป็น

พันธมิตรในการพัฒนาระบบ	LEED-X	และต่อมาเมื่อวันที่	 15	

กันยายน	 2554	 ได้มีการจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่าง	 5	 หน่วยงาน	

ได้แก่	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวง

ศึกษาธิการ	 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 และสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย	ซึง่ผลจากการร่วมลงนามในบนัทกึข้อตกลงฯ	 

ทั้ง	 5	 หน่วยงานในคร้ังน้ี	 ท�าให้ระบบ	 LEED-X	 พัฒนาเป็น

ระบบ	LEED-X+	ซึง่จะช่วยให้เกดิการขยายเครือข่ายฐานข้อมลู

ให้มีความหลากหลาย	ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานทั้งใน 

ภาครัฐและภาคเอกชนได ้มากข้ึน	 และจะเป ็นหนึ่ งใน 

เครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนา

ก�าลังคนในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี	2558	



	 	 	 	 ามที่รัฐบาลได้น�าเสนอแนวทางการปรับรายได้

ขั้นต�่าเป็น	 300	 บาทต่อวัน	 น�าร่องใน	 7	 จังหวัด	 คือ	 ภูเก็ต	

กรงุเทพมหานคร	นนทบรุ	ีปทมุธาน	ีสมทุรปราการ	สมทุรสาคร	

และนครปฐม	 ซึ่งมีผลไปเมื่อวันที่	 1	 เมษายน	 2555	 และจะมี									

การปรับรายได้ขั้นต�่าทั่วประเทศในวันที่	1	มกราคม	2556	โดย

นโยบายดังกล่าวนั้นได้มีการวิพากษ์วิจารณ์และถกเถียงกัน

อย่างกว้างขวาง	

	 หน่ึงในประเด็นค�าถามส�าคัญคือ	 นโยบายดังกล่าวจะ

ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างไร	 ซึ่งส�านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดท�าการศึกษานโยบายดังกล่าว	

พบว่าการปรับข้ึนของรายได้ขั้นต�่าจะส่งผลให้ต้นทุนแรงงาน 

ของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ	9.08	 เป็นร้อยละ 

12.09		

การศึกษานโยบายการ
ปรับรายได้ขั้นต�่า 300 บาท :

ผลกระทบของนโยบาย
ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค

 ตารางที่  1 : ต ้นทุนแรงงานและต้นทุนรวมภาค

อุตสาหกรรม 

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ต
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	 และส่งผลให้ต ้นทุนการผลิตรวมทั้งหมดปรับตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ	 3.58	 โดยอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาด

กลางมีสัดส่วนต้นทุนแรงงานต่อต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นมากกว่า

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่	(ข้อมูลแสดงในตารางที่	1)

แผนภาพที่ 1 : สัดส่วนต้นทุนการผลิตรวมที่เพิ่มขึ้นจ�าแนกตาม

สาขาอุตสาหกรรม (ร้อยละ) 

 

 

 

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายอุตสาหกรรม	พบว่าอุตสาหกรรม

ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ

การเพิ่มของต้นทุนมากที่สุด	 โดยการผลิตเฟอร์นิเจอร์	 เพชร

พลอย	และของเล่น	มีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	7.60	การผลิต

เครื่องหนัง	มีต้นทุนเพิ่มร้อยละ	7.26	เครื่องนุ่งห่ม	มีต้นทุนรวม

เพิ่มขึ้นร้อยละ	 7.09	 การผลิตสิ่งทอ	มีต้นทุนเพิ่มร้อยละ	 5.97	

และอุตสาหกรรมการพิมพ์	มีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	5.06	(ราย

ละเอียดดังแผนภาพที่	1)

มาตรการสนับสนุนและช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม 

	 จากการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยเสี่ยง

ต่างๆ	 ที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายดังกล่าว	 ส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมมีความเห็นว่า	 การเพิ่มอัตราค่าจ้างข้ันต�่าเป็น	

300	บาทนั้น	เป็นนโยบายที่ดีในการยกระดับความเป็นอยู่ของ

ประชาชนจ�านวนมาก	 เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่ปรับ

ตัวสูงขึ้นมาก	 และเป็นแนวทางในการกระตุ้นอ�านาจซื้อของ

ประชาชน	นอกจากนี้ยังมีผลต่อการยกระดับผลิตภาพแรงงาน	

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมใน

ระยะยาว	 โดยรัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ	

โดยเฉพาะ	SMEs	ในทันที	รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณใน

การด�าเนินการต่างๆ	 อย่างเต็มที่โดยมาตรการที่จะสนับสนุน 

ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม	มีดังนี้

	 1)		อุดหนุนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแทน 

ผู้ประกอบการทันทีในปีแรก	(ในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน

ลูกจ้าง)	และทยอยลดเงินอุดหนุนแบบเป็นขั้นบันไดหลังจากที่

ผู้ประกอบการ	SMEs	เริ่มปรับตัวได้	

	 2)	 ด้านวตัถดุบิ	ต้นทนุ	และแรงงาน	ท�าได้โดยสนับสนุน

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน	 	 เพิ่ม	 Labour	 Productivity	 การ

ปรับปรุงประสทิธภิาพของเคร่ืองจกัร	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 

SMEs	 รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจในการพัฒนาระบบบริหาร 

การจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมทั้งระบบ

	 3)	 พฒันาเครอืข่ายโลจสิตกิส์ภายใน	(Internal	Logis-

tics)	เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ภายในองค์กร

	 4)	 ส่งเสริม/พัฒนา	 Cluster	 ภายในและระหว่าง

อุตสาหกรรม	 เพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งระบบขับเคล่ือนไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ

	 5)	 จดัหาสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่สนบัสนนุธรุกจิทีไ่ด้รบั

ผลกระทบจากนโยบายดงักล่าว	โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีเ่น้น

ใช้แรงงานเข้มข้น	

	 6)	 พัฒนา	 R&D	 ให้ตรงตามความต้องการของตลาด

และการสร้าง	Creative	Economy

	 7)	 ส่งเสริมและยกระดับสินค้า	OTOP	ให้มีมาตรฐาน	

เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาสินค้าให้เป็นที่ต้องการของ 

ตลาดโลก

	 8)	 ควรส่งเสริมอตุสาหกรรมทีเ่น้นใช้แรงงานเข้มข้นให้

ย้ายฐานการผลิตไปสูเ่ขตเศรษฐกจิชายแดน	เพือ่ให้สามารถใช้

ประโยชน์จากแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน

	 9)	 กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ	โดยการพัฒนา

ตลาดสนิค้าออนไลน์	เพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถเข้าถงึช่องทางการ

จับจ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้ 

ผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าถึงและ

เพิ่มความสนใจในสินค้าของประเทศ	ด้วยการจัด	Road	Show	

และใช้สือ่	(Media)	เจาะกลุ่มเป้าหมาย	โดยเฉพาะกลุ่มคนรุน่ใหม่ 

ที่มีก�าลังซื้อเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน	เป็นต้น

ที่มา	:	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



	 	 	 	 ระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นว่า	 อุตสาหกรรม

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส�าคัญ		

และมีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ

ในการแข่งขันได้	 เพื่อรองรับกับความต้องการในประเทศที่

มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ	 9	 	 ต่อปี	 ซึ่ง

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน�าเข้ากว่า	25,000	ล้านบาท		ขณะ

เดียวกันไทยก็มีความสามารถในการส่งออกวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์กว่าปีละ	 18,000	ล้านบาท	ประกอบกับรัฐบาล

มีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น	 “ศูนย์กลางสุขภาพ

ของเอเชีย	 (Medical	 Hub)”	 แต่อย่างไรก็ตาม	 วัสดุอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ทีไ่ทยผลติส่วนใหญ่เป็นการผลติทีใ่ช้เทคโนโลยี

ในระดับไม่สูงมากนัก	 โดยเน้นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบ	 (ยาง	

พลาสติก)	 ที่มีในประเทศเป็นหลัก	 ดังนั้นจึงจ�าเป็นที่จะต้องมี

การพฒันาอตุสาหกรรมวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศ

ให้มีขีดความสามารถในการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น	 เพื่อ

ลดการน�าเข้าจากต่างประเทศ	 และเพิ่มการส่งออกให้มากข้ึน		

ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จ�าเป็น

ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ	เอกชน	และ 

หน่วยงานทางการแพทย์ในการร่วมกันจัดท�าและผลักดัน

ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

	 กระทรวงอตุสาหกรรมจงึได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เม่ือวันที่	 7	

กุมภาพันธ์	2554	โดยได้จัดท�ายุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม

วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขึ้น	 เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทย		

นอกจากนี้เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ให้

เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดท�า 

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	ในการผลักดนัยทุธศาสตร์

พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและเอกชน	 รวมถึงหน่วยงานทางการแพทย์	 เมื่อวันที่		

3	พฤษภาคม	2554		

 ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการ

แพทย์	ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์ย่อย	คือ

	 1.	 การสร้างความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ	 :	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือ/บูรณาการกับ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับภาครัฐ	 เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้

	 	 1.1	 การสร ้างความร ่วมมือเชิงบูรณาการกับ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

	 	 1.2	 การพฒันาระบบข้อมลูเชงิลกึ		อตุสาหกรรมวสัดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ

	 	 1.3	การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ

	 2.	การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน	:	เพื่อพัฒนาวัสดุ

อปุกรณ์ทางการแพทย์ไทยให้มคีณุภาพมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

ในวงการแพทย์	

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์
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	 	 2.1		การจัดท�าแนวทางการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ฯ	ที่เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์

	 	 2.2	การจัดท�ามาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ฯ	 และให้ครอบคลุมถึงมาตรฐานของอาเซียน	 (ASEAN	

Standard)

	 	 2.3	การพฒันาห้องปฏบิติัการทดสอบและการสอบ

เทียบวัด

	 3.	 การตลาดและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค	

:	เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้บรโิภคยอมรบัในด้านคณุภาพและ

มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ

	 	 3.1	การสร้างองค์ความรู/้ความตระหนกัให้กบัผูใ้ช้

ในการเลือกซื้อ

	 	 3.2	การส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ผลิตในประเทศ

	 	 3.3	การเผยแพร่/ประชาสมัพนัธ์ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ

	 4.	 การพัฒนาบคุลากรและการวิจยัพฒันา	:	เพือ่พฒันา

อุตสาหกรรมไทยให้สามารผลติวัสดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้

เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

	 	 4.1	 การส่งเสรมิการวิจยัพฒันาและการผลกัดบัการ

วิจัยพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

	 	 4.2	การพฒันาบคุลากรทัง้ในสถาบนัการศกึษา	ภาค

อุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการทดสอบ

	 	 4.3	การใช้ประโยชน์จากกองทนุต่างๆ	ในการพฒันา

บุคลากรและการวิจัยพัฒนา

	 5.	การใช้มาตรการด้านการเงิน	การคลังและการจัดซื้อ

ของภาครัฐ	:	เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรม

วสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ไทยสามารถแข่งขนัได้กบัสนิค้าจาก

ต่างประเทศ	

	 	 5.1	 การปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้เอื้อต่อการ

แข่งขัน

	 	 5.2	การปฏบิตัติามระเบยีบการจดัซ้ืออย่างเคร่งครดั

	 	 5.3	การเร่งรัดปรับปรุงขั้นตอนการออกสิทธิบัตร

								 	 5.4	การเพิ่มรายการเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตใน

ประเทศเข้าไปอยู่ในบัญชี	สปสช.	สปส.

	 6.	 การสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมการลงทุน	

เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุน

ในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทย	 ซ่ึงจะท�าให้

อุตสาหกรรมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

	 	 6.1	 การส่งเสรมิการลงทนุและการชกัชวนนกัลงทนุ

	 	 6.2	การศึกษาโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมวัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์

	 การผลักดันยุทธศาสตร์น้ีร่วมกับการใช้จุดแข็งทาง

ด้านบุคลากรทางการแพทย์ไทยที่มีฝีมือเทียบเท่าระดับโลก	

จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์ในประเทศให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	 และ

ยกระดับการผลิตจากวัสดุอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานไปสู่การผลิตที่

ใช้เทคโนโลยีระดับกลางและระดับสูงมากขึ้น	 	 เพื่อสร้างให้

ไทยมคีลสัเตอร์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร		ตลอดทัง้ห่วงโซ่ 

อุปทานตั้งแต่การผลิตวัสดุอุปกรณ์	 จนถึงการให้บริการ 

ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก



	 	 	 	 ตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีความ 

ส�าคญัอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ		โดยในปี	พ.ศ.	2553 

สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า	600,000	ล้านบาท	หรอื

คิดเป็นประมาณร้อยละ	 5	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	

นอกจากน้ี	 ยังเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานของอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่องอื่นๆ	มากมาย	เช่น	อุตสาหกรรมยานยนต์	ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	บรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหาร	วัสดุก่อสร้าง	เป็นต้น	

กว่า	20	ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยประสบความส�าเรจ็อย่างมากใน

การพฒันาอุตสาหกรรมปิโตรเคม	ีส่งผลให้ปัจจบุนัประเทศไทย

เป็นหนึ่งในผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นน�าของภูมิภาคเอเชีย	ในปี	พ.ศ.	

2554	มีก�าลังการผลิตรวม	29	ล้านตันต่อปี	แบ่งเป็นปิโตรเคมี

ขั้นต้นประมาณ	12	ล้านตันต่อปี	ปิโตรเคมีขั้นกลาง	7	ล้านตัน

ต่อปี	และปิโตรเคมีขั้นปลาย	10	ล้านตันต่อปี	และประเทศไทย

มีสถานะเป็นผู้ส่งออกสุทธิ	โดยส่งออกประมาณร้อยละ	40-50	

ของการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

	 อย่างไรก็ตาม	 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่าง

ต่อเน่ือง	 แม้ว่าจะท�าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโต

อย่างรวดเร็ว	ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมของพื้นที่	

และชุมชนในแหล่งที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรม	 นอกจากนี้ 

ยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบส�าคัญมี

ปรมิาณส�ารองลดน้อยลง	คาดว่าจะไม่เพยีงพอต่อการขยายตวั

ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในอนาคต	 กระทรวงอุตสาหกรรม

ตระหนักถึงการพัฒนาในระยะต่อไป	 ซึ่งต้องค�านึงถึงความ

สมดุลในการพัฒนาทั้งในด้านการจัดการ	 การป้องกัน	 และ

การแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

การพัฒนาที่ควบคู ่กับการรักษาสภาพแวดล้อม	 กระทรวง

อตุสาหกรรม	โดยส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมจงึได้จดัท�า

โครงการศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมขีึน้	

โดยได้ก�าหนดวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม	

ดังนี้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
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	 ยุทธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคม	ีประกอบ

ด้วย

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มความแข็งแกร่งให้ฐานการผลิต

ปิโตรเคมีด้วยการสร้างความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคมและส่ิงแวดล้อมในพืน้ทีก่ารพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี	

	 กลยุทธ์ที่	 1.1		ผลกัดันการพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงิ

นิเวศ	 ด้วยการส่งเสริมการจัดท�าผังเมืองมาบตาพุดให้มีแนว

ป้องกัน	 (Protection	 Strip)	 และแนวกันชน	 (Buffer	 Zone)	

เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้	 โดยแบ่งแยก 

แนวเขตอย่างชัดเจน	รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

	 กลยุทธ์ที่		1.2		ส่งเสรมิระบบโลจสิติกส์ของอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การปรับรูปแบบการขนส่ง	 รวมทั้งการจัดต้ังศูนย์กลางการ 

ซ่อมบ�ารุงตู้สินค้า

	 กลยุทธ์ที่		1.3	พัฒนาระบบการจัดการโครงสร ้าง 

พื้นฐานและสาธารณูปโภคพื้นฐานให้มีส�ารองอย่างเพียงพอ 

ทั้งในด้านไฟฟ้า	ประปา	บ่อบ�าบัดน�้าเสีย	

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 	 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตลาดใน

ประเทศ	

	 กลยุทธ์ที่	 2.1	 เสริมสร ้ า งความเข ้มแข็ ง ให ้ กลุ ่ ม

อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก	 และสนับสนุนการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

	 กลยุทธ์ที่	 2.2	เชื่อมโยงอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติก

และสนับสนุนการผลิตของอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง	

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	 	 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	และการ

ลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์	

	 กลยุทธ์ที่	 3.1	ส ่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและการ

ลงทนุด้านเทคโนโลยแีละการพฒันาผลิตภณัฑ์เพือ่มุง่สูก่ารผลติ

ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4		สนับสนุนการขยายตัวทางการค้าและ

การลงทุนไปต่างประเทศ	

	 กลยุทธ์ที่	 4.1	 ส่งเสริมให้เกิดการขยายการค้าและการ

ลงทุนปิโตรเคมีในต่างประเทศ	 ด้วยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม 

การค้าและการลงทุนในต่างประเทศ	 ผลักดันให้ไทยเป็น

ศนูย์กลางการฝึกอบรมด้านปิโตรเคมแีบบครบวงจรของภมูภิาค

อาเซียน	 เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม	 รวมทั้งสร้างเครือข่าย 

การตลาด	วัตถุดิบ	และเทคโนโลยีกับประเทศเพื่อนบ้าน

	 ยุทธศาสตร์ทั้ง	 4	 ประเด็นมีความเชื่อมโยงกัน	 โดยมี

ยทุธศาสตร์การเพิม่ความแข็งแกร่งให้แก่ฐานการผลิตปิโตรเคมี

ไทย	ด้วยการสร้างสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็น 

พื้นฐาน	 ซ่ึงต้องท�าควบคู่ไปกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	เพื่อไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า

เพิ่มสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงการสร้างความ 

เข้มแขง็ให้ตลาดในประเทศ		และสนบัสนนุการขยายการค้าและ

การลงทุนปิโตรเคมีของไทยไปต่างประเทศ	ทั้งนี้	หากประเด็น

ยุทธศาสตร์ทั้ง	 4	 ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและ 

มีประสิทธิภาพ	 จะส่งผลให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยข้างต้น

วิสัยทัศน์ : ไทยเป็นฐานการผลิตปิโตรเคมีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาค



	 	 	 	 ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มี 

ความส�าคญัต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศ	มบีทบาทส�าคญัทัง้

ในแง่ของการจ้างงาน	 โดยมีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า	

200,000	คน	และเกษตรกรชาวสวนยางกว่า	6	ล้านคนในส่วน

ของอุตสาหกรรมต้นน�้า	 รวมทั้งสร้างรายได้จากการส่งออกให้

กับประเทศอยู่ในล�าดับต้นๆ	โดยในปี	2554	มีรายได้จากการ

ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	 252,969.8	 ล้านบาท	 โดยประเทศไทย

มีข้อได้เปรียบในด้านที่สามารถผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติได้

มากเป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผลิตยาง

ธรรมชาติได้มากเป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 แต่มีการน�ามาใช้ผลิต

เป็นผลิตภัณฑ์ยางเพียงประมาณร้อยละ	 10	 เท่านั้น	 ส่วนใหญ่

ยังเป็นการส่งออกในรูปของยางแปรรูปขั้นต้น	ซึ่งหากเพิ่มการ

ใช้ยางธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้นมาเป็นผลิตภัณฑ์

ยางข้ันกลาง	 และผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายมากขึ้น	 จะสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้กับประเทศได้เป็นจ�านวน

มาก	ทัง้นี	้ในการเปลีย่นจากประเทศผู้ส่งออกวัตถดิุบยางพารา

มาเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

อย่างครบวงจร	ทั้งทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	การ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต	 การพัฒนาบุคลากร	 และฐาน

ข้อมูลอุตสาหกรรม	ดังนั้น	จึงมีความจ�าเป็นจะต้องมีการศึกษา	

ทบทวนกรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน	

	 ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมจงึได้ด�าเนนิโครงการ

จัดท�ายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม	 สาขาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางข้ึน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบในการก�าหนด

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนัทัง้ในและต่างประเทศ	และ

เชือ่มโยงเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัระหว่างหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดยผลจากการศึกษาสามารถก�าหนด	

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง		ปี	2555	

-2559	ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์

ยางภาพรวม	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ	 โดยมีวิสัยทัศน์	 คือ	 “ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉยีงใต้	ทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานสากล	เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

จากยางธรรมชาติ	และความได้เปรียบในการแข่งขัน”	และใน

การก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้วางเป้าประสงค์ไว้	 ดังน้ี	 (1)	

มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

มีการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	 (2)	 

ผู้ประกอบการในประเทศมีการขยายก�าลังการผลิตและมีการ

บริหารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพได้มาตรฐานสากล	(3)	บคุลากร

ทุกระดับมีคุณภาพและเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัว 

ในอุตสาหกรรม	 (4)	 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	 และ	 (5)	 

ผูป้ระกอบการต่างชาตย้ิายฐานการผลติเข้ามาในประเทศไทย	

ซึ่งจะท�าให้การเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ 

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ทั้งนี้ 	 ในการน�าไปสู ่วิสัยทัศน์และ

เป้าประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน	 จะประกอบด้วยยุทธศาสตร	์

ดังนี้

การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง  
ปี 2555 -2559 

และการจัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ 
ไม้ยางพารา

อุ
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 ยุทธศาสตร์ที่ 1		ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต	

การวิจัยและการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	 

ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยาง	 เร่งรัดการผลิตบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ	 

รวมทั้งปรับปรุงนโยบายและบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  เ ส ริ ม ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ข ้ ม แ ข็ ง ข อ ง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	 ส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐานสากล	 จัดต้ังองค์กรสนับสนุน	

เช่น	 หน่วยงานให้บริการทดสอบ	 หน่วยงานสนับสนุนการ

ส่งออก	 หน่วยงานแสดงผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	 

ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรของผู ้ประกอบการ

เพื่อลดต้นทุนการผลิต	 ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการ

เงิน	 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและลดต้นทุนการด�าเนินงาน 

โดยใช้มาตรการด้านภาษี	 แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค

ต่อการพัฒนา	 และส่งเสริมให้มีการจัดการยางใช้แล้วเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที่ 3		ส่งเสริมการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด	 

การประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

ในตลาดโลก	ส่งเสรมิทางด้านตลาดในประเทศ	ขยายฐานตลาด

ผลติภณัฑ์ยางไปยงัต่างประเทศ	รวมทัง้พฒันาระบบสารสนเทศ	

เพื่อส่งเสริม	และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในด้านการตลาด

 ยุทธศาสตร์ที่ 4		พัฒนาการผลิตบุคลากรทุกระดับ

อย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ	 แก้ไขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานทุกระดับในประเทศทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ	 แก้ไขปัญหาการน�าแรงงานเข้าจากต่างประเทศ	 

รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5		สร้างสภาพแวดล้อมที่ส ่งเสริมการ 

เพิ่มขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	 จัดตั้ง

เขตเศรษฐกจิพเิศษอตุสาหกรรมยางและผลติภณัฑ์ยาง	รวมทัง้ 

สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของ 

ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

	 นอกจากนี้	 ในการด�าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็น

รูปธรรมได้โดยเร็ว	 กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกับภาค

เอกชน	 จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราขึ้น	

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 (กรอ.)	 คณะกรรมการพัฒนา

อตุสาหกรรมแห่งชาต	ิ(กอช.)	และคณะรัฐมนตรี	ซึง่วตัถปุระสงค์

เพื่อเป ็นหน ่วยงานความร ่วมมือกลางระหว ่างภาครัฐ 

และเอกชนที่จะด�าเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

และไม้ยางพารา	 โดยด�าเนินการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอด

องค์ความรู้เทคโนโลยี	 สร้างนวัตกรรม	 ส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราอย่างเป็น

ระบบ	 เพื่อให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารามี

การพัฒนาอย่างครบวงจร	 ส�าหรับสถานะปัจจุบันของสถาบัน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	 หลังจากคณะรัฐมนตรี

ได้มมีตเิหน็ชอบในหลักการยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม

ผลิตภณัฑ์ยางและไม้ยางพารา	และการจดัตัง้สถาบนัฯ		เมือ่วนัที ่

1	 มีนาคม	 2554	 โดยมีเงินอุดหนุน	 50	 ล้านบาท	 กระทรวง

อุตสาหกรรมได้ด�าเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงมหาดไทย

ให้สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราเป็นสถาบัน

ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2554	

และรวมทั้งได้บรรจุโครงการจัดตั้งสถาบันฯ	 และโครงการ

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 

ไม้ยางพาราในค�าของบประมาณ	ในปีงบประมาณ	2555	ของ	อก.	 

แล้ว

	 จากความได ้ เปรียบในด ้านที่ประเทศไทยเป ็น

ผู ้ผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติเป็นอันดับ	 1	 ของโลก	 และ

การด�าเนินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ 

ไม้ยางพาราภายใต้การขับเคลื่อนของสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์

ยางและไม้ยางพารา	 ผลที่คาดว่าจะได้รับคือจะสามารถ

เพิ่มปริมาณและสร้างมูลค ่าเพิ่มจากการใช ้วัตถุดิบยาง

ธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	 สร้างรายได้ให้กับ

ประเทศเพิ่มข้ึนเป็นจ�านวนมาก	 รวมทั้งความต้องการใช้

ยางธรรมชาติที่เพิ่มข้ึนนี้	 จะท�าให้ราคายางเพิ่มสูงข้ึนและมี

เสถียรภาพ	 ไม่ผันผวน	 ท�าให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ 

และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน



	 							ศรษฐกิจสร้างสรรค์	(Creative	Economy)	คอื	“การ 

สร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากความคิดของมนุษย์”	 สาขาการผลิต

ท่ีพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 เรียกว่า	 “อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์	 (Creative	 Industries)”	หมายถึง	 กลุ่มกิจกรรม

การผลิตที่ต้องพึ่งพาความคิดสร้างสรรค์เป็นวัตถุดิบส�าคัญ	

“อุตสาหกรรมแฟชั่น”	 เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเภท

หน่ึงตามการแบ่งประเภทของ	 UNCTAD	 ซึ่งอุตสาหกรรม 

แฟชั่นประกอบด้วย	 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	

รองเท้าและเครื่องหนัง	 และอัญมณีและเครื่องประดับ	 เป็น 

กลุ่มที่มีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งการ 

จ้างงาน	สร้างรายได้	การขนส่ง	การตลาด	และเกีย่วข้องเชือ่มโยง 

กบัภาคการผลติ	อตุสาหกรรมต่อเนือ่งและการบรกิารทีส่�าคญั	

การพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นให้เป็นอุตสาหกรรมแฟชั่น

สร้างสรรค์ทีม่ศีกัยภาพมากขึน้นัน้จ�าเป็นจะต้องสร้างมูลค่าเพิม่

ด้วยการพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยง	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญา	

เข้ามามีส่วนร่วม	 ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มขีดความ	

สามารถ	 การแข่งขันในเวทีโลกและน�าไปสู่การเพิ่มมูลค่าการ

ส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งส�านักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงโอกาสการพัฒนาอุตสาหกรรม 

แฟชั่นดังกล่าว	 จึงได้ด�าเนินโครงการจัดท�ายุทธศาสตร์การ

พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม

แฟชั่นขึ้นในปี	 2554	 ซึ่งผลจากการด�าเนินโครงการฯ	 ได้

ก�าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

แฟชั่นไว้ทั้งระดับภาพรวมและรายสาขาเพื่อสอดรับกับแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่	11	ที่มุ่งเน้นสู่สังคม

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	โดยแบ่งแยกเป็นรายสาขา	ดังนี้	

 อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุ่งห่ม	 เป้าหมายคือเป็น	

“ศนูย์กลางการพฒันาแฟชัน่ในด้านการออกแบบและเชือ่มโยง

สู่ระบบการผลิต”	มียุทธศาสตร์การพัฒนา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :		การพัฒนายกระดับบุคลากรและ

ธุรกิจภายใต้โซ่อุปทาน	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	 สร้างโอกาสให้

ผู้ประกอบการมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ยก

ระดับกลุ่มผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐานสากล	 และพัฒนา

ธุรกิจสนับสนุนให้เกิดความหลากหลายและมีความทันสมัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :		สนับสนุนการรวมกลุ ่มและสร้าง 

เครือข่ายภายใต้ห่วงโซ่	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	 สนับสนุน	

พัฒนาการสร้างเครือข่ายกลุ ่มผู ้ประกอบการให้มีความ 

เข้มแข็ง	และสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสิ่งทอ

และเครื่องนุ่งห่มอย่างมีระบบ

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  พัฒนาปัจจัยแรงงานฝีมือในการ

รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	คือ	ส่งเสริม 

การพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการผลิต	 พร้อมพัฒนา

ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และพัฒนา

ช่องทางการตลาด	มกีลยทุธ์ทีส่�าคญัคอื	พฒันาภาพลกัษณ์ของ

ประเทศไทยด้านสินค้าแฟชั่นให้เป็นที่รู้จัก	 สร้างช่องทางการ

ตลาดและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าแฟชั่นไทยไปสู ่ตลาด 

ต่างประเทศ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  สนับสนุนการพัฒนาโครงสร ้าง

ที่จะส่งเสริมให้เกิดความสร้างสรรค์	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	 คือ		

สนับสนุนการสร้างและรักษาฐานความรู้ด้านงานสร้างสรรค์

ภมูปัิญญาต่างๆ	ด้านออกแบบสนิค้า	สนบัสนนุเงนิทนุ	การวจิยั	 

การออกแบบ	 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	 ปรับปรุง 

กฎระเบียบและบังคับใช ้กฎหมายที่ เอื้อต ่อการพัฒนา

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์
ในอุตสาหกรรมแฟชั่น

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2

เ
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 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ	 เป้าหมายคือ

เป็น	“ศนูย์กลางการพฒันาการออกแบบ	การค้าในภมูภิาค”	

โดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าระดับกลางถึงระดับบน	มียุทธศาสตร์

การพัฒนา	ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บรหิารจดัการวตัถดุบิเพือ่สร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	สนับสนุน

มาตรการด้านภาษี	 การน�าเข้าวัตถุดิบและปรับปรุงกฎ

ระเบยีบทีเ่อ้ือต่อการพฒันาอตุสาหกรรม	สร้างความร่วมมอื

จดัหาแหล่งวตัถุดิบและพฒันาให้เกิดตลาดการค้า	“พลอย”	

ในภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :		สร้างความเข้มแขง็ผู้ประกอบการ

จากการสร้างเครือข่ายภายใต้โซ่อุปทาน	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	

คือ	 สนับสนุนและสร้างโอกาสกลุ่มผู้ประกอบการเรียนรู้

การท�าธุรกิจอย่างเป็นระบบ	สร้างความเชื่อมโยงเครือข่าย

กลุ่มผู้ประกอบการและผู้ผลิตเครื่องประดับแฟชั่น	 ส่งเสริม

สนับสนุนการผลิตให้เกิดความหลากหลายและมีความ 

ทันสมัย

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาฝีมือแรงงานและความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	 เช่ือมโยงการ

พัฒนาแรงงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในและนอกระบบ

อย่างต่อเนื่อง	พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญการผลิตเฉพาะ

ด้าน	

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :	 พฒันาช่องทางการตลาด	มกีลยทุธ์

ที่ส�าคัญคือ	 สร้างช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์

ธุรกิจแฟชั่นผ่านสื่อต่างๆ	 ยกระดับและสร้างภาพลักษณ	์ 

จัดนิทรรศการอัญมณีไทยและมาตรฐานไทยให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับในระดับภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :	 วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับ

เคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ คือ	
สนับสนุนเงินทุนส�าหรับกลุ่มผู้ส่งออก	 จัดระบบฐานข้อมูล

ด้านการตลาดและมาตรการของประเทศคู่ค้าและคูแ่ข่ง	วาง

มาตรการส่งเสริมการวิจัย	 ออกแบบ	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อัญมณี/เครื่องประดับ

	 ทัง้น้ี	ภายใต้ยทุธศาสตร์และรายละเอยีดของกลยทุธ์

ในแต่ละยุทธศาสตร์	จะน�าไปสูก่ารวางแผนทีน่�าทาง	(Road	

Map)	ในการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อตุสาหกรรมแฟชัน่

ในระยะเวลา	4	ปี		ซึง่จะประกอบด้วย		โครงการทีส่�าคญัรองรับ 

ในแต่ละยุทธศาสตร์	 ตลอดจนก�าหนดหน่วยงานองค์กรที่ 

รบัผดิชอบ	เพ่ือน�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นให้เกิดผลสมัฤทธิต่์อไป



 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง	 เป้าหมายคือ

เป็น	“ศูนย์กลางการพัฒนาการออกแบบแผ่นหนัง และการ

ผลติรองเท้าและเครือ่งหนงัของภมูภิาค”	โดยเน้นกลุ่มสนิค้า

ที่มีคุณภาพกลางถึงสูง	มียุทธศาสตร์การพัฒนา	ดังนี้	

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 :		ยกระดบัการพฒันาอตุสาหกรรม

ต้นน�า้และกลางน�า้	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	

มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	 คือ	 ปรับปรุงกฎระเบียบการน�าเข้าและ 

ส่งออกวตัถดุบิให้เอือ้ต่อการผลิตสนิค้า	พฒันากระบวนการ

ผลิต	และเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมกลางน�้า

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 :		ส่งเสรมิประสทิธภิาพการผลติเพือ่

สร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมปลายน�้า	มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญ	

คอื	สนบัสนนุและพฒันาระบบการผลิต	สร้างความเชือ่มโยง

ระหว่างเครอืข่ายกลุม่ผูป้ระกอบการผลติรองเท้าและเครือ่ง

หนัง	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเชื่อมโยงให้มี

ความหลากหลาย

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 :	 ยกระดบัประสทิธภิาพทกัษะและ

ความสามารถบุคลากร	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	 สร้างความ 

ร่วมมอืกบัภาคการศกึษาทัง้ในและนอกระบบในการพฒันา

ทักษะแรงงาน	พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการผลิตให้

เหมาะสมกับสมรรถนะของต�าแหน่งงาน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  พัฒนาและยกระดับช่องทางการ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์	 มีกลยุทธ์ที่ส�าคัญคือ	 สร้าง

ช่องทางการตลาด	 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศักยภาพการ

สร้างสรรค์สนิค้า	ยกระดบัและสร้างภาพลกัษณ์	มาตรฐาน

สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 :		วางระบบโครงสร้างการพัฒนา

อุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว	มีกลยุทธ์ที่

ส�าคญั	คอืบรูณาการเครอืข่ายภาครฐั/เอกชนในการบรกิาร

จดัการด้านนโยบาย	วจิยัและพฒันา	มฐีานข้อมลูพฒันาการ

ออกแบบ	การจดัหาวตัถดุบิ	เงนิทนุ	การตลาด	และยกระดบั

กระบวนการผลิต



45

ป
ระ

เด
็น

ยุท
ธศ

าส
ตร

์
ก

ลย
ุท

ธ์
พ

.ศ
. 

25
55

พ
.ศ

. 
25

56
พ

.ศ
. 

25
57

พ
.ศ

. 
25

58

พั
ฒ
น
า
แ
ล
ะ
ย
ก
ร
ะ
ดั
บ
บุ
ค
ล
า
ก
ร

แ
ละ

ผู
้ป
ระ

ก
อ
บ
ก
าร

	ภ
าย

ใต
้โ
ซ่

อุ
ป
ท
าน

ขอ
งอ

ุต
ส
าห

ก
รร

ม
สิ่
งท

อ

แล
ะเ
คร

ื่อ
งน

ุ่ง
ห
่ม

สร
้า
งโ

อก
าส

ให
้ก
ลุ่
ม
ผู
้ป
ระ

ก
อบ

ก
าร

ใน
ก
าร

เร
ีย
น
รู้
แ
ฟ
ชั่น

อ
ย
่า
ง

ต
่อ
เน
ื่อ
งแ

ละ
เป

็น
ระ

บ
บ
*

ส
ร้
าง

แ
ล
ะพั

ฒ
น
าน

ัก
อ
อ
ก
แ
บ
บ
ไป

สู
่ผ
ู้ป

ระ
ก
อ
บ
ก
าร

แ
ฟ
ชั่
น
	(

N
E
C	

C
re
at
iv
e	
Fa

sh
io
n)

สน
ับ
สน

ุน
ก
าร

ป
ระ

ก
วด

ก
าร

ออ
ก
แบ

บ
แล

ะพั
ฒ
น
าว
ัต
ุด
ิบ
ใน

แต
่ล
ะป

ระ
เภ

ท
ที่
เก
ี่ย
วข

้อ
งก

ับ
ก
าร

ผ
ลิต

สิ่ง
ท
อ

แล
ะเ
คร

ื่อ
งน

ุ่ง
ห
่ม

ย
กร

ะด
ับ
ผู
้ป
ระ

กอ
บ
กา

รแ
ฟ
ชั่น

สู่
กา

รเ
ป
็น
ผู
้ป
ระ

กอ
บ
กา

รส
่ง
ออ

ก	
(N

EC
	f
or

	E
xp

or
te
rs
)

ย
ก
ร
ะ
ดั
บ
ก
ลุ
่ม
ผู
้ป
ร
ะ
ก
อ
บ
ก
าร

สิ่
งท

อ
แ
ล
ะเ

ค
รื่อ

งน
ุ่ง
ห
่ม
ให

้ไ
ด
้

ม
าต

รฐ
าน

สา
กล

สน
ับ
สน

ุน
กา

รอ
อก

แบ
บ
เพ
ื่อ
ย
กร

ะด
ับ
นั
กอ

อก
แบ

บ
ไท

ย
ร่
วม

กับ
นั
กอ

อก
แบ

บ
ต
่า
งป

ระ
เท

ศ

B
an

gk
ok

	B
es

t	
(B

FS
)

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
า
ร
พั
ฒ
น
า
ธุ
ร
กิ
จ

สนั
บ
สนุ

น
ขอ

งอ
ุต
สา

ห
กร

รม
สิ่ง

ท
อ 

แ
ล
ะเ

ค
รื่อ

งน
ุ่ง
ห
่ม
ให

้เก
ิด
ค
วา

ม

ห
ลา

กห
ลา

ยแ
ละ

มี
คว

าม
ทั
น
สม

ัย
*

พั
ฒ
น
าธ
ุร
กิจ

สน
ับ
สนุ

น
เค

รื่อ
งป

ระ
ดั
บ
ต
กแ

ต
่ง

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
า
ร
ร
ว
ม
ก
ลุ
่ม
เค

รื
อ

ข
่า
ย
ภ
า
ย
ใต

้โ
ซ
่อ
ุป

ท
า
น
ข
อ
ง

อุ
ต
ส
าห

ก
รร

ม
สิ่
งท

อ
แ
ล
ะเ

ค
รื่อ

ง

นุ
่ง
ห
่ม

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
าร

พั
ฒ
น
าก

าร
ส
ร้
าง

เค
รือ

ข่
าย

ก
ลุ
่ม
ผู
้ป
ระ

ก
อ
บ
ก
าร

ใน
แต

่ล
ะก

ลุ่
ม
ให

้ม
ีค
วา

ม
เข
้ม
แข็

ง

เช
ื่อ
ม
โย

งน
ัก
ออ

กแ
บ
บ
เค

รื่อ
งป

ระ
ดั
บ
ต
กแ

ต
่ง
กับ

กล
ุ่ม
ธุร

กิจ
สน

ับ
สน

ุน
	(
กล

ุ่ม
นั
กอ

อก
แบ

บ
	ก

ลุ่
ม
เง
ิน
ทุ
น
	ก

ลุ่
ม
ต
ลา

ด
	ก

ลุ่
ม
ค้
าป

ลีก
	O

EM
)

วา
งม

าต
รก

าร
กล

ไก
กา

รส
นั
บ
สน

ุน
แล

ะจ
ูง
ใจ

ให
้ผ
ู้ป
ระ

กอ
บ
กา

รม
ีก
าร

รว
ม
กล

ุ่ม
กัน

	โ
ด
ย
เฉ

พ
าะ

ใน
กล

ุ่ม
ผู
้ป
ระ

กอ
บ
กา

รร
าย

ย
่อ
ย

สน
ับ
สน

ุน
ให

้ม
ีก
าร

จัด
ป
ระ

ชุม
แล

ะถ
่า
ยท

อด
อง

ค์
คว

าม
รู้
แล

ะน
วัต

กร
รม

ภ
าย

ใน
ผู
้ป
ระ

กอ
บ
กา

รแ
ต
่ล
ะก

ลุ่
ม

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
า
ร
เช
ื่อ
ม
โย

งเ
ค
รื
อ

ข่
าย

กล
ุ่ม
ผู
้ผ
ลิต

สิน
ค้
าส

ิ่ง
ท
อแ

ละ

เค
รื่อ

งนุ
่ง
ห
่ม
ภ
าย

ใต
้โ
ซ่
อุป

ท
าน

อย
่า
งม

ีร
ะบ

บ

สน
ับ
สน

ุน
กา

รข
ย
าย

ฐา
น
คว

าม
ร่
วม

มื
อข

อง
ผู
้ป
ระ

กอ
บ
กา

รไ
ป
สู่
ภู
มิ
ภ
าค

อา
เซ
ีย
น
ต
าม

โซ
่อุ
ป
ท
าน

ขอ
งส
ิ่ง
ท
อแ

ละ
เค

รื่อ
งนุ

่ง
ห
่ม
	(
ระ

ย
ะท

ี่	2
)

เช
ื่อ
ม
โย

งผ
ู้ป
ระ

กอ
บ
กา

รเ
คร

ื่อ
งน

ุ่ง
ห
่ม
ขน

าด
เล
็ก
เพ
ื่อ
รอ

งร
ับ
กา

รผ
ลิต

เส
ื้อ
แฟ

ชั่น
ขอ

งน
ัก
ออ

กแ
บ
บ

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
าร

ส
ร้
าง

ค
วา

ม
เช
ื่อ
ม
โย

งเ
ค
รือ

ข่
าย

ผู
้ป
ระ

ก
อ
บ
ก
าร

ระ
ห
ว่
าง

ผู
้ผ
ลิต

สิ่
งท

อ
แ
ละ

ผู
้ผ
ลิต

เค
รื่อ

ง

นุ
่ง
ห
่ม

พั
ฒ
น
าป

ัจ
จัย

แร
งง

าน
ฝี
มื
อใ

น
กา

ร

รอ
งรั

บ
กา

รพ
ัฒ
น
าอ

ุต
สา

ห
กร

รม

ส
่ง
เส

ริ
ม
ก
า
ร
พั
ฒ
น
า
บุ
ค
ล
า
ก
ร

เพ
ื่อ

ส
นั
บ
ส
นุ
น
ก
า
ร
ผ
ลิ
ต
ใ
น

อุ
ต
ส
าห

ก
รร

ม
สิ่
งท

อ
แ
ล
ะเ

ค
รื่อ

ง 

นุ
่ง
ห
่ม

แ
ล
ะ
อุ
ต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
ที่

เก
ี่ย
วข

้อ
งอ

ย
่า
งต

่อ
เน
ื่อ
ง*

พั
ฒ
น
าห

ลัก
สูต

รข
อง

สถ
าน

ศึ
กษ

าด
้า
น
สิ่ง

ท
อใ

ห
้ม
ีค
วา

ม
คร

บ
วง

จร
	(
กล

ุ่ม
นั
กศ

ึก
ษ
า)

พั
ฒ
น
าแ

รง
งา

น
ฝ
ีม
ือ
ร่
วม

กับ
สม

าค
ม
ใน

กา
รย

กร
ะด

ับ
สถ

าบ
ัน
อา

ชีว
ะศ

ึก
ษ
าด

้า
น
อุต

สา
ห
กร

รม
สิ่ง

ท
อแ

ละ
เค
รื่อ

งน
ุ่ง
ห
่ม
	(
ใน

ระ
บ
บ
กา

รศ
ึก
ษ
า)

พั
ฒ
น
าป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
งแ

รง
งา

น
ตั
ด
เย
็บ
ใน

กา
รร

อง
รับ

อุต
สา

ห
กร

รม
เค

รื่อ
งน

ุ่ง
ระ

ย
ะเ
วล

า	
3	

ป
ี	
(น

อก

ระ
บ
บ
กา

รศ
ึก
ษ
า)

พั
ฒ
น
า
ทั
ก
ษ
ะ
ค
ว
า
ม
เช
ี่ย
ว
ช
า
ญ

เฉ
พ
าะ

ใน
ก
าร

รอ
งร
ับ
ก
าร

พั
ฒ
น
า

อุ
ต
ส
าห

ก
รร

ม
สิ่
งท

อ
แ
ล
ะเ

ค
รื่อ

ง

นุ
่ง
ห
่ม
*

ส่
งเ
สร

ิม
กา

รพ
ัฒ
น
าก

ลุ่
ม
นั
กอ

อก
แบ

บ
วัต

ถุด
ิบ
ให

้ม
ีคุ
ณ
ภ
าพ

แล
ะเ
พี
ย
งพ

อต
่อ
อุต

สา
ห
กร

รม

สน
ับ
สน

ุน
ทุ
น
กา

รศ
ึก
ษ
าใ

น
สา

ย
วิช

าช
ีพ
ที่
มี
คว

าม
เฉ

พ
าะ

ท
าง

ใน
อุต

สา
ห
กร

รม
สิ่ง

ท
อแ

ละ
เค

รื่อ
งนุ

่ง
ห
่ม

พั
ฒ
น
าฝ

ีม
ือ
แร

งง
าน

ให
้ม
ีค
วา

ม
เช
ี่ย
วช

าญ
เฉ

พ
าะ

ด
้า
น
	(
เช
่น
	ช

่า
งส

ร้
าง

แพ
ท
เท
ิร
์น
	ช

่า
งเ
ท
คนิ

คค
วบ

คุม

กา
รฟ

อก
ย
้อ
ม
	เ
ป
็น
ต
้น
)



    ตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน	 เป็นอุตสาหกรรมที่

มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 เนื่องจากใช้วัตถุดิบ	

คือ	 ไม้ยางพาราในประเทศเป็นส่วนใหญ่	 มีโรงงานผลิตกว่า	 

12,000	โรง	โดยประมาณร้อยละ	99	เป็นผู้ประกอบการขนาด

กลางและขนาดเล็ก	 มีการจ้างงานประมาณ	 300,000	 คน	ท�า

รายได้เข้าประเทศปีละไม่ต�า่กว่า	2,000	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	เป็น

อตุสาหกรรมทีมี่ศักยภาพในการสร้างมลูค่าเพิม่สงู	และมคีวาม

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ	อาทิ	อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง	

เครื่องแต่งบ้านและบริการโรงแรม	

	 อย่างไรก็ตาม	 	 ปัจจุบันกฎกติกาการแข่งขันในเวที

โลกก�าลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่

ภาษี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	สุขอนามัย 

และความปลอดภยัของผู้บรโิภค	และการจดัการกับปัญหาภาวะ

โลกร้อนและการตดัไม้ท�าลายป่า	กฎเกณฑ์เหล่านีส่้งผลกระทบ 

ต่ออุตสาหกรรมไม้และเครือ่งเรอืนไทย	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดเล็ก	เพราะจะท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

และอาจเป็นก�าแพงกีดกันการน�าเข้าสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับ 

กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้

ด�าเนินการจัดท�าการศึกษากฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลก	

เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ 

ผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน	 ให้

สามารถปรับตัวและเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

บริบทสู่ยุคเศรษฐกิจสีเขียวโลกได้

	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้จัดท�าเว็บไซต	์

Green	Woods	บนเว็บไซต์ของส�านักงานฯ	(www.oie.go.th)		

ไว้เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการสามารถสืบค้น	 และท�าความ

เข้าใจได้โดยสะดวก	 โดยประกอบด้วยรายละเอียดกฎเกณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม	ใน	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้

 1. การจัดการป่าไม้และการควบคุมการค้าสินค้าจาก 

ไม้เถื่อน

	 การจัดการป่าไม้มีประเด็นปัญหาจากการลักลอบ 

ตดัไม้และการค้าไม้เถือ่น	การจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื	และการ

ลดการปล่อยคาร์บอนจากการท�าลายป่าและความเสื่อมโทรม

ของป่า	กฎเกณฑ์ส�าคัญ	ได้แก่	กฎหมายเลซีย์	(Lacey	Act)	ของ

สหรัฐอเมริกา	 และกฎหมายป่าไม้	 ธรรมาภิบาล	 และการค้า 

(Forest	 Law	 Enforcement,	Governance	 and	 Trade	หรือ	

FLEGT)	ของสหภาพยโุรป	ซึง่เป็นกฎหมายทีห้่ามน�าเข้าไม้และ

ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมาย	ทั้งนี้	มาตรการ	FLEGT	ก�าหนดให้

มีการส่งเสริมการค้าไม้ถูกกฎหมาย	ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ

แบบทวิภาคี		(Voluntary	Partnership	Agreement	หรือ	VPA)	

โดยสหภาพยโุรปและประเทศคูเ่จรจาจะร่วมกนัปรับปรุงระบบ

การจัดการป่าไม้ภายในประเทศ	 และวางกลไกการตรวจสอบ

และรับรองความสอดคล้องต่อกฎหมายในการให้การอนุญาต

น�าเข้าสินค้า	 กฎหมายข้างต้นก�าหนดให้ผู้ผลิตและผู้น�าเข้าไม้

ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ	 รวมถึงต้องเก็บบันทึก 

ข้อมูลคู ่ค ้าที่ท�าธุรกิจร ่วมกันเพื่อการติดตามไม้และการ 

ตรวจสอบย้อนกลับ		

 2. กฎเกณฑ์ด้านสารอันตรายในสินค้า

	 อุตสาหกรรมไม้และเคร่ืองเรือนมีการใช้สารเคมีเพื่อ

ปรับลักษณะสมบัติของไม้ให้เหมาะกับการใช้งานและเพื่อยืด

อายุการใช้งาน	 และเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับ 

ผู้ใช้และสารเคมีที่ใช้บางชนิดอาจส่งผลเสียต่อสุขอนามัยของ

มนุษย์และสิ่งแวดล้อม	 ข้อก�าหนดที่เก่ียวข้องจึงเข้มงวด	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งด้านการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย	(Volatile	

Organic	Compound	หรือ	VOC)	ในอาคาร

 3. การออกแบบและความปลอดภัยของสินค้า

	 ไม้เป็นวัสดุจากธรรมชาติที่มีสมบัติไม่คงที่	 และเมื่อ

แตกหักเสียหายอาจเกิดชิ้นส่วนรูปร่างแหลมคมที่เป็นอันตราย

แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไม้
และเคร่ืองเรือน ภายใต้กฎเกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อมโลก และการจัดทำา
เว็บไซต์ Green Woods
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ต่อผู้ใช้ได้	 จึงมีกฎหมายควบคุมที่เข้มงวด	 เช่น	 กฎเกณฑ์การ

ควบคมุการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร	และกฎเกณฑ์ของ

เครื่องเรือน	 ซึ่งมีข้อก�าหนดหลักในเรื่องไม้ในงานก่อสร้างที่ได้

มาตรฐาน	ความคงทนของไม้	เสถียรภาพและความคงทนของ

เครือ่งเรอืน	และความปลอดภยัจากเพลงิไหม้	กรณทีีเ่ป็นเครือ่ง

เรอืนส�าหรบัเดก็		จะมมีาตรฐานควบคุมทีเ่ข้มงวดกว่ามาก	โดย

ต้องค�านึงถึงทั้งสรีระและพฤติกรรมของเด็กด้วย

	 	 นอกจากเว็บไซต์และข้อมูลสิ่งแวดล้อม	 การศึกษา

ยงัได้วเิคราะห์แนวทางการพฒันาการเพิม่ขดีความสามารถใน

การแข่งขนัของอตุสาหกรรมไม้และเครือ่งเรอืน	ภายใต้กฎเกณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อมโลก	ประกอบด้วย		ยุทธศาสตร์หลัก	4	ด้าน	คือ

	 1.	 การเร่งพัฒนาสินค้าไม้รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน		

โดยเร่งจัดระบบ/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การสนับสนุนการ

ปรับระบบการผลิตผู้ประกอบการที่ยั่งยืน	 ครบวงจร	 และ

สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล	เพือ่ให้สามารถพฒันาระดบัความ

ยั่งยืนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 การพัฒนาไม้ไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม	 	 โดยสร้าง

ความเชื่อมั่นในการใช้ไม้ที่ปลูกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใน

ประเทศไทย	ทั้งในสายตาคนไทยและชาวโลก	โดยเน้นการน�า

เสนอข้อมูลของการด�าเนินการของไทยทางด้านสิ่งแวดล้อมที่

พสูิจน์ได้ด้วยวธิทีางวิทยาศาสตร์	และการพฒันาสมรรถนะทาง

สิ่งแวดล้อมของสินค้าตลอดสายโซ่การผลิต

	 3.	 การสนบัสนนุพฒันาเทคโนโลยีเพือ่การผลติไม้อย่าง

ครบวงจร		โดยส่งเสรมิการพฒันาแผนทีน่�าทางด้านเทคโนโลยี	

เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยลดอุปสรรคในการผลิต	และ

เพื่อยากต่อการเลียนแบบ

	 4.	 การพัฒนาตลาดและส่งเสริมภาพลักษณ์รักษ์ 

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไทย	 	 โดย

การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้	 และพัฒนาเครือข่ายห้อง 

ปฏบิตักิารทดสอบและรบัรองคุณภาพ	ตลอดจนประชาสมัพนัธ์

มาตรฐานและข้อมูลสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของสินค้าไทย

ในตลาดโลก

		 	 ในการพัฒนายุทธศาสตร์ทั้ง	4	ด้านข้างต้น	รัฐบาล

ควรพิจารณาก�าหนดกรอบนโยบายที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาอุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือนสู่เป้าหมายการผลิต

สินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 และเร่งด�าเนินมาตรการที่

มีความจ�าเป็นเร่งด่วนเพื่อลด/ป้องกันผลกระทบจากนโยบาย

ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า		ดังนี้

	 1.	 นโยบายการจดัสรรประโยชน์จากป่าไม้และทีด่นิท�า

กิน	และการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้อย่างยั่งยืน	โดยค�านึงถึง

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ	อาทิ	การแข่งขันกับพืชพลังงาน

และพืชอาหาร	 ประโยชน์ของไม้และผลิตภัณฑ์ในการกักเก็บ

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการกักเก็บน�้าและ

การรักษาสมดุลระบบนิเวศ

	 2.	 นโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ในด้านการจัดการป่าไม้	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง	FLEGT	VPA	

และการสนับสนุนการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

	 3.	 นโยบายอาคารเขียวและการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ	

โดยพิจารณาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน	รวมถึงการ 

ดูดซับน�้า	 การเป็นที่อยู ่อาศัยของสิ่งมีชีวิต	 และการลด 

ผลกระทบ/การชะลอภัยธรรมชาติที่ป่าไม้และสวนป่าให้กับ

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

	 4.	 นโยบายสนบัสนนุทางการตลาด	โดยการเปิดพืน้ที่

ให้มีการแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน	

เพือ่น�าไปสูก่ารสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผลติภณัฑ์ไม้	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ในงานก่อสร้างอาคารเขียว	และการเลือกซือ้เคร่ืองเรอืน

	 5.	 นโยบายการพฒันาองค์ความรู้และทรัพยากรมนษุย์	

โดยให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กับการประเมินและการเพิ่มสมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของไม้

และสินค้าจากไม้	 และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถ

ประยกุต์ใช้องค์ความรูแ้ละข้อมลูทางสิง่แวดล้อม	ในการพฒันา

สมรรถนะทางสิ่งแวดล้อมของไม้และสินค้าจากไม้

		 	 กฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มเข้มงวด

ขึน้ตามล�าดบั	ก่อให้เกดิทัง้วกิฤตแิละโอกาสแก่อตุสาหกรรมไม้

และเคร่ืองเรือนไทย	เพราะถงึแม้จะท�าให้ต้นทนุการผลิตสงูขึน้	

แต่ขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสใหม่ให้อตุสาหกรรมไม้และเครือ่ง

เรือนไทยทีก่�าลังสญูเสยีความสามารถในการแข่งขันให้กบัคูแ่ข่ง

ทีม่ต้ีนทนุการผลิตต�า่กว่า	การตดิตามกฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อม

ต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ	

และการบูรณาการการด�าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	 จะเป็นแรงขับเคล่ือนให้อุตสาหกรรม

ไทยก้าวสู่การผลิตสินค้าไม้รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 และ

สามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ในเวทีโลกต่อไป	
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1. ความส�าคัญของภาคอุตสาหกรรมต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ

 ความเจริญของประเทศต่างๆ เป็นผลจากการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การผลิตการบริโภค การ  

กระจายรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดี จุดเริ่มต้นของแนวคิดใน

การใช้อุตสาหกรรมในการพัฒนาประเทศเริ่มต้นในช่วง พ.ศ. 

2503 รัฐบาลภายใต้การนำาของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มี

เจตนาทีจ่ะสนบัสนนุใหภ้าคเอกชนมบีทบาทในการลงทนุภาค

อุตสาหกรรม จึงได้ประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนข้ึน 

เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2503” และในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

(พ.ศ. 2504-2514) จงึมแีนวนโยบายด้านอตุสาหกรรมทีช่ดัเจน 

เน้นไปที่การผลิตเพื่อทดแทนการนำาเข้า ปรับปรุงกฎระเบียบ

และจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ ส่งผล

ให้มีการขยายตัวของการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอย่างมาก 

ควบคู่กับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทย ต่อมาในช่วงของ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2515-

2519) เปน็ตน้มา ภาคอตุสาหกรรมมบีทบาทในการเปน็ผูผ้ลิต 

และส่งออกสินค้าไปจำาหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น แสดงให้

เห็นถึงความสำาคัญทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในการ

สร้างรายได้เข้าประเทศ และเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

ที่สำาคัญของประเทศ 

 แม้ว่านโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมจะได้รับการ

พัฒนามาเป็นลำาดับ แต่ความสามารถในการแข่งขันของภาค

อุตสาหกรรมของไทยอันเนื่องมาจากความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงาน หรือวัตถุดิบที่มา

จากทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบ

กับการมุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตเพื่อการส่งออกในอดีต

เพื่อเร่งรัดการสร้างรายได้ให้ประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทย 

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และ

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโลกไทย

ย่อมได้รับผล กระทบและเชื่อมโยงสู่ภาคเศรษฐกิจและภาค

อุตสาหกรรม

2. ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

และซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในระบบการค้าเสรี 

มาตรการกีดกันทางการค้า ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และ

ภาวะโลกรอ้น สง่ผลใหผู้ป้ระกอบอตุสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องเผชิญกับการ

เปลีย่นแปลงทีม่คีวามทา้ทาย ตอ่สูก้บัปญัหาและอปุสรรคตา่งๆ 

ที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น ผลิตภาพการผลิต ปัญหาวิกฤติ

การเงินปี 2550 ปัญหามลพิษในเขตมาบตาพุด การแข่งขัน

จากการเปิดตลาดเสรีและตลาดอาเซียน ผลกระทบจากภาวะ

โลกร้อน ความไม่สมดุลระหว่างความต้องการผลิตผลทาง

แผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 20 ปี
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เกษตร และพลังงาน การแย่งชิงทรัพยากร การขาดแคลน

แรงงาน การนำาเข้าเครื่องจักร เทคโนโลยี และวัตถุดิบในการ

ผลิตจากสภาพปัญหาดังกล่าว ทำาให้เกิดผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกจิ ประชาชน และสง่ผลต่อความสามารถในการแขง่ขนั

ของอุตสาหกรรมไทย

 ปจัจยัดงักลา่วขา้งต้นกอ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีม่นียั

สำาคญัทัง้ตอ่โลกและต่อภาคอตุสาหกรรมไทย กลา่วคอืในระดบั

โลกก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของตลาด (Global Market) เกิด

ความรว่มมอืในลกัษณะเครอืขา่ย (Global Collaboration) การ

ใช้มาตรฐานเดียวกัน (Global Standard) การรับความเสี่ยง

ร่วมกัน (Global Risk) และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม

อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อน (Global Warming) สำาหรับ

ภาคอุตสาหกรรมไทยแล้ว ปัจจัยต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้เกิด

การเชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายที่เน้นความสามารถเฉพาะ

ด้านเพื่อให้สอดรับกับการผลิตรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยี 

ภมิูปญัญา และความโดดเด่นทางวฒันธรรมในการสร้างมลูคา่

ให้กับสินค้า การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยึด

หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-

2574)

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ขยาย

ผลการศึกษาโครงการทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ไปสู่ระดับโลก พ.ศ. 2553 โดยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา จัดทำาแผนแม่บทพัฒนา

อุตสาหกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) ภายใต้วิสัยทัศน์ 

มุ่ งสู่ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ สมดุลและยั่ งยืน เพื่ อ 

พัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานความรู้ ทักษะฝีมือแรงาน และ

นวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ 

ตลอดจนปรับสมดุลระหว่างชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ

ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

  3.1 เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

ตามแผนแม่บทฯ แบ่งเป็น

   - เป้าหมายระยะ 1-5 ปี คือ การเตรียม

ความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสู่การเป็นผู้ผลิต

ในระดบัภูมิภาค โดยเริม่จากการปรบั แก้ไขกฎระเบยีบ ปัญหา

คอขวดในภาคอุตสาหกรรม และลดอุปสรรคที่มี การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน (เช่น เทคโนโลยใีหม ่มาตรฐาน R&D พืน้ที่

เศรษฐกิจใหม่) และการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

การพฒันาคลสัเตอร ์เพือ่เขา้สูก่ารเปน็ผูผ้ลติในภมูภิาคจากการ

สร้างเครือข่ายอุปทาน ASEAN Supply Chain 

  -  เปา้หมายระยะ 5-10 ป ีคอื ปรบับทบาทของ

ประเทศไทยใหเ้ปน็ตวักลางในการบรหิารจดัการระบบหว่งโซ ่

การผลติในภมูภิาคใหเ้ปน็ทีย่อมรบัในอาเซยีนและภมูภิาค โดย

การพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า และบริหารจัดการการผลิต

และจัดการเครือข่ายในภูมิภาค  

  - เป้าหมายระยะ 10-20 ปี คือ การสร้าง 

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านตราสินค้าไทยก้าวไกล

ตลาดโลก เปน็ผูบ้ริหารจดัการตราสนิคา้ทีม่เีครือขา่ยการผลติ

จากในภูมิภาคที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โดยมีความสมดุล

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์

 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ

  (1) ยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยาย

เครือข่ายการผลิตสู่ต่างประเทศ 

  (2)  ยกระดับศกัยภาพของผู้ประกอบการใหเ้กดิ

ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

  (3)  ยกระดบัโครงสรา้งสนบัสนนุอตุสาหกรรม

เพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างบูรณาการ โดยใน

ภาพรวมมุ่งเน้นการยกระดับโครงสร้างและปัจจัยสนับสนุน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในด้านกฎระเบียบการลงทุน  

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเงิน และเทคโนโลยี 

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 20 ปี ถือเป็น

นโยบายสำาคัญที่รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความจำาเป็นที่ต้องมอง และ

วางแผนพัฒนาระยะยาวมากกว่าการนำาเสนอแนวทางเพื่อ

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้แผนแม่บท

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 20 ปี จะได้รับความเห็นชอบจาก

คณะรัฐมนตรีแล้ว แต่การที่แผนฯ จะบรรลุผลหรือไม่นั้นย่อม

ขึ้นอยู่กับการผลักดันแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วยเช่นกัน ซึ่งยัง

ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาของ

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถปรับตัว และสร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างความ 

เท่าเทียม และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้ประกอบการและ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของการพัฒนาประเทศ



    วามเจริญของประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนเป็นผลจาก 

การขยายตวัทางเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม การผลติ การบรโิภค 

การกระจายรายได้ และความเป็นอยู ่ที่ดี ประเทศไทยมี 

จุดเริ่มต้นของแนวคิดในการใช้อุตสาหกรรมในการพัฒนา

ประเทศในช่วง พ.ศ. 2503 รัฐบาลภายใต้การนำาของ 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้มีเจตนาที่จะสนับสนุนให้ภาค

เอกชนมีบทบาทในการลงทุนภาคอุตสาหกรรม จึงได้ประกาศ

ใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุนขึ้น เรียกว่า “พระราชบัญญัต ิ

ส่งเสรมิการลงทนุเพือ่กิจการอตุสาหกรรม พ.ศ. 2503” ต่อเนือ่ง

มาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 

2504-2509) จึงมีแนวนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจน 

ยิ่งขึ้น โดยเน้นไปที่การผลิตเพื่อทดแทนการนำาเข้า ปรับปรุง 

กฎระเบียบ และจัดต้ังหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน 

โดยเฉพาะ ส ่งผลให้มีการขยายตัวของการผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ควบคู่กับการเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจไทย ต่อมาในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เป็นต้นมาภาค

อุตสาหกรรมได้มีบทบาทในการเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้า

ไปจำาหน่ายในต่างประเทศมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงความ

สำาคัญทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในการสร้างรายได้

เข้าประเทศ และเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สำาคัญของ

ประเทศ

 ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสำาคัญต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย จากข้อมูลปี 2553 สัดส่วน

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 39 หรือคิดเป็นมูลค่า 3.09  

ล้านล้านบาท โดยสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ และมลูค่าการส่งออกสนิค้า

อุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม มีอัตราการขยายตัว 

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

1. กลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

 การเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม และมี

ความต้องการที่ซับซ้อนข้ึน และโครงสร้างการดำาเนินงานที่

ขาดการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ และขาดการวางแผนงาน 

ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 7 

ธนัวาคม 2536 อนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรม

แห่งชาติ (กอช.) (แหล่งข้อมูล www.cabinet.thaigov.go.th) 

ทำาหน้าที่กำาหนดแผน นโยบาย และแนวทางในการพัฒนา

อตุสาหกรรม แก้ไขปัญหาอปุสรรค และเสริมสร้างความร่วมมอื 

ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนา

อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 กอช. ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็น

ประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประธาน

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 

โดยมีผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

เป็นกรรมการและเลขานกุาร มอีำานาจหน้าทีส่ำาคญั คอื กำาหนด

แผน นโยบาย มาตรการ แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ให้มีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ มีเอกภาพและสอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก รวมถึงส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยี นวัตกรรม

ภาคการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

บทบาทของคณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) 
ต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
และผู้ประกอบการไทย

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค

ค



53

2. ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

 ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ (ต้มยำากุ้ง) ความถดถอยของ

เศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างรุนแรง 

ประกอบกบัภาวะความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรม

ไทยลดลง เพราะขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง

ประสทิธภิาพ และยกระดับคุณภาพของแรงงาน และโครงสร้าง

พื้นฐานในการผลิต ดังนั้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2540 คณะ

รัฐมนตรีจึงได้มีมติมอบหมายให้ กอช. ทำาหน้าที่ผลักดัน

แนวทางการปรับโครงสร้างอตุสาหกรรม เพือ่ปรบัการผลิตไป

สู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ปรับปรุงขบวนการผลิต สร้างพันธมิตร

การผลิต-การค้า ลดมลภาวะจากอุตสาหกรรม กระจาย

อุตสาหกรรมไปสู ่ภูมิภาค และพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กอช. มีผลการดำาเนินงาน

ที่สำาคัญ เช่น

 (1) พจิารณากลัน่กรองแผนงาน/แผนปฏบิตักิาร เช่น 

แผนแม่บทการปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม และแผนปฏบิตักิาร 

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ๑๓ สาขา 

 (2)  กำ า หนดแนวทางและมาตรการกระจาย

อุตสาหกรรมไปสู่ 9 จังหวัดศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ในภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 7

 (3) ผลักดันมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาในการ

พฒันาอุตสาหกรรม เช่น การผลกัดันให้ไทยเป็นศนูย์กลางของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยใช้มาตรการปรับโครงสร้างภาษี

ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ให้เอื้อต่อการ

ลงทุน และเร่งพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 (4) แต ่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและยกร ่าง

กฎหมายรองรับการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (Free Trade Zone) 

และคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตามพื้นที่ชายแดน

 (5) ส่งเสริมและผลักดันการจัดการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน เช่น มาตรการจัดการผลิตด้วย

เทคโนโลยีสะอาด มาตรการจัดการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการพฒันาอตุสาหกรรม มาตรการฟ้ืนฟแูละสนบัสนนุการ

ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่นำากลับมาใช้ใหม่ 

3. แผนงานของ กอช. ก้าวต่อไปของการพฒันาอตุสาหกรรมไทย

 ในช่วงปี 2553-2554 กอช. ได้พิจารณาแผนงาน 

นโยบาย มาตรการ รวมถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่เร่งด่วนและสำาคัญ เพื่อนำาเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี โดยมีแผนงาน นโยบาย มาตรการ ที่ผ่านการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย

 (1)  แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 20 ปี 

(พ.ศ. 2555-2574) 

 (2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย

ในการแข่งขนัภายใต้กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป (EU White 

Paper) ระยะที่ 2

 (3) ยุทธศาสตร ์การพัฒนาผลิตภัณฑ ์ยางและ 

ไม้ยางพารา และการจัดต้ังสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและ

ไม้ยางพารา

 (4)  แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สู ่ความ

ยั่งยืน

 (5) แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมอาหาร

 (6)  ยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ และ

การจัดตั้งสถาบันพลาสติก

 แผนงาน มาตรการ และยทุธศาสตร์ ข้างต้น สำานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กอช. 

ได้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการนำาแผนงาน มาตรการ 

ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ร่วมกัน โดยเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

การผลิต การเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

การพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการให้

ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของสังคม 

 อย่างไรกต็าม การขับเคล่ือนการพฒันาอตุสาหกรรมจะ

ดำาเนนิงานได้ตามแผนงานทีว่างไว้หรอืไม่ ขึน้กบัการให้ความ

สำาคญัของผูน้ำารัฐบาลในการขับเคล่ือนกลไก กอช. เพือ่วางแผน 

กำากับ และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือ

ร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ในการติดตามและตรวจสอบการดำาเนินงาน 

เพือ่ให้บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายทีว่างไว้ร่วมกนั คอืการยก

ระดบัโครงสร้างอตุสาหกรรมและบริการ และพฒันาการพฒันา

เศรษฐกจิบนรากฐานของอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ทีส่มดลุและ

ยั่งยืน



       จจุบนัประเทศต่างๆ ในโลกได้หนัมาให้ความสำาคญั 

และเอาใจใส่ต่อการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไข 

ป ัญหาการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะภูมิ อากาศโลกที่

เปลี่ยนแปลง และภาวะโลกร้อน  (Climate Change and 

Global Warming) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของ 

คนทั้งโลก  พิจารณาได้จากการเข้าร่วมในพิธีสารเกียวโต 

ว่าด้วยการปล่อยก๊าซโลกร้อน ประเทศทีล่งนามและดำาเนนิการ

ในพธิสีารฯ ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศพฒันาแล้วในสหภาพยโุรป 

และประเทศในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น ที่พัฒนากลไกการซ้ือ-ขาย 

สิทธิในการปล่อยก๊าซโลกร้อน หรือ Carbon Emission  

Trading ผ่านการช่วยเหลือเงินให้กับประเทศกำาลังพัฒนาเพื่อ

จัดทำาโครงการเพิ่มการสร้างโอโซน เพื่อเป็นการลดการเกิด

ภาวะเรือนกระจก (Clean Develop Mechanism) โดยแลก

กับสิทธิในการปล่อยก๊าซฯ ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งต่อมาประเทศอย่าง

สหรัฐอเมริกา ได้หันมาให้ความสนใจและต้องการมีส่วนร่วม

โดยการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันกันด้วย

กลยุทธ์ด้านราคาจนทำาให้ผู ้ประกอบการในประเทศที่ไม่

สามารถแข่งขันได้ต้องหันมาค้นหามาตรการเพื่อจำากัดการ

แข่งขัน ในรูปของการกำาหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการใช้ฉลากร่องรอยคาร์บอน Carbon Label 

ที่ ต ้ อ งแสดงบนฉลากของผลิ ตภัณฑ ์  ตั วอย ่ า งของ 

มาตรการนี้คือ ประเทศอังกฤษ ได้ประกาศใช้มาตรฐานและ

วิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และลดการปล่อยก๊าซ (BSI British Standard PAS 2050 : 

2008 Specification for the Assessment of the Life cycle 

greenhouse gas emissions of goods and services)  และ

กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ

มาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร คือ 

Regulation (EC) no. 178/2002 และ Regulation (EC) no. 

882/2002 ที่เน้นการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการปล่อยก๊าซ

โลกร้อนในการผลิตทุกขั้นตอน ทำาให้ประเทศต่างๆ ที่จะส่ง

สินค้าไปจำาหน่ายในสหภาพยุโรปและอังกฤษต้องปฏิบัติตาม 

ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อเน่ืองกับผู้ประกอบการในประเทศต่างๆ 

รวมถึงประเทศไทยด้วย           

 นอกจากนีย้งัมกีารตืน่ตวัในเรือ่งการกำาหนดมาตรฐาน

ร่องรอยการใช้นำ้า Water Footprint ซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกับ

การวดัปรมิาณการใช้นำา้ในกระบวนการผลติทีร่เิริม่จากองค์กร

อย่าง UNESCO, WWF จัดตั้งเป็นเครือข่าย Water Footprint 

เป็นค่าชี้วัดการใช้นำ้าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้ปรับลด

การใช้นำ้าในบางกระบวนการ  สำาหรับความคืบหน้าของการ

ประกาศใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และ

ฝรั่งเศส อยู่ระหว่างการนำาเสนอรัฐสภา ซึ่งในอนาคตจะมีการ

ประกาศใช้ และในทีส่ดุจะส่งกระทบกบัผูป้ระกอบการของไทย

ทีอ่าจไม่สามารถส่งสนิค้าไปยงัสหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรป

ได้ในอนาคตถ้าไม่มีการปรับตัว

การริเริ่ม Carbon Label, 
Water Footprint 
ในอุตสาหกรรม

ส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมรำยสำขำ 2
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 การใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมจึงอาจเป็นดาบสองคม ส่วนหนึ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และอีกด้านเป็นการเพิ่ม

ต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ แต่จะเป็นประโยชน์และโอกาสสำาหรับผู้ที่เริ่มก่อน  

ซึ่งจะได้เปรียบจากการใช้เป็นกลยุทธ์ในการขายให้กับประชาชนที่สนใจบริโภค

สินค้าและบริการของตนมากขึ้น สำาหรับประเทศไทย จากการเป็นผู้ผลิตสินค้า

อุตสาหกรรมสำาคัญที่มีการปล่อยก๊าซโลกร้อนและมีการใช้นำ้าในกระบวนการ

ผลิตสินค้าในระดับสูง  จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับมาตรการกีดกันทางการค้า

ลักษณะนี้  ทั้งนี้ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  ได้

กำาหนดการพัฒนาประเทศไทยสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบคาร์บอน

ตำ่า (Low Carbon Economy) และการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการใส่ใจ 

สิ่งแวดล้อม มีความตื่นตัวในการให้ความรู้แก่ผู ้ประกอบการเกี่ยวกับฉลาก 

ร่องรอยคาร์บอน และการวัดปริมาณการใช้นำ้าในโรงงาน แม้ว่ายังไม่มีการ

กำาหนดเป็นนโยบายระดับชาติโดยตรง การดำาเนินการในเร่ืองดังกล่าวจึงเป็น

มาตรการสมัครใจผ่านโครงการนำาร่องของหน่วยงานต่างๆ เช่น องค์กรบริหาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก และสมาคมผูผ้ลติอาหารสำาเรจ็รปู ซึง่เป็นการดำาเนนิการ

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน 

        กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของมาตรการกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อม 

ที่อาจส่งผลต่อผู้ประกอบการไทย  จึงได้ริเริ่มการดำาเนินโครงการยกระดับ 

การแข ่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทย ด ้วยการลดต้นทุนและเป ็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Good Practices on Productivity and Continuous Improving 

to Carbon Label) ตามแผนแม่บทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และโครงการ

นำาร่อง คือ โครงการศึกษาร่องรอยการใช้นำ้า อุตสาหกรรมอาหารของไทย  

ภายใต้กิจกรรมของโครงการการพัฒนาศูนย์สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ์อุตสาหกรรมอาหาร ในปี 2554  เพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้ประกอบการ 

อตุสาหกรรมหนัมาดำาเนนิการเชงิรุกรองรับการกดีกนัทางการค้าในอนาคต และ

เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย โดยผลของการดำาเนิน

โครงการในปีทีผ่่านมาสามารถทำาให้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมอาหารได้เร่ิม

มีการวดัปรมิาณการใช้นำา้ในกระบวนการผลติ และกำาหนดมาตรการลดการใช้นำา้ 

ในขั้นตอนที่ไม่เกิดประสิทธิภาพลง ซึ่งจะเป็นการกระตุ ้นให้รายอื่นหันมา

ให้ความสนใจศึกษาและดำาเนินการตามอีกด้วย  นอกจากน้ีมีผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมอาหารได ้ ยื่ น เสนอ เพื่ อ ขอการ รับรองใช ้ แสดงฉลาก

คาร์บอนบนผลิตภัณฑ์จำานวนกว่า ๒๐ ราย หากอัตราเพิ่มของการเข้า

ร ่วมดำาเนินการของผู ้ประกอบการเพิ่มขึ้นในระดับนี้ต ่อไป จะสามารถ

ทำาให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล ้อม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข ่งขันของ 

ภาคอุตสาหกรรมและประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของไทยอยูใ่นระดบัทีต้่อง
ให้การสนใจ เนื่องจากในอนาคตอาจถูกปรับให้เป็น
ประเทศที่ต้องซื้อแทนการขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซฯ 
ทำาให้ต้องสญูเสยีความสามารถในการแข่งขนัในทีส่ดุ

ปริมาณการใช้นำา้ของไทย อยูใ่นลำาดบัต้นๆ กว่า 
๒,๒๒๓ ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปี



ก    ารใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความ 

ตกลงการค้าเสรี (FTA) ของภาคอุตสาหกรรมไทย จำานวน  

16 สาขาอุตสาหกรรม ในปี 2553 จากความตกลงการค้าเสรี 

ฉบับต่างๆ ได้แก่ อาเซียน (AFTA), อาเซียน-จีน (ACFTA), 

ไทย-ญี่ปุ ่น (JTEPA), อาเซียน-เกาหลี (AKFTA), ไทย-

อินเดีย (TIFTA) และ ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) โดยพบว่า 

ในภาพรวมผู้ส่งออกไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จาก FTA 

ในระดับปานกลางที่ร ้อยละ 50.27 ทำาให้สินค้าส่งออก 

ของไทยมีราคาลดลงจากการประหยัดภาษีศุลกากรคิดเป็น

มูลค่า 1.01 แสนล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 3.09 เมือ่เทยีบกบั

มูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังประเทศในภาคี ในขณะที่ผู้นำา

เข้าไทยมีอัตราการใช้ประโยชน์จาก FTA ในระดับปานกลาง

เช่นกัน ที่ร้อยละ 40.67 ทำาให้สินค้าที่นำาเข้ามาจากประเทศคู่

ภาคีได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีศุลกากรคิดเป็นมูลค่า 

5.92 หม่ืนล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 2.74 เมือ่เทยีบกบัมลูค่า

การนำาเข้าทั้งหมดจากประเทศในภาคี โดยจะเห็นได้ว่าการที่

ภาคนำาเข้าไทยได้รับประโยชน์จาก FTA น้อยกว่าภาคส่งออก

ไทย เนือ่งจากมอีตัราการใช้สทิธปิระโยชน์ตำา่กว่าอย่างชดัเจน 

โดยความตกลง AFTA ยงัเป็นความตกลง FTA ทีผู้่ประกอบการ 

ไทยใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงแบบแผน 

การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีการพึ่งพาอาเซียนสูง

 เมื่อพิจารณาในรายสาขาอุตสาหกรรม พบว่า ผู้นำา

เข้าไทยส่วนใหญ่ยังมีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA 

หลายฉบับในระดับค่อนข้างระดับตำ่าจนถึงปานกลาง ยกเว้น

อุตสาหกรรมยานยนต์ อาหาร สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ เซรามิก 

และยาง ที่มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง AFTA  

ACFTA  TAFTA และ JTEPA ในระดับสูง  ตัวอย่างสาขา

อตุสาหกรรมทีม่อีตัราการใช้ประโยชน์ในระดบัตำา่ เช่น เคร่ืองใช้ 

ไฟฟ้าและเคร่ืองจักรกล ภายใต้ JTEPA AKFTA เคร่ืองหนัง 

ภายใต้ JTEPA TAFTA พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ภายใต้ JTEPA  

เป็นต้น ในด้านภาคส่งออกไทย ผูป้ระกอบการไทยหลายสาขา

มีอัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA หลายฉบับในระดับ

ปานกลางจนถึงสูง  อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ประกอบการอีกบาง

สาขาที่ยังใช้ประโยชน์จาก FTA ไม่เต็มที่ เช่น อิเล็กทรอนิกส์

และสิ่งทอ ภายใต้ AFTA และ ACFTA เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ 

 JTEPA  ACFTA  AKFTA   เครื่องจักรกล ภายใต้ ACFTA และ 

JTEPA เครื่องหนัง ภายใต้  AFTA ACFTA เป็นต้น  และเมื่อ

พิจารณาในรายสินค้าพบว่า สินค้าส่งออกและนำาเข้าของไทย

บางรายการยงัไม่สามารถเกบ็เกีย่วประโยชน์จาก FTA ได้อย่าง 

เต็มที่ เน่ืองจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อย่างน้อย 3 ด้าน  

คือ ข้อหนึ่ง สินค้าอยู่นอกรายการลดภาษีหรืออยู่ในรายการ

สินค้าที่มีความอ่อนไหว ข้อสอง สินค้าไม่ผ่านกฎว่าด้วยถิ่น

กำาเนิดสินค้า และ ข้อสาม ผู้ส่งออกเห็นว่าการตรวจโครงสร้าง 

ต้นทุนและกระบวนการออกใบรับรองถิ่นกำาเนิดสินค้ายังใช้

เวลานาน

 จากการประมาณการพบว่า หากปัญหาและอุปสรรค

ต่างๆ ได้รับการแก้ไข ผลประโยชน์ที่ภาคเอกชนไทยจะได้รับ

จาก FTA จะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกมาก  โดยหากเร่งส่งเสริมทำาให้

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์สูงขึ้นเต็มร้อยละ 100 โดยที่ยังไม่

ได้เจรจาเพื่อขยายความครอบคลุมเพิ่มเติม ประโยชน์ที่สินค้า

ส่งออกไทยจะได้รับจากการประหยัดภาษีศุลกากรจะเพิ่มจาก

ประมาณ 101,787 ล้านบาท เป็นประมาณ 188,175 ล้านบาท  

ในขณะทีป่ระโยชน์ทีผู่น้ำาเข้าไทยจะได้รบัจะเพิม่จากประมาณ 

59,159 ล้านบาท เป็นประมาณ 98,304 ล้านบาท 

สศอ. ติดตามการใช้
สิทธิประโยชน์จาก FTA 
ของภาคอุตสาหกรรมไทย 
ปี 2553
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 สำาหรับการที่ประเทศไทยสามารถค้าขายกับประเทศสมาชิกอาเซียนได้สูง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเกิดเครือข่ายการผลิต

ในอาเซียนที่เกิดจากบริษัทข้ามชาติกระจายการผลิตสินค้า โดยเฉพาะชิ้นส่วนต่างๆ ไปยังประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุด  จาก

การศึกษาพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อาเซียนใช้ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตได้ในภูมิภาคเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10  โดยไทยได้กลายเป็น

ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทนญี่ปุ่นหลายรายการ เช่น เข็มขัดนิรภัย และเครื่องยนต์เบนซินขนาด 50-250 ซีซี  ส่วนอุตสาหกรรม

เคมีภัณฑ์และพลาสติกก็ใช้สินค้าขั้นกลางจากอาเซียนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 5  ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้สิทธิประโยชน์ใน AFTA ที่สูง

ขึ้น ในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากลับมีการใช้สินค้า

ขั้นกลางจากอาเซียนลดลงถึงร้อยละ 11 และร้อยละ 8 ตามลำาดับ  โดยหันไปใช้สินค้าจากจีนแทน  

ตารางที่ 1   การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้ส่งออกไทยในปี 2553

ความตกลง

ผู้น�าเข้าในประเทศ

ภาคีประหยัดได้  

(ล้านบาท)

มูลค่าสินค้า

ในความตกลง 

(ร้อยละ)

แต้มต่อภาษีเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

อัตราการใช้สิทธิ 

(ร้อยละ)

อาเซียน (AFTA) 68,290 53.4 16.9 42.0

อาเซียน-จีน (ACFTA) 15,220 48.6 8.5 58.1

ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 9,074 74.1 6.1 67.5

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 5,331 32.2 5.0 58.6

อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) 1,958 46.0 9.3 38.3

ไทย-อินเดีย (TIFTA) 1,915 79.2 3.8 38.0

รวม 101,787 50.9 11.2 50.3

ตารางที่ 2  การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้น�าเข้าไทยในปี 2553

ความตกลง

ผู้น�าเข้าในไทย

ประหยัดได้      

(ล้านบาท)

มูลค่าสินค้า

ในความตกลง 

(ร้อยละ)

แต้มต่อภาษีเฉลี่ย 

(ร้อยละ)

อัตราการใช้สิทธิ 

(ร้อยละ)

อาเซียน (AFTA) 30,302 59.6 9.6 48.3

อาเซียน-จีน (ACFTA) 15,652 48.9 10.1 52.7

ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) 10,476 69.9 6.2 27.6

ไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) 1,676 21.8 10.2 55.9

อาเซียน-เกาหลีใต้ (AKFTA) 895 35.6 5.3 31.4

ไทย-อินเดีย (TIFTA) 159 24.3 4.1 14.4

รวม 59,159 55.5 8.2 40.7



โ   ครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

กับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโครงการศึกษาวิจัยต่อเนื่องนับ

ตั้งแต่ปี 2550 โดยในปีงบประมาณ 2554 สำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ดำาเนนิการศกึษา 

วิเคราะห์เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับ

ประเทศสมาชิกในกรอบ BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative 

for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) 

ทั้งในภาพรวมและรายประเทศ ที่มีความเช่ือมโยงกับแผน

พัฒนาในกรอบ GMS  โดยมีอินเดียเป็นศูนย์กลาง กำาหนด

อตุสาหกรรมเป้าหมาย ผลติภณัฑ์เป้าหมายและพืน้ทีเ่ป้าหมาย

ที่มีศักยภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน วิเคราะห์

มาตรการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน รวมทั้ง 

ศกึษา วเิคราะห์ถงึผลกระทบของการเปิดเสรสีนิค้าอตุสาหกรรม

ภายใต้กรอบ BIMSTEC ตลอดจนแนวทางการปรับโครงสร้าง

การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์

จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีดังกล่าว เพื่อให้กรอบความร่วมมือ 

ดังกล ่าวเกิดประโยชน ์สู งสุดต ่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของไทย   

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC : Bay of Bengal Initiative 
for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)”

ผลการศึกษา

 จากการดำาเนินโครงการศึกษาฯ ทำาให้ได้ข้อเสนอแนะ

นโยบายด้านยทุธศาสตร์ภายใต้กรอบ BIMSTEC โดยแบ่งเป็น 

2 ส่วน ได้แก่ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับประเทศใน

กรอบ BIMSTEC ในภาพรวม ซึง่พบว่าม ี3 สาขาอตุสาหกรรมที่

มศีกัยภาพและมตีลาดรองรบัในกลุม่ประเทศสมาชกิ BIMSTEC 

ได้แก่ อตุสาหกรรมอาหาร (อตุสาหกรรมนำา้ตาล) อตุสาหกรรม

พลาสติกและผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้สินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 รายการมีโอกาสได้รับประโยชน์

จากกรอบความตกลงดงักล่าว ซึง่ผลการศกึษาได้มข้ีอเสนอแนะ

ในการจดัทำายทุธศาสตร์ภายใต้กรอบข้อตกลงดงักล่าวทีส่ำาคญั 

อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปนำ้าตาลเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารเพื่อการส่งออก การกำาหนดมาตรฐานสินค้าและความ 

ปลอดภัย (สำาหรับอุตสาหกรรมนำ้าตาล) การพัฒนาด้านการ

ผลิต  การตลาด (สำาหรับอตุสาหกรรมพลาสตกิและผลิตภณัฑ์) 

และการเพิม่ประสทิธภิาพวตัถดุบิ  การเพิม่มลูค่ายางธรรมชาติ

เพื่อการส่งออก (สำาหรับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์) 

เป็นต้น

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
กับประเทศเพื่อนบ้าน
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 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาในเชิงพื้นที่ (เมียนมาร์ และ

อินเดยี) โดยเน้นพืน้ทีเ่ป้าหมายในรฐัทัง้แปดในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือของอินเดีย (รัฐอรุณาจัลประเทศ อัสสัม มณีปุระ 

เมฆาลยั มิโซรมั นากาแลนด์ สกิขมิ และ ตรปีรุะ) ซึง่ยทุธศาสตร์

การพัฒนาในเชิงพื้นที่นั้น แบ่งเป็น 1) อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย-อินเดีย 

ได้แก่ อตุสาหกรรมนำา้ตาล อตุสาหกรรมพลาสติกและผลติภณัฑ์ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ 2) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อ

พัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย-เมียนมาร์ 

(ด้านจงัหวดัระนอง-อตุสาหกรรมอาหารทะเลและสนิค้าประมง 

ด้านจังหวัดตาก-อุตสาหกรรมสิ่งทอ ด้านจังหวัดเชียงราย 

มศีกัยภาพในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าชายแดนในเขตพืน้ที่

ทางภาคเหนือ)  และ 3) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อพัฒนา             

ความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมระหว่างไทย-เมยีนมาร์-อนิเดยี 

โดยแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 

ยุทธศาสตร์การลงทุน

 การลงทุนรายสินค้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาทิ  

การส่งเสริมการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปการจัดต้ัง 

ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น)  และยุทธศาสตร์สนับสนุน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (อาทิ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล Industrial 

Intelligence Center of BIMSTEC-GMS-ASEAN การสร้าง

นักลงทุนอุตสาหกรรมมืออาชีพ การทำาตลาดเชิงลึก เป็นต้น)

 น อ ก จ า ก นี้  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด ้ นำ า เ ส น อ ข ้ อ มู ล 

ด้านเครือข่ายการผลิตและเส้นทางโลจิกสติกส์เชื่อมโยงไทย- 

เมียนมาร์-อินเดีย ซึ่งสามารถระบุจุดร่วม (Nodes) ที่สำาคัญ 

ในการเชือ่มโยงเส้นทางโลจสิติกส์การค้าและการลงทนุภาคการ

ผลิตระหว่างไทย-เมียนมาร์-อินเดีย โดยในไทย ได้แก่ อำาเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก อำาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พื้นที่ภาค

การผลิตหลักในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) และ

ภาคตะวันออกของไทยในเมียนมาร์ ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง และ 

เมืองมัณฑะเลย์ ในอนิเดียตะวนัออกเฉยีงเหนอื ได้แก่ รัฐอสัสมั 

รัฐเมฆาลัย รัฐมณีปุระ รัฐตรีปุระ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของ 

จุดร่วมดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ตำาแหน่งของการผลิต 

และจุดร่วมของโลจิสติกส์ (ท่าเรือและด่านชายแดนต่างๆ) 

โดยเส้นทางทีเ่ป็นไปได้ในการเชือ่มโยงกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  

การค้า การลงทุน และเครือข่ายอุตสาหกรรม ทางบกได้แก่  

เส้นทางกรุงเทพฯ - แม่สอด (ไทย) – เมียวดี - ย่างกุ้ง - 

มัณฑะเลย์ - ทามู (เมียนมาร์) - มอเรห์ - อิมฟาล - กูวาฮาติ 

- กัลกัตตา - นิวเดลี (อินเดีย) และเส้นทางกรุงเทพฯ - แม่สาย 

(ไทย) - ท่าขี้เหล็ก – ย่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ (เมียนมาร์) – ธากา 

(บังกลาเทศ) – พาราณสีิ - นิวเดลี (อินเดีย)  ทางทะเล

ได้แก่ เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง/ท่าเรือกรุงเทพฯ (ไทย โดย

ผ่านเส้นทางท่าเรือสิงคโปร์) - ท่าเรือย่างกุ้ง/ท่าเรือทีละวา  

(เมียนมาร์) - ท่าเรือกัลกัตตา/ท่าเรือมุมไบ/ท่าเรือเชนไน 

(อินเดีย) และ เส้นทางท่าเรือระนอง-ท่าเรือย่างกุ้ง/ท่าเรือ 

ทลีะวา (เมยีนมาร์) – ท่าเรือพอร์ตแบร์/ท่าเรือเชนไน (อนิเดยี) 

 ผลการศึกษาดังกล่าวนับเป็นข้อมูลสำาคัญในการ 

พิจารณาจัดทำ ายุทธศาสตร ์การพัฒนาความร ่ วมมือ 

ด้านอตุสาหกรรมกบัประเทศเพือ่นบ้านภายใต้กรอบ BIMSTEC 

ซ่ึงจะเป็นการเชื่อมโยงประเทศในเอเชียใต้กับอนุภูมิภาค 

GMS และอาเซียน และสนับสนุนเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ในปี 2015 โดยเฉพาะในด้านการเป็น

ตลาดและฐานการผลิตร่วม เครือข่ายการผลิต เส้นทางโลจสิตกิส์ 

และโซ่อุปทานสินค้าอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างไทย- 

เมียนมาร์-อินเดีย เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาให้เป็นประตูการค้า 

การลงทนุเชือ่มโยงกบัต่างประเทศ และภายในประเทศสมาชกิ 

BIMSTEC ที่มีศักยภาพในอนาคต

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

 การแปลงแผนปฏบิตักิารดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิตัจิำาเป็น

ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้งการจัดสรร 

งบประมาณและบุคลากรที่พอเพียงอย่างต่อเน่ืองเพื่อผลักดัน 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น 

รูปธรรม



ใ

ความเป็นมาของการประชุม 

  Rio+20 เป็นชื่อที่เรียกสั้นๆ ของการประชุม

สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations 

Conference on Sustainable Development-UNCSD) ซึ่ง

จัดขึ้นที่นครรีโอเดจาเนโร เมืองหลวงของประเทศบราซิล 

ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555  โดยจะเป็นการครบรอบ 

20 ปีของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและ 

การพัฒนา (United Nations Conference on Environment 

and Development-UNCED) หรือ “Earth Summit” ที่  

นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  

 ในปี ค.ศ. 1992 และครบรอบ 10 ปี ของการประชุม   

The World Summit on Sustainable Development (WSSD) 

หรือการประชุม Rio+10 ที่กรุงโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศ

แอฟริกาใต้ ในปี ค.ศ. 2002

 วัตถุประสงค์ของการประชุม

 การประชุม Rio+20 ถือเป็นการประชุมครั้งสำาคัญที่ 

แต่ละประเทศจะให้คำามั่น และยืนยันพันธกรณีในระดับ 

การเมืองเกี่ยวกับการดำาเนินการด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 

และทบทวนผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา 

ของแต่ละประเทศว่ามีความคืบหน้าไปมากน้อยเพียงใด  

รวมถึงการตอบรับการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อร่วมกันกำาหนด 

ทิศทางเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตด้วย 

    นเดือนมิถุนายน 2555 จะมีการประชุมที่มีความ 

สำาคัญในระดับโลกเกิดขึ้น คือ การประชุมสหประชาชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2012 (United Nations  

Conference on Sustainable Development - UNCSD)  

หรือการประชุม Rio+20 ซึ่งจัดขึ้นที่นครรีโอเดจาเนโร 

สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

 ปัจจุบันแนวความคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้อง

มีความสมดุลกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

และเป็นส่วนสำาคัญในการกำาหนดยุทธศาสตร์ในเกือบจะทุก

ระดับของแต่ละองค์กรของประชาคมโลก เนื่องจากปัญหา

ด้านสิ่งแวดล้อมที่โลกต้องเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนและ

ความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ และภยัทางธรรมชาติ 

ครั้งใหญ่ ที่นับวันจะทวีความรุนแรง และเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่ง

องค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหา

และได้มีบทบาทในการสร้างความร่วมมือเพื่อผลักดันและ

กระตุ้นให้ประชาคมโลกเกิดความตื่นตัวในการดูแลรักษา 

สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด  

การประชุมสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2012 (Rio+20)

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ
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หัวข้อหลักของการประชุม

 1.  เศรษฐกิจสเีขยีวในบรบิทของการพฒันาทีย่ัง่ยนืและ

การขจัดความยากจน (Green Economy in the Context of 

Sustainable Development and Poverty Eradication) 

 2. กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Institu-

tional Framework for Sustainable Development - IFSD) 

 

 ทั้งนี้ จะมีประเด็นหลัก 7 สาขาที่จะหารือ ได้แก่ ปัญหา

การว่างงาน ปัญหาการใช้พลังงาน  ความแออัดในชุมชนเมือง 

วิกฤติอาหาร การใช้ทรัพยากรนำ้า มหาสมุทรและชายฝั่ง และ

การเกิดภัยทางธรรมชาติ

การเตรียมการเข้าร่วมประชุม Rio+20 ของประเทศไทย  

 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการ

ประชมุ Rio+20 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการประชุมได้มีการ 

เตรียมการสำาหรับการประชุม Rio+20 มาตั้งแต่ช่วงปลายปี 

2553 และได้มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่เตรยีมความพร้อม

สำาหรบัการประชมุสหประชาชาติทีย่ัง่ยนื ค.ศ. 2012 (Rio+20) 

และคณะทำางานย่อย 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำางานเพื่อเตรียมการ 

ด้านสารัตถะ คณะทำางานเพื่อเตรียมการด้านงบประมาณ 

พธิกีาร การบรหิารจดัการและประชาสมัพนัธ์ และคณะทำางาน

เพื่อกำากับการดำาเนินงานจัดทำาเอกสารเผยแพร่ Thailand 

Green Economy และนิทรรศการ ซึ่งมีผู้แทนประกอบด้วย

หลายองค์กรและภาคส่วน รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมอยู่ในคณะ

กรรมการเตรียมความพร้อมฯ และกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เข้าร่วมอยู่ในคณะทำางานเพื่อเตรียมการด้านสารัตถะ โดยได้

เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้และเพื่อระดม

สมอง  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งประสานงานร่วมกับ

หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทางและ

ท่าทขีองประเทศไทยสำาหรบัการประชมุครัง้นีม้าอย่างต่อเนือ่งด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ภาคอตุสาหกรรมถอืเป็นภาคการผลิตหลักทีม่ศีกัยภาพ

ในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดยกระทรวงอตุสาหกรรม

ได้กำาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยได้กำาหนดวิสัยทัศน์ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ “มุ ่งสู ่อุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน”  ซึ่งให้ความสำาคัญในการสร้าง

สมดุลของการพัฒนาทั้งสามมิติ คือ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม การเป็นอยู่ที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อม และรวมไปถึงด้าน

การใช้ศักยภาพด้านต้นทุนมนุษย์ด้วย



จ      ากความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั่วโลกได้ 

มีการดำาเนินการเพื่อรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมาอย่าง 

ต่อเน่ือง ในเวทีการเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็เช่นกัน 

องค์การการค้าโลก หรือ WTO ได้มีการประชุมและเห็นชอบที่

จะมกีารลด/เลกิมาตรการด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีสำาหรับสนิค้า

และบริการด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 แต่อย่างไร

ก็ตาม จนถึงปัจจุบัน การเจรจาดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า

มากนัก ทำาให้หลายประเทศพยายามที่จะคิดค้นวิธีการและ

แนวทางใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 

 Remanufacturing เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเสนอ

ในที่ประชุม WTO โดยสหรัฐอเมริกาผู้เสนอเรื่องนี้ได้เสนอ 

ให้สินค้า Remanufacturing หรือสินค้าใช้แล้วที่มีการนำากลับ

มาปรับปรุงสภาพให้มีสภาพการใช้งานเหมือนใหม่ เป็นสินค้า

ทีค่วรได้รบัการลด/เลกิมาตรการด้านภาษแีละไม่ใช่ภาษ ีโดย

ให้เหตผุลว่าเป็นสนิค้าทีช่่วยลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตจิาก

การผลิตสินค้าข้ึนมาใหม่ นอกจากนี้ยังเห็นควรให้ระบุสินค้า 

Remanufacturing เป็นสินค้าใหม่ด้วย

 สำาหรับประเทศไทยนั้น สินค้า Remanufacturing 

แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่รู ้จักมากนัก แต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสินค้า

อตุสาหกรรมทีค่วรให้ความสนใจ เนือ่งจากประเทศไทยกม็ช่ีาง

ทีมี่ฝีมือและความเช่ียวชาญด้านการซ่อมบำารงุอยูแ่ล้ว โดยหาก

มีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบก็จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีสินค้าที่

มีคุณภาพและมีการรับประกันการใช้ในราคาที่ตำ่าลง แถมยัง

สามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตาม 

จากการทีส่นิค้า Remanufacturing เป็นสนิค้าใช้แล้วทีม่กีารนำา

กลับมาปรับปรุงสภาพ และประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายเฉพาะ

ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าชนิดนี้ จึงอาจทำาให้มีการผลิตหรือนำาเข้า

สนิค้า Remanufacturing ทีไ่ม่มคีณุภาพมาจำาหน่ายในประเทศ 

ซึ่งในอนาคต เมื่อสินค้าดังกล่าวชำารุดและไม่สามารถซ่อมแซม

ได้อีกต่อไป สินค้าเหล่าน้ันก็จะกลายเป็นขยะที่ตกค้างอยู่ใน

ประเทศและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในที่สุด

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะผู้รับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ

อุตสาหกรรม Remanufacturing จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการ

วิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำาการ

ศึกษา “โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดทำาและพัฒนาสินค้า 

สิง่แวดล้อม ระยะที ่2”  โดยมวีตัถปุระสงค์ทีจ่ะศกึษา นโยบาย 

กฎหมาย และการดำาเนนิการด้านสนิค้า Remanufacturing ของ

ประเทศไทยและประเทศคู่ค้าสำาคัญอย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 

และออสเตรเลีย รวมถึงศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค

และผูป้ระกอบการภายในประเทศ ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

ในการผลิตสินค้า Remanufacturing ข้อดี/ข้อเสียในการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้า Remanufacturing และความ

เป็นไปได้ในการสนับสนุนอุตสาหกรรม Remanufacturing 

โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดท�า
และพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 
(สินค้า Remanufacturing)

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ
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โดยได้ทำาการศึกษาเชิงลึกในอุตสาหกรรมเป้าหมายจำานวน 5 

อุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์

(2) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3) 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (4) อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลการเกษตร และ (5) อุตสาหกรรมเคร่ืองมือ

แพทย์ ทั้งนี้ เพื่อนำามากำาหนดเป็นท่าทีและแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม ซึ่งจะครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย และบทบาท

ของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะบทบาทของกระทรวง

อุตสาหกรรม

 จากผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า ประเทศไทยมีการ

ดำาเนินกิจกรรม Remanufacturing ใน 5 อุตสาหกรรมข้างต้น

อยู่แล้ว และประเทศไทยจะมีศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรม 

Remanufacturing อย่างไรก็ตาม ควรที่จะต้องมีการยกระดับ

ศักยภาพการจัดการเรื่อง Recycle และการฝังกลบในประเทศ 

เพื่อให้การดำาเนินกิจกรรม Remanufacturing ไม่ก่อให้เกิดผล 

กระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการออกกฎหมายด้าน

การจัดการส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำาคัญ

ในขบวนการ Remanufacturing  

             แม้ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพในการดำาเนินกิจกรรม 

Remanufacturing แต่การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในสินค้า 

Remanufacturing นับว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก

ปัจจุบันยังมีความกังวลต่อ Remanufacturing ในเรื่องใหญ่ๆ  

2 เรื่อง คือ ขยะ (Waste) ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำาเข้าสินค้าใช้

แล้วจากต่างประเทศเพื่อนำามาผลิตเป็นสินค้า Remanufactur-

ing และคณุภาพของสนิค้า Remanufacturing เนือ่งจากเป็นการ

นำาสินค้าเก่าหรือใช้แล้ว (Used) มาปรับปรุงสภาพให้สามารถ

กลับมาใช้งานได้อกีคร้ัง ประกอบกบัการทบทวนกฎหมายและ 

กฎระเบยีบต่างๆ ของไทย ซึง่พบว่าประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมาย 

เรื่อง Remanufacturing เป็นการเฉพาะ โดยไม่ได้มีการห้าม

หรือสนับสนุนอุตสาหกรรม Remanufacturing อย่างชัดเจน 

ซ่ึงความไม่ชัดเจนดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในการ

ดำาเนินการ และเป็นปัญหาต่อการติดตามและป้องกันปัญหา

หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรม Remanufacturing 

นอกจากนี้ ในส่วนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ด้านการ

คุ้มครองผู้บริโภคของไทย ปัจจุบันยังเน้นที่ความคุ้มครองใน

กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้า โดย

ไม่มีการกำาหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 

ไม่มีการกำาหนดเรื่องการติดฉลากสินค้า และไม่มีการกำาหนด

เรื่องการเรียกคืนสินค้า

 ปัจจุบัน Remanufacturing กลายมาเป็นกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่พยายามปรับตัวให้เข้ากับ 

สิง่แวดล้อมทางธรุกจิใหม่ ซึง่เป็นเวลาทีก่ำาลงัเข้าสูย่คุขาดแคลน

ทรัพยากรการผลิต  และเป็นอีกหนทางที่จะรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยประเทศพฒันาแล้ว เช่น สหรฐัอเมรกิา สหภาพยโุรป ญีปุ่น่ 

หรอืประเทศกำาลงัพฒันา เช่น จนี และอนิโดนเีซยี มกีารดำาเนนิ

กิจกรรม Remanufacturing อย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยเอง 

ควรมองกิจกรรม Remanufacturing ว่าเป็นหน่ึงในเครื่องมือ 

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในประเทศมากกว่าการมอง

เป็นเครื่องมือทางด้านการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมา พบว่า หากไม่มีกิจกรรม Remanu-

facturing แล้ว สินค้าที่ผ่านการใช้แล้วจะต้องเข้าสู ่ตลาด

สินค้ามือสอง หรือเข้าไปสู่กระบวนการฝังกลบและ Recycle 

ซ่ึงกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ันล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่อ 

สิ่งแวดล้อมได้ทั้งสิ้น

โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดท�า
และพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมระยะที่ 2 
(สินค้า Remanufacturing)



ต  ามอำานาจหน้าทีข่องสำานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) ได้กำาหนด

ให้มกีารจดัทำาดชันอีตุสาหกรรม ซึง่เป็นข้อมลูอตุสาหกรรมทีส่ะท้อนกจิกรรมต่างๆ 

ของอตุสาหกรรม และความเคลือ่นไหวของภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในประเทศ 

รวมทั้งสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชนสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบาย และ

การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง

 สศอ. จึงได้ดำาเนินการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2542 โดยได้รับ

ความร่วมมือทางด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่าง

ประเทศจากประเทศญี่ปุ่น (Jica : Japan International  Cooperation Agency) 

ภายใต้โครงการช่วยเหลือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม (The Development of 

Industrial in the Kingdom of Thailand)  เพื่อจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม จำานวน 4 

ชนิด ได้แก่ 

การจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรม 
ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม



65

 1.  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) 

เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นราย

ผลิตภัณฑ์ และรายสาขาอุตสาหกรรมว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมใดหรือสาขาอุตสาหกรรมใดมีปริมาณการผลิต

ขยายตัวหรือหดตัว

 2.  ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment Index) เป็นตัวชี้ให้

เห็นทิศทางของระดับการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นภาวะการจำาหน่ายสินค้า

นั้นในแต่ละเดือนว่าภาวะตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น หรืออยู่ในช่วง

ขาลง 

 3.  ดัชนีสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง (Finished Goods  

Inventory Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางระดับการเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของการสำารองสินค้า

 4.  ดัชนีอัตราส่วนสินค้าส�าเร็จรูปคงคลัง (Inventory 

Ratio Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางระดับการเปลี่ยนแปลง

ของสินค้าสำาเร็จรูปคงคลังเมื่อเทียบกับการส่งสินค้า ซึ่งจะ

สะท้อนให้เห็นภาวะตลาดจากการหมุนเวียนของสินค้า

 ออกเผยแพร่เป็นประจำาทุกเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 

2543 ในรูปแบบเอกสาร รายงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ 

Website (http://www.oie.go.th)

 ในปี 2545 สศอ. ได้จัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีก 

2 ชนิด คือ 

 1.  ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour Input 

Index) เป ็นตัวช้ีให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละ

อุตสาหกรรม    

 2. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour 

Productivity Index) เป็นตัวชี้ให้เห็นทิศทางของผลิตภาพ

ของแรงงานว่าในระยะเวลาที่เท่ากันนั้นแรงงานภาคการผลิต

สามารถผลติสนิค้าได้จำานวนมากขึน้หรอืลดลงรวมทัง้อตัราการ

ใช้กำาลังการผลิตอุตสาหกรรม

 ออกเผยแพร่เป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

 การจัดทำาและเผยแพร่ดัชนีอุตสาหกรรมดังกล่าว  

หน่วยงานภาครฐัและเอกชน ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำานกังาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิธนาคาร

แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เห็นว่า 

ดชันีอตุสาหกรรมของ สศอ. มปีระโยชน์ต่อการกำาหนดนโยบาย 

และการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนการลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา และเห็นควรที่ 

สศอ. จะเป็นหน่วยงานเดียวในการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นหน่วยงานที่

มีการจัดทำาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกันกับ 

สศอ. 

 สศอ. และ ธปท. ได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง

ว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลระหว่าง สศอ. กับ ธปท. เมื่อ 

วันที่ 25 สิงหาคม 2553  เพื่อ ธปท. ยุติการจัดทำาดัชนีผลผลิต

อตุสาหกรรมของ ธปท. ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2553  เพือ่ให้ สศอ. 

เป็นหน่วยงานเดยีวในการจดัทำาและเผยแพร่ดชันอีตุสาหกรรม

อย่างเป็นทางการของประเทศ และเป็นการร่วมมอืกนัระหว่าง

หน่วยงานในการพัฒนาการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม สศอ. ให้

มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยผ่านคณะทำางานร่วมตามบนัทกึ

ความตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูล

 คณะทำางานฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันเมื่อเดือน

ตุลาคม 2554 เพื่อพัฒนาการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม สศอ. 

ในการปรับเปลี่ยนปีฐาน ปรับเปลี่ยนค่าถ่วงนำ้าหนัก ปรับปรุง

กรอบอุตสาหกรรม และขยายการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม

กลุ่มอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และโรงงาน

อตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ เพือ่สะท้อนภาพสภาวะอตุสาหกรรมได้ดี

ยิง่ขึน้และสอดคล้องกบัโครงสร้างอตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นไปกบั

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก

 ทั้งนี้ การจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม สศอ. ใช้ข้อมูลที่

ได้จากการสำารวจจากผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 

จำานวน 2,121 โรงงาน ตามแบบ ร.ง. 8  (แบบแจ้งข้อมูลเป็น

รายเดือนตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ

ประกอบกิจการ พ.ศ. 2544) จัดแบ่งประเภทตามรหัส ISIC  

Rev.3  จำานวน 21 สาขา  ครอบคลุม 53 กลุ่มอุตสาหกรรม 

216 อุตสาหกรรม ครอบคลุม GDP ภาคการผลิตอุตสาหกรรม   

ประมาณร้อยละ 75 และคำานวณค่าดัชนีอุตสาหกรรมโดยใช้

สตูรการคำานวณวธิลีาสแปร์ (Laspeyres)  แบบ Fixed Weight 

ปีฐาน ปี 2543 โดยเผยแพร่ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน



ภ            าคอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลติหลกัในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสำานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) มกีารจัด
เกบ็ข้อมลูทัง้รายเดอืนและรายปีจากผู้ประกอบการโรงงานตามตวัอย่างเป้าหมาย โดยได้สอบถามถงึลกัษณะและผลการดำาเนนิการ 
ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สำาคัญ ๆ อาทิ ข้อมูลการผลิต การลงทุน แรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ และการเงิน ข้อมูลที่
ได้จากการสำารวจนีส้ามารถนำามาใช้วเิคราะห์สภาพ และการเปล่ียนแปลงของอตุสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น จดัทำาตวัชีว้ดัผลิตภาพรวม  
(Total Factor Productivity หรือ TFP)  ดัชนีชี้วัดการขยายตัวผลิตภาพรวม  (Total Factor Productivity Growth หรือ TFPG)    
รวมถึงข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมและสาขาอุตสาหกรรมที่สำาคัญเพื่อติดตามความ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด 
 
ภาวะอุตสาหกรรมในภาพรวม ปี พ.ศ. 2553
 ปี 2553 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดี โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.9 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 2.3 ซึ่งปัจจัยหลักมาจากการ 
ส่งออก การท่องเที่ยว และการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวดี แม้ว่าจะมีปัจจัยลบหลายด้านทั้งความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
ปัญหาการเมืองภายในประเทศ ความผันผวนของค่าเงินบาท รวมทั้งภัยธรรมชาติต่าง ๆ1  ในปี 2553 อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อ 
ส่งออกจะได้รับอานิสงส์จากการค้าโลกที่ฟื้นตัว ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อขายในประเทศก็ได้รับอานิสงส์จากกำาลังซื้อ 
ภาคเอกชนฟื้นตัวตามรายได้และการจ้างงานที่ดีขึ้น ทำาให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงโดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
ขยายตัวถึงร้อยละ 14.4 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 7.2 ซึ่งเป็นการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 10 ปี สอดคล้องกับอัตราการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) ปี 2553 ที่ขยายตัวร้อยละ 13.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 6.12   

ผลิตภาพของอุตสาหกรรม
 จากการวเิคราะห์โครงสร้างบญัชีการเจรญิเติบโต (Growth Accounting Analysis) พบว่า ในภาพรวมปี 2553 มลูค่าเพิม่ของ
อตุสาหกรรมขยายตวัเมือ่เทยีบกบัปีก่อน ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของ TFPG ขณะทีปั่จจยัทนุและปัจจยัแรงงานหดตวั  เนือ่งจาก
ในปี 2553 มีสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมอืงในประเทศ ทำาให้ผูป้ระกอบการไม่มกีารขยายการลงทนุเพิม่ รวมถงึปัญหาการ
ขาดแคลนแรงงานทำาให้มกีารใช้แรงงานลดลง แต่อย่างไรกต็าม การเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการทำาให้ TFPG เพิม่ข้ึน  หาก
เทยีบกบัปี 2552 จะพบว่าการหดตวัของมลูค่าเพิม่ในปี 2551  เป็นผลมาจากปัจจยั TFPG และปัจจยัทนุหดตวั ส่วนปัจจยัแรงงานขยายตัว 
อย่างไรก็ตาม TFP Level โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยในปี 2553 ค่า TFP Level อยู่ที่ระดับ 93.68 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งมี
ค่าอยู่ที่ระดับ 93.54 โดยค่า TFP Level ที่อยู่ในระดับตำ่ากว่าฐานที่ 100 สะท้อนถึงความสามารถของผู้ผลิตในการใช้ปัจจัยทุน 
แรงงาน และผลิตภาพการผลิตที่ยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการผลิต

  

รายงานผลิตภาพ
และผลประกอบการอุตสาหกรรมปี พ.ศ. 2553

ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

1รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ปี 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2รางานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม (ก.ย. 2553-ก.ย. 2554) สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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 เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามขนาดกิจการแล้ว พบว่า  กิจการขนาดใหญ่และขนาดกลางมีมูลค่าเพิ่มขยายตัว ส่วนกิจการ
ขนาดเล็กมีมูลค่าเพิ่มหดตัว  โดยกิจการขนาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 0.005 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวอยู่ที่ร้อยละ 0.16 
ปัจจยัหลกัทีท่ำาให้มลูค่าเพิม่ขยายตัวมาจากปัจจยัแรงงาน ปัจจยั TFPG ขยายตวัเลก็น้อย กจิการขนาดกลางมมีลูค่าเพิม่ ขยายตวั 
ร้อยละ 0.07 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.25 เป็นผลมาจากปัจจัย TFPG เป็นหลัก ส่วนกิจการขนาดเล็กที่มูลค่าเพิ่มหดตัว
ร้อยละ 0.01 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปัจจัย TFPG ขณะที่การใช้ปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานลดลง

 
 
 ทัง้นี ้หากพจิารณากลุม่ผู้ผลติตามโครงสร้างการลงทนุ พบว่า ผูผ้ลิตกลุ่มต่างชาตแิละผูผ้ลิตกลุ่มไทยล้วนมมีลูค่าเพิม่ขยายตวั 
ส่วนผู้ผลิตกลุ่มร่วมทุนมีมูลค่าเพิ่มหดตัว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย TFPG เป็นหลัก ผู้ผลิตกลุ่มต่างชาติมีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 
0.11 เพิม่ข้ึนจากปีก่อนทีห่ดตัวร้อยละ 0.001 ส่วนผู้ผลิตกลุ่มร่วมทนุมมีลูค่าเพิม่หดตวัร้อยละ 0.03 ลดลงจากปีก่อนทีห่ดตวัร้อยละ 
0.15 และผู้ผลิตกลุ่มไทยล้วนมีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ 0.03 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.27  อย่างไรก็ตาม TFP level 
ของกลุ่มต่างชาติและกลุ่มไทยล้วนเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มผู้ผลิตร่วมทุนมี TFP level ลดลงจากปีก่อนหน้า โดยทั้ง 3 กลุ่มผู้ผลิตมี TFP 
Level ระดับตำ่ากว่าฐาน 100

 
 
 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมมีการใช้ปัจจัยทุนและปัจจัยแรงงานลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผลิตภาพการใช้ปัจจัยทุน 
(Capital Productivity) เพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 ผลิตภาพของทุนอยู่ที่ระดับ 1.19 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ที่อยู่ที่ระดับ 1.09 
แสดงว่าการใช้ทนุมปีระสทิธภิาพมากขึน้ สำาหรบัปัจจยัแรงงานทีม่กีารใช้ลดลง และผลิตภาพของแรงงาน (Labour Productivity) 
ในอุตสาหกรรมปี 2553 อยู่ที่ระดับ 1.21 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 1.30 แสดงว่าการใช้แรงงานมีประสิทธิภาพลดลง



 ความเห็นของผู้ประกอบการ 

 ในการสำารวจข้อมูลอุตสาหกรรมจากแบบสอบถาม ร.ง. 9 มีการสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการในเรื่องเกี่ยวกับ

ภาวะธุรกิจ ปัญหา/อุปสรรค และความสำาคัญของนโยบายรัฐบาล ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังต่อไปนี้

 

 ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ

 ผู้ประกอบการร้อยละ 46.35 และ 52.07 เห็นว่า ยอดขาย/การผลิต และต้นทุนการผลิตของปี 2553 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 

ปีก่อน ตามลำาดบั ขณะทีผู้่ประกอบการร้อยละ 39.65 และ 42.29 เหน็ว่ายอดการส่งออก และผลกำาไรของปี 2553 ลดลงเมือ่เทยีบกบั 

ปีก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ 35.18 และ 38.56 เห็นว่า การจ้างงาน และภาวะธุรกิจโดยทั่วไปของปี 2553 ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อเทียบกับปีก่อน

 เม่ือสอบถามผู้ประกอบการถงึความคาดหมายต่อภาวะธรุกจิสำาหรับปี 2554 นัน้ พบว่า ผูป้ระกอบการร้อยละ 48.34  38.51  

39.18  และ 56.08 คาดว่ายอดขาย/การผลติ ยอดการส่งออก ผลกำาไร และต้นทนุการผลติจะเพิม่ขึน้ในปี 2554 ตามลำาดบั สำาหรบั

เรื่องการจ้างงาน และภาวะธุรกิจโดยทั่วไปในปี 2554 ผู้ประกอบการร้อยละ 39.61 และ 39.14 คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง

 ปัญหา/อุปสรรคในการด�าเนินงานของผู้ประกอบการ

 จากการสอบถามผู้ประกอบการถงึปัญหา/อปุสรรคในการดำาเนนิงานนัน้ สามารถเรยีงลำาดบัปัญหา/อปุสรรคจากมากไป

หาน้อยได้ดังนี้

 1) การจัดหาแรงงาน

 2) ต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต

 3) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 4) ต้นทุนแรงงาน
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 5) ต้นทุนทางการเงิน

 6) ต้นทุนวัตถุดิบ

 7) การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง

 8) คุณภาพสินค้า

 9) ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร

 10) ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์

 จากปัญหา/อปุสรรคดังกล่าวข้างต้นจะเหน็ว่า ปัญหาสำาคญัต่อการดำาเนนิงานของผูป้ระกอบการในภาคอตุสาหกรรมยงัคง

เป็นเรือ่งของการขาดแคลนแรงงาน ไม่ว่าจะเปน็แรงงานมีฝีมือหรอืแรงงานไร้ฝีมอืก็ตาม ขณะที่ต้นทุนแรงงานยังคงเป็นปญัหา/

อุปสรรคต่อการดำาเนินงานเช่นกัน แต่ผู้ประกอบการเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำาคัญน้อยกว่าการหาแรงงาน สำาหรับประสิทธิภาพของ

เครื่องจักร และแรงงานนั้น ผู้ประกอบการถือว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงานมากนัก

 

 ความส�าคัญของนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ

 ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่านโยบายที่ได้สอบถามนั้นมีความสำาคัญในระดับปานกลางต่อการดำาเนินธุรกิจของ 

ผู้ประกอบการท้ังนโยบายส่งเสริมการประกันสินเชื่อ นโยบายสนับสนุนด้านการเงิน นโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี และนโยบายการฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงาน  แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเห็นความสำาคัญของนโยบาย 

การสนับสนุนด้านการตลาดของภาครฐั เนือ่งจากผู้ประกอบการจะสามารถจำาหน่ายสนิค้าได้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การขยาย

ตลาดไปยังต่างประเทศรวมถึงประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ด้วย

 สรุปข้อมูลจากผลการส�ารวจ 

 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีสัดส่วนของการใช้ปัจจัยทุนมากกว่าแรงงาน และแรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ 

โดยโครงสร้างด้านต้นทนุจะประกอบด้วยต้นทนุการผลติคดิเป็นร้อยละ 89.15 ของต้นทนุทัง้หมด  ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

คดิเปน็ร้อยละ 7.44 และต้นทุนด้านแรงงานคดิเป็นร้อยละ 3.42 นอกจากนี ้หากพจิารณาจากมลูค่าการจำาหน่ายของอตุสาหกรรม

แล้วจะพบว่ามีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 42.11

 ในปี 2553 อตุสาหกรรมมีมูลค่าเพิม่ขยายตัวร้อยละ 0.03 ซึง่เป็นผลมาจากการขยายตวัของปัจจยั TFPG  คดิเป็นร้อยละ 0.15 

สะท้อนให้เหน็ถงึการใช้ปัจจยัการผลติในภาพรวมอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่ต่างจากปีทีผ่่านมาทีม่ลูค่าเพิม่ของอตุสาหกรรมหดตวั 

ร้อยละ 0.10  ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของปัจจัย TFPG ร้อยละ 0.07 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามขนาดแล้ว พบว่า ผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางมีมูลค่าเพิ่มขยายตัวตัว ร้อยละ 0.005  

และ 0.07 ตามลำาดับ ซึง่มลูค่าเพิม่ทีข่ยายตัวของกลุม่ผูผ้ลติขนาดใหญ่เป็นผลมาจากปัจจยัแรงงานและ TFPG ขณะทีก่ารขยายตวั 

ของมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิตขนาดกลางมาจากปัจจัย TFPG  ส่วนผู้ผลิตขนาดเล็กมีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ 0.01 จากปัจจัยแรงงาน

และปัจจัยทุน หากพิจารณาตามโครงสร้างการลงทุน พบว่า การขยายตัวของมูลค่าเพิ่มของทั้งกลุ่มต่างชาติ และไทยล้วนเป็นผล

มาจากปัจจัย TFPG ส่วนผู้ผลิตกลุ่มร่วมทุนมีมูลค่าเพิ่มหดตัวเป็นผลมาจากปัจจัย TFPG 



ส�า     นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดำาเนิน

โครงการ Industrial Intelligence Unit (IIU) อย่างต่อเนือ่ง 

ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

วิเคราะห์ติดตามความเคลื่อนไหวของภาคอุตสาหกรรม 

พัฒนาระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงการ

วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บ

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้สามารถใช้งานได้ง่าย 

ถูกต้อง และทันสมัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเว็บไซต์  

(http://iiu.oie.go.th) สำาหรบัให้บรกิารข้อมลูแก่หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ตลอดจน

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันที่สังกัดภายใต้

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ สถาบันยานยนต์ สถาบัน

พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

สถาบนัอาหาร สถาบนัเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ รวมถึงสถาบันพลาสติก 

เพื่อขยายเครือข่ายฐานข้อมูลเชิงลึกและสามารถเตือนภัย

ในรายสาขาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ในการดำาเนินงานโครงการ IIU ได้มีมาตรฐาน

โครงสร้างข้อมูลที่สำาคัญ 5 กลุ่มด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 1. ความเคล่ือนไหวทางเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศคู่ค้าสำาคัญ 

เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิา กลุม่ประเทศยโุรป ประเทศญีปุ่่น 

ประเทศจีน

    

Industrial 
Intelligence 

Unit (IIU)
http://iiu.oie.go.th
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 2. การวิเคราะห์และเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

ซึ่งระบบเตือนภัยจะใช้ในการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์ความผิดปกติภาคอุตสาหกรรมข้ึน 

เพื่อให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ

วางแผนรองรับกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยมีการพัฒนา

ระบบเตือนภัยรายสาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ ่งห่ม อุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเหล็ก 

และเหล็กกล้า รวมถึงอุตสาหกรรมพลาสติก

 3. ฐานข้อมูลเชิงลึก จัดทำาเพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก

แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป เช่น ฐานข้อมูลทำาเนียบ

ผู้ประกอบการซึ่ง มีการจัดเก็บข้อมูลกำาลังการผลิต ปริมาณ

การจำาหน่าย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย การผลิตและการลงทุน 

เครื่องจักร การตลาด ฐานข้อมูลมูลค่าการนำาเข้า-ส่งออก

 4. กฎ ระเบียบ ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ข้อมูลมาตรการการ 

ส่งเสรมิและกดีกนัของประเทศคูค้่าและคูแ่ข่ง ข้อมลูภาษนีำาเข้า

ของประเทศคู่ค้า

 5. Technology Know-How/R&D เป็นบทความ

เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เช่น เครื่องยนต์ 

Hybrid การทำางานแบบลนี (Lean) กระบวนการทำาเหลก็รีดร้อน 

อาหารเพื่อสุขภาพ

 นอกจากน้ียังได้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

เตือนภัยและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการไปยัง

กลุ่มภมูภิาคอาเซยีน ซึง่ประเทศไทยได้ทำาข้อตกลงภายใต้แผน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community 

Blueprint : AEC) ทีมุ่ง่เน้นให้อาเซยีนมคีวามร่วมมอืกนัเพือ่เป็น

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ซ่ึงส่งผลให้ประเทศไทยต้อง

เผชิญกับปัจจัยเศรษฐกิจจากภายในอาเซียนและนอกอาเซียน

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ ประกอบกบัเศรษฐกจิทัว่โลกยงัคงมีความ

เปราะบาง จึงทำาให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยต้องเผชิญกับ

การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นตามลำาดับ ดังนั้น การสามารถทราบถึง

ทิศทาง แนวโน้ม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเปล่ียนแปลง

ของภาคอุตสาหกรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน ประกอบ

การชีน้ำาและเตอืนภยัของภาคอตุสาหกรรมไทยอนัเป็นผลเนือ่ง

มาจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แม่นยำาแล้ว ย่อม

ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถปรับตัวได้อย่าง 

ถูกต้อง และทันท่วงที 



ก    ารเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจไทยและสังคม

เกดิข้ึนอยูต่ลอดเวลา เนือ่งจากมปัีจจยัต่างๆ ทีเ่ป็นส่วนผลักดนั 

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนใน

ประเทศ หรือปัจจัยภายนอก จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จะ

เห็นได้จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความผันผวนของค่าเงิน 

และราคานำ้ามันดิบในตลาดโลก จนทำาให้ภาวะเศรษฐกิจโลก

ถดถอย โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและ

ญี่ปุ่น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศนั้นเป็น

ตัวแปรสำาคัญหนึ่งที่ทำาให้ภาวะเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนแปลง

ไป แต่อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเอง

เป็นปัจจัยสำาคัญอย่างมากเช่นกันที่อาจจะบั่นทอนการเจริญ

แบบจ�าลอง
ค�านวณดุลยภาพทั่วไป
(CGE)

เติบโตของประเทศลง โดยที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบ

กับทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาความขัดแย้งทางการ

เมือง การวิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ และนโยบาย

สำาคัญของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจมหภาค และภาคอุตสาหกรรม 

จึงเป็นสิ่งสำาคัญต่อหน่วยงานที่จะต้องติดตามความเคล่ือนไหว 

และวิเคราะห์ข้อมูลและเตือนภัยอย่างสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาและกำาหนดนโยบาย 

หรือมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใน

ระยะสั้น ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

อย่างทันท่วงที เพื่อเป็นการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม รวมถึง

การกำาหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว การ

วิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสม 
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สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบได้ สำาหรับเครื่องมือและข้อมูลที่นำา

มาใช้ยงัต้องมคีวามเป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบัภาวะการณ์เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอด 

 ประเทศไทยเองนั้นมีระบบเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลเข้ามามีส่วนในการดำาเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจของประเทศอยู่หลายประการ โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมาตรการทั้งด้านการเงิน 

และการคลังออกมาเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นโยบายของ

ภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นไปตามแนวคิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ

ในระยะสั้นของตลาดภายในประเทศ การสร้างเครื่องมือที่ใช้สำาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบ 

จากการเปลี่ยนแปลงของภาวการณ์ต่างๆ และนโยบายของรัฐบาลนั้นจำาเป็นต้องมีการ

ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งจากปัจจัยภายในและ

ภายนอกมคีวามสำาคญัอย่างมากต่อการเจรญิเตบิโตของภาคอตุสาหกรรมไทย ประกอบกบัภาค

อุตสาหกรรมมีสัดส่วนสูงทั้งในภาคการผลิต และการส่งออก ใขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลง

ในภาคอุตสาหกรรมทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการลงทุน มีความผันผวนตามความ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจโลก ซ่ึงมีความรุนแรงมากข้ึน โดยเคร่ืองมือที่ สศอ. ได้

สร้างและพัฒนาขึ้นนั้นเป็นแบบจำาลองคำานวณดุลยภาพทั่วไป ซึ่งแบบจำาลองดังกล่าวสามารถ

วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจระดับมหภาค และสามารถวิเคราะห์ในเชิงลึกไปถึงสาขาการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเน้นการนำาผลการประมาณการไปใช้ในเชิงรุก 

 แบบจำาลองคำานวณดุลยภาพทั่วไป (Computable General Equilibrium Model : 

CGE) เป็นแบบจำาลองคำานวณดลุยภาพทัว่ไปของทัง้ระบบเศรษฐกจิ ซึง่ความสมัพนัธ์ของหน่วย

เศรษฐกจิต่างๆ ถกูเชือ่มโยงผ่านรายรบั รายจ่าย ความต้องการของหน่วยเศรษฐกจิ และภาวะ

ดุลยภาพของตลาด โดยมีราคาเป็นกลไกในการกำาหนดปริมาณสินค้าทั้งหมดที่ถูกผลิตและ

บรโิภค แบบจำาลองคำานวณดลุยภาพทั่วไปนีย้ังประกอบไปด้วยพฤตกิรรมของหน่วยเศรษฐกจิ

ต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้ข้อจำากัดทางด้านเทคโนโลยี สถาบัน และทรัพยากร 

โดยการจำาลองพฤตกิรรมเหล่านีจ้ะอยูใ่นรปูแบบสมการทางคณติศาสตร์ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ ดังนัน้เมือ่มกีารเปล่ียนแปลงใดๆ ทีเ่กดิขึน้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของภาครฐั หรอื

เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น แบบจำาลองนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อผู้ผลิต และ 

ผู้บริโภคทั้งระบบเศรษฐกิจ ผ่านทางกลไกราคาของตลาดต่างๆ สำาหรับแบบจำาลอง CGE นั้น

ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีแนวทางการวิเคราะห์ที่สามารถทำาให้นักวิชาการ 

และผู้วางนโยบายสามารถทำางานร่วมกันได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงคุณสมบัติที่จำาลองกลไกด้าน

ราคา และความสามารถในการแสดงผลเป็นตวัเลขได้ นอกจากนีแ้บบจำาลองยงัสามารถจำาลอง

ผลกระทบที่กำาลังเกิดขึ้นพร้อมๆ กันได้ อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์การกระจายรายได้อีกด้วย

 สำาหรับการวิเคราะห์ผลกระทบโดยใช้เคร่ืองมือดังกล่าวที่ผ่านมาน้ันเป็นการวิเคราะห์

ผลกระทบทีเ่กิดจากปัจจยัภายนอกประเทศ ได้แก่ การขยายตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค้่าสำาคญั 

ผลกระทบของราคานำา้มนัดบิในตลาดโลก ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ผลกระทบจากเหตุ

ภัยพิบัติสึนามิในญี่ปุ่น ผลกระทบจากการค้าเปิดการค้าเสรี และผลกระทบที่เกิดจากปัจจัย

ภายในประเทศ ผลกระทบจากความขดัแย้งทางการเมอืง ผลกระทบจากภยัพบิตันิำา้ท่วม ซึง่จะ

ทำาให้สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีข้อมูลประกอบการพิจารณา และดำาเนินการนโยบาย 

หรอืมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และก่อให้เกดิประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมไทยในระยะยาว



  การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันเป็นส่วนสำาคัญหนึ่งที่จะผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยวิวัฒนาการทางการค้าระหว่างประเทศมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ทำาให้รูปแบบทางการค้าระหว่าง

ประเทศไม่จำากัดเพียงการค้าระหว่างคู่ค้าเพียงอย่างเดียว ในปัจจุบันมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทั้งเขตการ

ค้าเสรี กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และสหภาพทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี 

การเปลีย่นแปลงเหล่านีท้ำาให้ประเทศไทยเองซึง่เป็นประเทศทีผ่ลิตสนิค้าเพือ่การส่งออกเป็นหลักจะต้องวเิคราะห์

สภาวการณ์ทางการค้าปัจจบุนั การเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการค้าอยูเ่สมอ ซึง่การวเิคราะห์ผลดงักล่าวจำาเป็น

ต้องรวบรวมข้อมูลทางการค้า ทั้งข้อมูลการนำาเข้า และการส่งออกที่เป็นปัจจุบัน 

  ข้อมูลการนำาเข้า ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศต่างๆ เป็นรายผลิตภัณฑ์ในโลกมีความจำาเป็นใน

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ซึ่งข้อมูล Global Trade Atlas เป็นข้อมูล 

การนำาเข้าและส่งออกของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย โดยมีข้อมูลครอบคลุมทั้งสิ้น 79 ประเทศทั่วโลก 

โดยข้อมูลการนำาเข้าและการส่งออกนั้นสามารถนำามาวิเคราะห์ผลทั้งในรูปของมูลค่า ปริมาณ และราคาเฉลี่ยต่อ

หน่วย ของแต่ละรายสินค้า อ้างอิงตามรหัส Harmonized ซึ่งถือเป็นรหัสสากลในการอ้างอิง  โดยข้อมูลดังกล่าว

จำาเป็นในการวเิคราะห์ด้านต่างๆ เช่น การเสนอแนะนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ การจดัทำาแผน 

และนโยบายด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรายสาขาอตุสาหกรรมที่เน้นการส่งออก อกีทั้งยังเป็นข้อมูลที่สำาคัญใน

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้ประกอบการในต่างประเทศเพื่อกำาหนดมาตรการรองรับต่อไป

(Global Trade Atlas)
ข้อมูลต่างประเทศ 

ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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	 	 	 	 	 	 	 นรอบปีงบประมาณ	 2554	 สศอ.	 ได้ด�าเนินการ

จัดท�าแผนงาน	 โครงการ	 และบูรณาการ	 ผลักดันนโยบาย	

แผน	 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่า	

และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยืน	 จัดท�าระบบ

สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ตัวชี้วัด	 สัญญานเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม	 รวมทั้งให้บริการเผยแพร่	 และสร้างความ 

เข ้มแข็งในการเป ็นองค ์กรแห ่งความรู ้ด ้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม	โดยสรุปออกมาเป็นด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญดังนี้

• ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ 

	 	 สศอ.	 ในฐานะที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการจัดท�า 

ผลักดันนโยบาย	 แผน	 ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีด

ความสามารถของอุตสาหกรรมทั้งในระดับมหภาค	 รายสาขา

อตุสาหกรรมและระดบัประเทศ	ได้ด�าเนินการจดัประชมุ	สมัมนา

ทางวิชาการ	 และการระดมความคิดเห็น	 ทั้งด�าเนินการเอง 

และร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานพันธมิตร	 เพื่อสร้างการรับรู้	

รับฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ	อาทิ 

	 	 Remanufacturing	:	นัยะต่อภาคอุตสาหกรรมไทย

	 	 ทศิทางการยกระดบัอตุสาหกรรมแฟชัน่ไทยบนพืน้ฐาน

ของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	

	 	 มองสิ่งทอไทย..ในทศวรรษแห่งเอเชีย	

	 	 เคลือ่นทพันกัลงทนุอตุสาหกรรมไทยสูอ่นิเดยีและพม่า

	 	 เปิดประตูบุกตลาดลาตินอเมริกา

	 	 อุตสาหกรรมอาหารกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

	 	 FTA	กับอุตสาหกรรมไทย	ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

	 	 จากเส้นใยสร้างสรรค์สู่...นวัตกรรมสิ่งทอรักษ์โลก

	 	 การใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก	 FTA	 

กฎแหล่งก�าเนิดสินค้าและเครือข่ายการผลิตในอาเซียน

	 	 อุตสาหกรรมอาหารไทยจัดการอย่างไรกับมาตรการ 

ด้านสิ่งแวดล้อม	

	 	 การพัฒนาอุตสาหกรรมคอมโพสิทของไทยกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศ

กิจกรรมการด�าเนินงาน
ในรอบปี 2554

ใ
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	 	 การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในการรองรับการค้าเสรีอาเซียน	

	 	 การใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก	 FTA	 

กฎแหล่งก�าเนิดสินค้า	 และเครือข่ายการผลิตในอาเซียน	

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในอุตสาหกรรม 

ยานยนต์	

	 	 ผลักดันการจัดต้ัง	 “สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง 

และไม้ยางพารา”	และ	“สถาบันพลาสติก”	

	 	 จัดท�าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในระยะ	 20	 ปี	 

(พ.ศ.	2555-2574)	

	 	 จัดสัมมนาวิชาการประจ�าปี	 (OIE	 Forum)	 ในหัวข้อ	 

“AEC	2015	:	ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมไทย”	

• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

	 	 สศอ.	 มีบทบาทหน้าที่หลักอีกหนึ่งภารกิจในการ 

จัดท�าโครงการศึกษา	 วิจัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อ

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดนโยบาย	 การวางแผน	 การ

พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	 และแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาค

อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ	 โดยในปี	 2554	 ท่ีผ่านมาได้

ด�าเนินงานในระดับต่างๆ	ดังนี้	

 • ระดับมหภาค/ภาพรวม เช่น

	 	 โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพ 

และผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	ประจ�าปี	2554	

	 	 โครงการบริหารแผนแม ่บทโครงสร ้างพื้นฐาน 

ทางปัญญา	ประจ�าปี	2554	

	 	 โครงการพัฒนาต ้นแบบอุตสาหกรรมการผลิต 

เชิงอิเล็กทรอนิกส์	 (E-Manufacturing)	 เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 

ในการแข่งขัน	

	 	 โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบสมองกลฝ ังตัว 

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกระบวนการผลิตเชิงนิเวศ

	 	 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนด้วย

ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล	(ISO	50001)	

	 	 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลอุปสงค์	อุปทานก�าลังคนเพื่อ

รองรับการวางแผนพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	ระยะที่	๓	เป็นต้น

 • ระดับรายสาขาอุตสาหกรรม เช่น

  โครงการเพิ่ มศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรม 

อาหารไทยสู ่หลักปฏิบัติที่ เป ็นเลิศในการผลิตและรักษา 

ระบบ	Green	Productivity	เพื่อการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

	 	 โ ครงการยกระดั บการแข ่ ง ขั นอุ ตสาหกรรม 

อาหารไทยด้วยการลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

	 	 โครงการขับเคลื่ อนระบบสมรรถนะสู ่ โรงงาน 

อุตสาหกรรมอาหาร

	 	 โครงการยกระดบัการแข่งขนัอตุสาหกรรมอาหารไทย

ด้วยการลดต้นทนุและเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	Good	Practices	

on	Productivity	and	Continuous	Improving	to	Carbon	Label	

	 	 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศ 

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือส�าราญ	

	 	 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

รถไฟฟ ้าขนส ่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน

ประเทศไทย	(ระยะที่	2)	

	 	 โครงการจดัท�ายทุธศาสตร์พฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมี	

	 	 โครงการพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการส�าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	เป็นต้น

 • ระดับระหว่างประเทศ เช่น

	 	 โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 

ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 โครงการศึกษากลยุทธ์การจัดท�าและพัฒนาสินค้า 

สิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ

	 	 โครงการการศึกษาเชิงเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยกับประเทศเวียดนาม

	 	 โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างนโยบายการพัฒนา

อุตสาหกรรมในกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	

อริวด-ีเจ้าพระยา-แม่น�้าโขง	(ACMECS)	ร่วมกบักระทรวงการ

ต่างประเทศ	เป็นต้น



• ชี้น�า เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

	 	สศอ.	 ได้ด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห	์

วิจัย	 คาดการณ์แนวโน้ม	 และแจ้งเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมผ่านการด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	เช่น

	 	 	 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวิเคราะห์และเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม	

8	สาขา

	 	 	 จัดท�าระบบเตือนภัย	 IIU	 (Industrial	 Intelligence	

Unit)

	 	 	 พฒันาฐานข้อมลูเตือนภยัภาคอตุสาหกรรมเพือ่รองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	

	 	 	 จั ด เสวนาโต ๊ ะกลมในประ เด็นทาง เศรษฐกิ จ

อุตสาหกรรมที่น่าสนใจในประด็นต่างๆ	 เช่น	 ทุนจีนบุกไทย	 :	

อุตสาหกรรมไทยจะอยู่หรือไป,	 ผลกระทบอุตสาหกรรมไทย

จากมหันตภัยของญี่ปุ่น	

	 	 	 จัดเวที	 Morning	 Talk	 และ	 Afternoon	 Talk	 ใน

ประเด็นต่างๆ	 เช่น	ทิศทางราคาน�้ามันปี	 2554	กับผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจไทย	เป็นต้น

• สร้างความร่วมมือ

	 	สศอ.	 ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม

ให้เกิดผลส�าเร็จทั้งทางด้านวิชาการ	 เทคโนโลยี	 การเชื่อมโยง

เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	 และบุคลากรเพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ	 รวมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	ในด้านต่าง	ๆ	เช่น

	 	 	 ความร ่วมมือในการผลักดันยุทธศาสตร ์พัฒนา

อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์	ระหว่าง	11	หน่วยงาน	

ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข,	กระทรวงศึกษาธิการ,	กระทรวง

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี	ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่ง

ชาติ,	แพทยสภา,	คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด,ี	คณะแพทยศาสตร์ศริริาช

พยาบาล,	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และหอการค้าไทย

	 	 	 ความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตร	

ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม	 กับสมาคมสภาวิชาการ

อุตสาหกรรมเกษตร	

	 	 	 ความร่วมมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานเพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลอุปสงค์	 อุปทานก�าลังคน

ภาคอุตสาหกรรมรองรับการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ	ระหว่าง	5	หน่วยงาน	ได้แก่	กระทรวงอุตสาหกรรม	

กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานสถิต ิ

แห่งชาติ	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

	 	 	 ความร่วมมือในโครงการสร้างบุคลากรด้านการ 

ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรประจ�าปี	 2554	 

ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	

	 	 	 ความร่วมมือโครงการเม็ดพลาสติกเอบีเอส	 (ABS)	

ที่มีส่วนผสมของสีธรรมชาติที่ผลิตจากพืช	 ระหว่าง	 สศอ.	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 และบริษัท 

ไออาร์พีซี	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นต้น

• พัฒนาประสิทธิภาพและการเรียนรู้องค์กร

	 	สศอ.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของ

องค์กรและบุคลากร	 และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้สามารถน�ามาปรบัใช้กบัการท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดกิจกรรมและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ภายในองค์กร	เช่น	
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 • จัดแถลงข่าว ในประเด็นต่างๆ เช่น

	 	 	 ภาพรวมอตุฯ	ไทยปี	2553	และทศิทางทีท้่าท้ายปี	2554

	 	 	 ดชันอีตุสาหกรรมประจ�าเดอืน	ประจ�าไตรมาส	และคร่ึงปี 

	 	 	 ทิศทางการเพิ่ม	Productivity	ภาคอุตสาหกรรมไทย	

 • เข ้าร ่วมจัดแสดงนิทรรศการและแจกจ่ายเอกสาร 

เผยแพร่ในโอกาสต่างๆ เช่น

	 	 	 งานวันข้าราชการพลเรือนประจ�าปี	2554	ระหว่างวันที่	

1-3	เมษายน	2554	ณ	อิมแพค	เมืองทองธานี	

	 	 	 งาน	 “โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว”	 กระทรวง

อุตสาหกรรม	ณ	สโมสรทหารบก	กรุงเทพฯ	

 • จัดท�าเอกสารเผยแพร่	 เพื่อให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม	 ได้แก่	 วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 รายงาน

ประจ�าปี	ภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน	รายไตรมาส	และรายปี

 • จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์

	 	 	 น� าคณะสื่ อมวลชนเข ้ า เยี่ ยมชมและติดตามผล 

การด�าเนินงานในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

อย่างยั่งยืนด้วยระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน

สากล	 ( ISO	 50001) 	 และโครงการพัฒนาต ้นแบบ 

อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะด้วยระบบสมองกลฝังตัว 

(E-Manufacturing)	 ณ	 บริษัทไทย-ออสท์	 อะลูมิเนียม 

จ�ากัด	จ.กาญจนบุรี	

• สศอ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ในรอบปี	 2554	 ที่ผ่านมา	 สศอ.	 ได้ด�าเนินกิจกรรมใน 

การเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ท�าหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมผ่าน

การด�าเนินงานต่างๆ	เช่น	

	 	 	ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลงว่าด้วยการป้องกนัการทจุรติ

ประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ	

ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ	19	หน่วยงานภาครัฐน�าร่อง	จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

• ประกาศเกียรติคุณองค์กร 

	 	 	รับโล่เกียรติคุณในฐานะหน่วยงานที่ได้จัดท�าและ

ประเมินมาตรฐานความโปร่งใส	 ประจ�าปี	 2554	 ในงานวัน

โปร่งใส	ประจ�าปี	2554	จัดโดยส�านักงานข้าราชการพลเรือน

 • การพัฒนาภายในองค์กร 

	 	สศอ.	 ได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กร	 โดยมีการ 

จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างผู ้บริหารและ 

เจ้าหน้าที่ของ	สศอ.	อย่างสม�่าเสมอในหลายๆ	กิจกรรม	เช่น	

	 	 	 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ	PMQA	2554	ภายใต้ชื่อ	

“เสวนาเล่าสู่กันฟัง	PMQA”	

	 	 	 จัดกิจกรรม	KM	KICK	OFF	 2011	 ภายใต้คอนเซ็ปต	์

“Goal	Together”	

	 	 	 เสวนา	“สภากาแฟ”	ในประเด็นต่างๆ	เช่น	การทดสอบ

รถยนต์อีโคคาร์

	 	 	 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ	 20	 ปี	 

5	กันยายน	2554	

 • การพัฒนาบุคลากร 

	 	ในปี	 2554	 สศอ.	 ได้ด�าเนินการจัดฝึกอบรม	 สัมมนา 

เชิงปฏิบัติการ	และศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐ	เอกชน	

และภาคประชาชน	เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มทักษะความรู ้

ความสามารถให้แก่บุคลากรในหลักสูตรต่างๆ	เช่น

	 	 	 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การเสริมสร้าง 

คุณธรรม	 จริยธรรม	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี	 เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ	ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน”	

	 	 	 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “ทบทวนยุทธศาสตร์ 

และตัวชี้วัดส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”	

	 	 	 ศึกษาดูงานบริษัท	สยามแฮนด์	จ�ากัด	อ.สามพราน	

	 	 	 ศึกษาดูงานปราชญ์ชาวบ้าน	อ.ก�าแพงแสน	จ.นครปฐม

• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

	 	สศอ.	 ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	

รฐัวสิาหกจิ	หน่วยงานภาคเอกชน	ผู้ประกอบการ	และประชาชน

ได้รับรู้รับทราบ	 และน�าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน ์

ในการด�าเนินงานและการประกอบธุรกิจอยู่อย่างสม�่าเสมอ 

ผ่านการด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่



 “OIE FORUM”	 เวทีสัมมนาวิชาการใหญ่ประจ�าปี

ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็น

ปีที่	 3	 ได้รับความสนใจอย่างมาก	 ถือเป็นชุมนุมทางวิชาการ

ภาคอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า	โดยปี	2554	จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ	

“AEC	2015	 :	ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมไทย”	ซึ่ง

ได้รับความสนใจจากเหล่านักธุรกิจชั้นน�า	ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเช่นทุกปี

 นายแพทย์วรรณรตัน์ ชาญนกูุล รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

อุตสาหกรรม ประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ 

ชื่อเดียวกับงานว่า	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Eco-

nomic	Community	:	AEC)	เกิดขึ้นแน่นอนในปี	2558	ซึ่งย่อม

ส่งผลกระทบทางบวกและลบต่อประเทศไทย	 จึงจ�าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 และ

ต้องสร้างความแข็งแกร่งภายในประเทศให้พร้อมในทุกด้าน	

เหมือนกับการปีนภูเขาที่ยิ่งปีนสูงก็ยิ่งต้องเตรียมพร้อมมาก

		 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อกลุ่มประเทศสมาชิก	โดยอาเซียนทุกประเทศรวม

กนัมีประชากรประมาณ	590	ล้านคน	และม	ีGDP	รวมกนัมลูค่า

มากถงึ	1.8	ล้านล้านดอลลาร์สหรฐั	นอกจากนี	้หากพจิารณาถงึ

ข้อตกลงการค้าเสร	ีหรอื	FTA	ของอาเซยีนกบัประเทศนอกกลุ่ม 

อาเซียน	 ได้แก่	 ASEAN+3	 และ	 ASEAN+6	 ซึ่งประกอบด้วย 

คู่ค้าที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 จีน	 อินเดีย	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 ออสเตรเลีย	

และนิวซีแลนด์	จะมีประชากรรวมกันกว่า	3	พันล้านคน	คิดเป็น

ร้อยละ	50	ของประชากรโลก	และมมีลูค่า	GDP	รวมกนักว่า	9.9	 

ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 18	 ของ	

GDP	 โลก	 ดังนั้นการรวมกลุ่มที่ก�าลังจะเกิดขึ้นประเทศไทย 

จึงต้องเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งในทุกด้าน	 ทั้งทาง

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ	 เพื่อน�า

ไปสู่การเป็นตลาดเดียว	 (Single	Market)	 เพื่อความสามารถ 

ในการแข่งขัน	 และเปิดโอกาสให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้า	

แรงงาน	การลงทุนโดยเสรี	และสร้างฐานการผลิตเดียวกัน

	 โดยในปี	 2546	 อาเซียนได้ก�าหนดทิศทางที่แน่ชัดว่า

ความร่วมมอืจะต้องเดนิไปสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน	(ASEAN 

Community	:	AEC)	ภายในปี	2563	ต่อมาผู้น�าอาเซียนได้เห็น

ชอบร่วมกันที่จะเร่งเป้าหมายให้เร็วขึ้นเป็นปี	 2558	 เพื่อสร้าง

รากฐานที่มั่นคงของอาเซียนเป็น	One	Vision,	One	Identity,	

One	 Caring	 Community	 ซ่ึงจะให้ความส�าคัญกับเสาหลัก	 3	

ด้าน	 ได้แก่	 เสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC-	 ASEAN	

Economic	Community)	เสาประชาคมอาเซียนด้านการเมือง

และความมั่นคง	(ASC-	ASEAN	Security	Community)	และ

เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 (ASCC-	 ASEAN	

Social-Cultural	Community)	

       AEC 2015 :
ความท้าทายและโอกาสอุตสาหกรรมไทย

OIE FORUM
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	 โดยเสาด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	มีส่วน

เกีย่วข้องกบัภาคอตุสาหกรรมมากทีส่ดุ	ซึง่อาเซยีนได้จดัท�า	AEC	

Blueprint	คือ	การพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียม	การลดช่องว่าง 

ระหว่างประเทศให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียม	 เพื่อให้การ

เคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 และเงินทุนเป็นไปอย่างเสรี	 ซึ่งการ

เข้าสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการใน	 4	

ด้าน	ประกอบด้วย	1.	การสร้างฐานการผลติร่วม	เพือ่ให้เกดิการ

เคลื่อนย้ายแรงงานเสรี	และทุนเสรี	2.	การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน	 โดยการปรับปรุงนโยบายด้านภาษี	 ปรับปรุง

นโยบายการแข่งขัน	 การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	 การ

คุ้มครองผู้บริโภค	มาตรฐานความปลอดภัย	พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน	3.	การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน	โดยต้องลด

ช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่	 และสนับสนุนการ

พัฒนา	SMEs	และ	4.	การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกผ่าน

การท�าความตกลงทางการค้า	FTA	กับประเทศนอกอาเซียน	

	 อาเซียนมีเป้าหมายที่จะต้องด�าเนินการยกเลิกภาษี

สินค้าในบัญชลีดภาษี	(Inclusion	List)	โดยสมาชิกกลุ่มอาเซยีน	

6	 ประเทศ	 รวมทั้งประเทศไทยจะต้องลดให้เสร็จสิ้นภายใน

ปี	 2553	 (ค.ศ.	 2010)	 และสมาชิกใหม่	 4	 ประเทศ	 (CLMV)	

ภายในปี	2558	(ค.ศ.	2015)	ซึ่งขณะนี้ภาษีสินค้าอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ของไทยมีอัตราที่ร้อยละ	0	หมดแล้ว	ในขณะที่สินค้า

อ่อนไหวมาก	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตรจะมีภาษีที่อัตรา 

ร้อยละ	 5	 รวมทั้งได้มีการยกเลิกมาตรการกีดกันทางการค้า 

ทีม่ใิช่ภาษ	ี(NTBs)		ซึง่ส่วนมากจะได้แก่	มาตรการโควต้าภาษี

ของสินค้าเกษตร	 โดยที่ผ่านมาได้มีการด�าเนินการเกือบจะมี

ความสมบูรณ์แล้วกว่าร้อยละ	99.5	

	 ส�าหรับกรอบระยะเวลาการขจัดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี	

(NTBs)	ชุดที่	1	คือมาตรการด้านสุขอนามัยของพืชและคน	ซึ่ง

ต้องยกเลิกตั้งแต่ปี	2551	ส�าหรับชุดที่	2	คือ	Technical	Barrier	

จะต้องยกเลิกในปี	 2552	 ส่วนชุดที่	 3	 คือ	 มาตรการทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 จะต้องยกเลิกในปี	 2553	 ส�าหรับการเคล่ือนย้าย

บริการเสรี	 เช่น	 สาขาโลจิสติกส์ได้ก�าหนดให้สามารถเพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นในปี	 2551	 เป็นร้อยละ	 49	 ปี	 2553	 เป็น 

ร้อยละ	51	ปี	2556	เป็นร้อยละ	70	ส่วนการเคลื่อนย้านแรงงาน

มฝีีมอืใน	7	อาชพี	จะต้องรักษาความสมดลุระหว่างแรงงานฝีมอื

ไทยที่จะออกไปในอาเซียน	 และแรงงานฝีมืออาเซียนท่ีเข้ามา

ในประเทศไทย	

	 ในการรวมกลุ่มอาเซียนต้องมีการท�าข้อตกลงร่วมกัน	

ยอมรบัคณุสมบตัใินเรือ่งแรงงาน	มาตรฐานสนิค้าอตุสาหกรรม	

มาตรฐานอื่นๆ	ในเวทีโลก	โดยไทยต้องเตรียมพร้อมเพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง	สร้างการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	แสวงหาตลาดใหม่	

และโอกาสทางการลงทนุ	รวมทัง้การพฒันาอตุสาหกรรมใหม่ที่

ไทยมีศักยภาพ	

 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม กล่าวว่า	การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนจะส่งผลกระทบ 

ต่อทุกภาคส่วน	 การที่กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ก�าลังเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี	 2558	ท�าให้ทุกภาค

ส่วนในประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อรองรับการรวมกลุ่มนี้และ

ผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น	เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่

มาก	สมาชกิอาเซยีน	10	ประเทศมารวมตวักนั	มปีระชากรเกอืบ	

600	ล้านคน	มี	GDP	รวมกันสูงถึง	1.8	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	

นอกจากนีอ้าเซยีนเองกไ็ด้มกีารขยายการท�าความตกลงการค้า 

เสรีหรือ	 FTA	 กับคู่ค้าที่ส�าคัญของโลก	 เช่น	 จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลี	

อินเดีย	ออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	ด้วย	 เป็นการขยายขนาดของ

ตลาดไปอกีระดบัหนึง่	รวมทัง้อาเซยีนยงัมแีนวคดิทีจ่ะรวม	FTA	

เหล่านีเ้ป็นอนภุมูภิาคทีม่ขีนาดใหญ่มากข้ึนอกีทีเ่รียกว่าอาเซยีน

+3	โดยรวม	จนี	ญีปุ่น่	เกาหลี	เข้าด้วยกนั	และอาเซยีน+6	ทีร่วม

ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์	และอนิเดยี	เพิม่อกี	3	ประเทศในอนาคต	

ซึง่จะเป็นประเดน็ทีท้่าทายต่อภาคอตุสาหกรรมไทยว่าจะเข้าไป

ใช้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สูงสุดจาก	AEC	ได้อย่างไร			

	 ประเทศไทยจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรับตวัและสร้างภมูคิุม้กนั	

รวมถึงพัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะสูงขึ้น	

ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ไปพร้อมๆ	 กับการ

แสวงหาประโยชน์จาก	 AEC	 ตัวอย่างการเตรียมความพร้อม

เหล่านี	้ได้แก่	การพฒันาก�าลงัคนภาคอตุสาหกรรมทัง้ทางด้าน

ปริมาณและคุณภาพ	การเพิ่มประสิทธิภาพ	และผลิตภาพการ



ผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	 การพัฒนาอุตสาหกรรม

ต่อยอดจากภาคเกษตร	 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต้นน�้า	 

กลางน�า้	และปลายน�า้	และการขยายฐานการผลติไปสูป่ระเทศ

กลุ่มสมาชิกอาเซียน	 ซึ่งจะต้องสร้างเครือข่ายร่วมกันในการ

พัฒนา	เพื่อให้เกิดปัจจัยสนับสนุนดังกล่าว	

 นายบัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อ�านวยการสมาคม 

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทั ไทย (ไอโอด)ี	ปาฐกถาในหวัข้อ	

“Changes	in	Geo	Global	Economics”	ว่าปี	2554	เป็นปีที่

ประเทศอุตสาหกรรมมีนโยบายเศรษฐกิจไม่ชัดเจนที่สุด	 โดย

เศรษฐกจิสหรฐัและยุโรปต้องได้รบัการแก้ไขแต่ยังไม่มีแนวทาง

ชัดเจนว่าจะแก้ไขอย่างไร	 และจะมีการขยายตัวในระดับต�่า

อีกหลายปี	 ส่งผลต่อโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

โลกในช่วงต่อไป	 	 โดยไทยอยู่ในฐานะเศรษฐกิจเปิดจึงมีผล 

กระทบอย่างแน่นอน	ประเทศอตุสาหกรรมจะขยายตัวในระดบั

ต�่ากว่าประเทศเศรษฐกิจใหม่	 เช่น	จีน	รัสเซีย	อาเซียน	ลาติน 

อเมรกิา		ซึง่จะท�าให้ประเทศเศรษฐกจิใหม่เป็นแหล่งรบัเงนิทนุ 

ที่ไหลเข้ามาเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า	 	 รวมทั้งเศรษฐกิจของ

เอเชียที่เคยพึ่งการส่งออกไปสหรัฐและอียูจะเปลี่ยนมาพึ่งการ

บริโภคในประเทศและการส่งออกไปในภูมิภาคมากขึ้น	 	 และ

การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน	(AEC) 

รองรับได้

	 กลไกขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของอาเซยีนระยะต่อไปมาจาก

การใช้จ่ายภายในการค้าและการลงทนุในอาเซยีน		ซึง่ไทยควร 

เตรียมนโยบายเพื่อเตรียมเศรษฐกิจไทยให้หาประโยชน์ได ้

เตม็ทีจ่ากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดขึน้ใน	3	ด้าน	คือ	1.	สนบัสนนุ

เอกชนไทยไปลงทุนในอาเซียนอย่างจริงจัง	 และแผนรองรับ

บริษัทในอาเซียนที่จะเข้ามาท�าธุรกิจในไทยมากขึ้นเพราะไทย

มตีลาดขนาดใหญ่		และต่อไปต้องมกีารสนบัสนนุให้เอกชนไทย

ไปท�าธรุกจิในต่างประเทศให้มากขึน้	2.	ภาคการเงินต้องปรับตวั 

เพือ่สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจไทยในอาเซยีน		โดยเฉพาะ

เอสเอ็มอีที่ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขันกับรายใหญ่	 	 และธนาคาร

ไทยควรมีส่วนร่วมมากขึ้น	เช่น	ตั้งสาขาในต่างประเทศเพื่อให้

บริการให้กับนักธุรกิจไทยที่ออกไปลงทุน	3.	ธรรมาภิบาลของ

ธรุกจิเอกชนไทยเพือ่รองรบัการลงทนุกับนกัธุรกิจต่างประเทศที่

จะเลือกลงทุนกับที่มีธรรมาภิบาล	บริษัทไทยจึงต้องปรับตัวใน

เรื่องนี้เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากเออีซี	

 นายนพินธ์ พวัพงศกร ประธานสถาบันวิจยัเพ่ือการพฒันา

ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)	ปาฐกถาในหัวข้อ	“Changes in Geo 

Demographic” ว่าการเปล่ียนแปลงประชากรจะมีผลต่อ

เศรษฐกจิของเอเชยีในอนาคต	โดยประชากรเอเชยีจะมแีนวโน้ม 

อายุยืนและมีผู้สูงอายุมากขึ้น	 ท�าให้ในปี	 2593	 เอเชียจะมี

ประชากรลดลง	1,000	ล้านคน	ประเทศทีล่ดลงมากคอื	เกาหลใีต้	

จีนและญี่ปุ่น	 และประชากรอินเดียจะแซงหน้าจีน	 โดยในอีก	 

40	ปี	ข้างหน้าประชากรสูงอายุของเอเชียจะเพิ่มจาก	270	ล้าน

คน	เป็น	860	ล้านคน	ซึง่ในเอเชยีตะวนัออกจะมปีระชากรสงูอายุ

มากที่สุดประมาณ	400	ล้านคน	ส่วนในอาเซียนจะมีประชากร

สูงอายุ	132	ล้านคน		

	 โดยโครงสร้างประชากรในเอเชียแบ่งประเทศเป็น	 

3	 กลุ่ม	 คือ	 1.	 กลุ่มประชากรเข้าสู่วัยชราคือ	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้

และจีน		2.	กลุ่มประชากรก�าลังเข้าสู่วัยชราคือ	ไทย	อินโดนีเซีย	

เวียดนาม	บังกลาเทศ	 อินเดีย	 ฟิลิปปินส์	 มาเลเซีย	 	 3.	 กลุ่ม

ประชากรอยู่ในวัยหนุ่มสาวคือ	ปากีสถาน	อัฟกานิสถาน	ส่วน

การปันผลประชากรต่อการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ	2	ระรอก 

พบว่า	 ระรอกที่	 1	 ประชากรวัยท�างานสูงข้ึนมากจะท�าให้

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(จีดีพี)	สูงขึ้นแบบอัตโนมัติ	ซึ่ง

ไทยเกิดมาแล้วและอยู่ระหว่างประชากรวัยท�างานลดลง	 ส่วน

ระรอกที่	 2	 เกิดจากประชากรอายุยืนและมีลูกน้อยลงท�าให ้

ครัวเรือนออมเงินมากขึ้น		มีทรัพย์สินและรายได้ระยะยาวเพิ่ม

ข้ึน		ซึง่ญีปุ่่นเป็นชาตทิีจ่ะได้ประโยชน์จากการออมมากทีส่ดุ		แต่

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิไม่ได้เกดิขึน้อตัโนมตัเิหมอืนระรอก

ที	่1		เพราะเกดิจากการวางแผนการออมและการลงทนุ		โดยรัฐ 

ต้องส่งเสริม	 พัฒนาตลาดการออมและให้ความรู้เร่ืองการเงิน

กับประชาชน		ซึ่งปัจจุบันชาวเอเชียมีความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

ในตลาดการเงนิน้อยกว่าชาวตะวนัตก	การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

จะมาจากชนชั้นกลางซึ่งจะมีการออมและการบริโภคมาก	 จึง 

ส่งผลให้ตลาดธุรกิจหลายประเภทขยายตัว		ในเอเชียแปซิฟิกมี

ประชากรชนชั้นกลาง	525	ล้านคน	หรือ	28%	ของคนชั้นกลาง

ทั่วโลก	ซึ่งคาดว่าอีก	20	ปีข้างหน้า	จะเพิ่มเป็น	3,000	ล้านคน	

หรือ	 60%	 ของคนชั้นกลางทั่วโลก	 จะมีผลต่อการบริโภคเพ่ิม

ข้ึนมหาศาล	 	 แต่ชนชั้นกลางในเอเชียส่วนใหญ่	 60-70%	 เป็น

ชนชั้นกลางประเภทรายได้ระดับต�่าและระดับกลาง		ซึ่งขณะนี้ 

ในเอเชียมีการศึกษาแนวทางให้ครอบครัวมีรายได้พอกับ 

ค่าใช้จ่ายตลอดช่วงชีวิต	 โดยอาศัยการปันผลประชากรระรอก

ที่	2		เป็นตัวผลักดัน		

	 ส�าหรับในภาคบ่าย	ได้แบ่งการเสวนาออกเป็น	3	หัวข้อ	

โดยมีวิทยากรเสวนาสรุปเนื้อหาสาระส�าคัญดังนี้
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 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการส�านักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

	 ความหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่ งยืน	 

หรืออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนทุกภาคส่วน	 โดยไม่ได้หมายถึงการปรับเปล่ียน

กระบวนการผลิตเท่านั้น	 แต่รวมไปถึงการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมของผู ้บริโภคด้วย	 เพราะหากผู ้บริโภคไม่ปรับ

เปลีย่น	กย็ากทีอ่ตุสาหกรรมจะสามารถพฒันาต่อไปบนเส้นทาง 

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมได้	เนือ่งจากการลงทนุทางสิง่แวดล้อม

มีต้นทุนที่สูง	 นอกจากนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพา 

การส่งออกถึงร้อยละ	 70	 ต้องเผชิญกับกติกาโลกที่มีก�าแพง 

ในการกดีกนัการส่งออกสนิค้า	โดยหนึง่ในนัน้กค็อื	การจ�ากดัการ

ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลติ	และกระบวนการ

ขนส่ง	 ซึ่งจะกลายเป็นกติกาที่ผู ้ประกอบการ	 และภาค

อตุสาหกรรมไทยต้องให้ความส�าคัญกับการปรบัตัวอย่างจรงิจงั 

	 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในเรื่องของกฎหมาย	และ

มาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อม	 กรณีของมาบตาพุดเป็น

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในเรื่องความเข้มงวดของกฎระเบียบที่

อุตสาหกรรมต้องด�าเนินตามอย่างเคร่งครัด	 อย่างไรก็ตาม

นอกจากกฎระเบียบที่ต้องอาศัยความเข้มแข็งจากภาครัฐใน

การควบคุมให้เป็นไปตามข้อก�าหนด	 ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือภาค

ประชาชนกับอุตสาหกรรมขาดความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและ

กัน	 	 ทั้งนี้การที่จะสามารถผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยเติบโต

อย่างย่ังยืนต่อไปได้ก็คือความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน	

ท�าเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 ท�าด้วยใจ	 และท�าด้วยกระแส	 อย่าง

กระแสสิ่งแวดล้อมถือเป็นกระแสที่ดีที่ควรจะสร้างโอกาสให้

อุตสาหกรรมในประเทศเรยีนรูท้ีจ่ะปรบัตัว	เพือ่ให้สามารถก้าว

สู่เวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ในที่สุด			

 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม รองประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

	 ภาคอุตสาหกรรมของไทยท�าเรื่องสิ่งแวดล้อมมานาน

แล้ว	 โดยพยายามที่จะท�าทุกอย่างให้สอดคล้องกับนโยบาย

และกฎหมาย	 รวมทั้งท�าได้ดีกว่ามาตรฐาน	 รวมทั้งมาตรฐาน

อุตสาหกรรมไทยพัฒนาดีกว่าหลายประเทศ	 เช่น	 การบังคับ

ใช้น�้ามันมาตรฐานยูโร	 4	 ทั้งนี้มองว่าการที่จะให้มาตรฐาน

อุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลภายนอก

ควรจะมกีารผลักดนัให้สร้าง	“Eco	town	industries”	รวมทัง้มี

การประสานความร่วมมอืกนัอย่างต่อเนือ่งขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่	เอกชน	และภาครัฐ	ถงึจะเป็นการพฒันาอย่างยัง่ยนื

หรือ	Sustainable	development	ที่แท้จริง	สิ่งที่ต้องด�าเนินการ

แก้ไขก็คือ	 การเข้ามาสนับสนุนบริการพื้นฐาน	 และปรับปรุง

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อุตสาหกรรมให้เหมาะสมต่อการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน	 เช่น	 เรื่องการจัดสรร

น�้าประปาให้เพียงพอต่อความต้องการ	 ทั้งนี้ความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทยก�าลังจะลดลงจากการบังคับ

ใช้กฎระเบียบที่ซ�้าซ้อน	 และการอุดหนุนที่สร้างภาระให้กับ 

ภาคอุตสาหกรรม	เช่น	การเก็บภาษี	มาตรการค่าไฟ	90	หน่วย	

ซึ่งอาจท�าให้เกิดการย้ายฐานการผลิตได้	

 นายเกียรติชาย ไมตรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานด้านบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท บางจาก 

ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 

 การท�าธรุกจิหรอือตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืกต้็องค�านงึถงึทัง้

สิ่งแวดล้อม	และสังคมรอบข้าง	อาจก�าหนดเป็นวัฒนธรรมของ

องค์กรเพื่อให้พนักงานน�าไปปฏิบัติ	 บางจากเป็นบริษัทหนึ่ง 

ที่ผันตัวเองมาสู่การเป็นธุรกิจ	 GREEN	 เช่น	 การบุกเบิกท�า

เร่ืองพลังงานทดแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าจะเป็นบริษัท	 

Carbon	 Nurture	 Company	 ที่ปล่อยคาร์บอนฯ	 เป็นศูนย	์

อย่างไรก็ตาม	 ปัญหาส�าคัญประการหน่ึงก็คือการลงทุนเพื่อ 

สิ่งแวดล้อมเราใช้ต้นทุนที่สูงกว่า	 และจะค่อนข้างเสียเปรียบ 

เร่ืองการตลาดที่ท�าให้สินค้ามีต้นทุนที่สูงกว่า	 เราต้องใช  ้

ข ้อได ้เปรียบในเรื่องของที่ประเทศไทยมีประสบการณ์ 

ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้มข้นกว่าประเทศอื่นๆ	 ในอาเซียน 

เพื่อผลักดันให้คนอื่นเขาเป็นคล้ายๆ	 เรา	 ไม่ว ่าจะเป็น 

มาตรฐานทางกฎหมาย	 คุณภาพของสินค้าเพื่อเป็นช่องทาง 

“อุตสาหกรรมไทยกับเป้าหมายเติบโตยั่งยืน” 



ถ่ายทอดความรู ้และเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เพื่อนบ้าน 

เห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม	 เพื่อเป้าหมายในการผลักดัน 

ให้อุตสาหกรรมสีเขียวของเราเติบโตได้ในอาเซียน	

 ดร.ไพรนิทร์ ชโูชตถิาวร รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) 

	 การรวมตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี 	 นัก

อุตสาหกรรมเราจะนิยามค�าว่าเออีซี	 หรือการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกจิว่า	“การยอมรบัเศรษฐกจิทางการตลาด	เพือ่แลกกบั

ขนาดทีใ่หญ่ข้ึน	ระบบเศรษฐกิจควรจะมกีติกาเดียว	และไม่ควร

มีการปกป้องและสนับสนุนของรัฐบาล	 ปัจจุบันประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับที่	 3	 ของอาเซียน	 และ

เป็นอันดบัที	่48	ของโลก	แต่ยงัมข้ีอเสยีของเรือ่งของการปกป้อง

อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ	ได้แก่	ภาคการเงิน	ภาคพลังงาน

เรายังมีการอุดหนุนจากรัฐบาล	 รวมทั้งภาคพาณิชยกรรม 

ที่ยังมีการควบคุมราคาสินค้า	 ซึ่งการอุดหนุน	 รวมทั้งนโยบาย

ประชานิยม	 จะท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่ตกอยู่ในส่วนที่เรียก

ว่า	 “Comfort	 Zone”และไม่ยอมพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่การ	

แข่งขันในตลาดเสรี	 ที่จริงแล้วประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ

แตกต่างกันอยู่	 2	 กลุ่ม	 โดยเป็นการแตกต่างทั้งในทางที่ตั้ง	

เชื้อชาติ	 ศาสนา	 กลุ่มแรกเรียกว่า	 อาเซียนบน	 หรือ	 Upper	

 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู ้อ�านวยการสถาบัน 

องค์ความรู ้แห่งเอเชีย	 กล่าวว่า	 ผู ้ประกอบการและผู้ผลิต 

ต้องท�าความเข ้าใจว ่าแต ่ละประเทศมีความแข็งแกร ่ง 

อย่างไรก่อนที่จะมองไปถึง	 “ผู้บริโภค”	 ซ่ึงความแตกต่างใน 

ทุกประเทศล ้วนมีจุดแข็งจุดอ ่อน	 อุปสรรคและโอกาส 

แตกต ่างกันอย ่างสิ้น เชิ ง 	 สิ่ งที่ผู ้ประกอบการต ้องท�า 

คือ	 "เอ็กซ์เรย์”	 แต่ละประเทศอย่างลึกซ้ึง	 	 ซ่ึงเมื่อแยกย่อย 

ลงไปจะพบว่า	 แต่ละประเทศมีหลายเชื้อชาติ	 หลายเผ่าพันธุ์ 

หรือแม้แต่รายได้	 หลังจากนั้นจึงหันมาพิจารณา	 “จุดแข็ง” 

ของตนเอง	 เพื่อเป็นหัวหอกที่จะน�ามาใช้กรุยทาง	 สร้าง 

เน็ตเวิร์คการเติบโตในแต่ละประเทศให้ได้อย่างเหมาะสม	

ASEAN	 คือส่วนที่อยู่ด้านบน	 มีอยู่	 5	 ประเทศ	 คือส่วนที่ติด

คาบสมุทรด้านบน	 ได้แก่	 พม่า	 กัมพูชา	 ลาว	 เวียดนาม	 และ

ไทย	ข้างล่างก็มีอยู่	5	ประเทศ	อาจเรียกว่าพวก	Islanders	คือ

ประเทศทีเ่ป็นเกาะ	หรือว่าอยูใ่นมหาสมทุรทีม่นี�า้ได้แก่	ประเทศ

บรูไน	 มาเลเซีย	 สิงคโปร์	 อินโดนีเซีย	 และฟิลิปินส์	 ซ่ึงรัฐควร

ที่จะสนับสนุนการลงทุนของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนบน

ก่อน	 เนื่องจากมีองค์ประกอบต่างๆ	 ใกล้เคียงกับประเทศไทย

ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืน	 ประเทศไทยนับว่ามีประสบการณ์ทางด้าน 

สิง่แวดล้อมสงูสดุ	รวมทัง้เป็นประเทศทีม่กีารควบคมุมาตรฐาน 

สิ่งแวดล ้อมเข ้มงวดที่สุด	 เพราะแม ้แต ่สิงคโปร ์ก็ไม ่มี 

ประสบการณ์เหมือนเรา	แต่กระบวนการผลักดันอุตสาหกรรม 

ให้ยัง่ยนืนัน้ยงัมปัีญหาในทางปฏบิตั	ิเนือ่งจากภาคอตุสาหกรรม 

และภาคประชาชน	 ยังขาดความไว ้วางใจซึ่งกันและกัน 

ดังน้ันการน�าหลักเกณฑ์ต่างๆ	มาใช้	 ไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย 

หรือหลักปฏิบั ติ ของอุตสาหกรรมอย ่ างการท� า 	 CSR	 

จะต้องค�านึงถึงประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ	 รวมถึงให้ความ 

ส�าคัญกับการเคารพชุมชนด้วย	 เพื่อให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจ	 

หรือ	“Truth”	ต่อกัน	

ผู้บริโภคเปลี่ยนไป อุตสาหกรรมไทยจะปรับตัวอย่างไร
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 วนันีอ้าเซยีนถนดัคล้ายๆ	กัน	เปรยีบอาเซยีนเสมอืนชาม

ก๋วยเตีย๋ว	ทกุคนชอบกินลกูช้ิน	ฉะนัน้เราควรต้ังหลกัก่อนว่าใคร

ถนัดอะไร	 แบ่งความชอบให้ชัดเจน	 อย่าเหมารวมว่าอาเซียน	

680	ล้านคนเหมือนกัน	เพราะจริงๆ	แล้วแต่ละประเทศมีความ

แตกต่าง	 การท�าตลาดต้องอิงไปกับแนวโน้มตลาดหรือเทรนด์	

และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งมาจากทั้ง	“เมกะ

เทรนด์”	คอืแนวโน้มในภาพใหญ่	และ	“ไมโครเทรนด์”	ทีแ่ยก

ย่อยลงไปแบบ	“นิช	มาร์เก็ต”	นั่นเอง	

	 ส�าหรบั	"เมกะเทรนด์" 	ทีเ่กดิขึน้ในอาเซยีนเวลาน้ีคงหนีไม่

พ้นการขยายตวัและการเติบโตของ	“ช้อปป้ิงออนไลน์”	ซึง่พบว่า

กลุม่ผูบ้รโิภคในแต่ละประเทศมพีฤติกรรมช้อปออนไลน์มากขึน้ 

รวมทั้งประเทศไทย	 ส�าหรับอาเซียน	 เทรนด์	 มาร์เก็ต	 จะเป็น

สังคมผูสู้งอายุจะมมีากขึน้	ซึง่ถือเป็นตลาดใหญ่	เป็นทศิทางของ

ภูมิภาค	ขณะที่	“ไมโครเทรนด์”	เป็นตลาดไม่ใหญ่แต่มีโอกาส

ทางธุรกิจสูง	 เน้นท�าตลาดเจาะเฉพาะกลุ่ม	 ควรเลือกนิชและ

สร้างอาณาจักรของตัวเองดีกว่าหายไปในเค้กก้อนใหญ่	 	 การ

พัฒนาสินค้าและบริการที่จะสอดรับผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนั้น

ต้อง	 “เชื่อมโยง”	 ให้สินค้าและบริการไปกันได้กับไลฟ์สไตล์	 

อิงวิถีชีวิตคนเพื่อต่อยอดในเชิงการท�าตลาดอย่างยั่งยืน	 และ

เวลาไปอย่าไปคนเดียวต้องหาพาร์ทเนอร์	 ต้องดูว่าจะลิงก์ 

กบัอะไรได้บ้างเพือ่สร้างเครอืข่าย	เช่น	พซิซ่าต้องกบัโค้ก	กนิซชูิ 

ต้องกับไวน์บ๊วย	 เข้าสปาด่ืมน�้ามะตูมแล้วรู้สึกอร่อย	 เมื่อได้

ข้อมูลแล้วการผูกเรื่องราวกับสิ่งที่มีอยู ่ก็เป็นโจทย์ที่ส�าคัญ	 

"อย่าคดิแต่เรือ่งการแข่งขนั	มองหาความร่วมมือแบบใหม่	(Col-

laborate)	ประมาณว่าดแีน่ถ้ามฉีนัอยูด้่วย”	ไม่จ�าเป็นต้องเป็น

สิ่งที่ดีที่สุดแต่ต้องเป็นตัวของตัวเอง	ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองจะท�า

 นายเกรยีงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

ร่วม บรษิทั อนิเดก็ซ์ ครเีอทฟี วิลเลจ จ�ากัด กล่าวว่าผู้ประกอบการ 

มองเออีซเีป็นตลาดใหญ่และมองเป็น	“ตลาดเดียว”	ซึง่ค่อนข้าง

น่ากลัว	หากย้อนกลับมามองประเทศไทยมี	77	จังหวัด	แต่ละ

จงัหวดัยังไม่เหมอืนกัน	“เราชอบเหน็เค้กก้อนใหญ่แล้วกระโจน

เข้าไปกจ็ะจมอยูใ่นเค้ก	ไม่ได้กิน	เงนิก็จมไปด้วย	ยิง่ประเทศจนี

เป็นตลาดใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในทุกด้าน	 ยากที่

จะเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค	 ซึ่งแต่ละเมืองแตกต่างกันอย่าง 

สิ้นเชิงทั้งวัฒนธรรม	 ความเป็นอยู่	 การใช้ชีวิต	 เช่นเดียวกับ

ประเทศอื่นๆ	 การเปิดตลาดต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูล	 

กฎระเบียบ	 กฎหมายอย่างละเอียดลึกซึ้ง	 	 ซึ่งแต่ละธุรกิจ 

มีความแตกต่างกันด้วย	แม้ว่าเออซีเีป็นความท้าทายและโอกาส

ของอุตสาหกรรมไทย	 แต่	 “ไม่ง่าย”	ที่จะก้าวออกไป	 รวมทั้ง

การสร้างแบรนด์ในตลาดไทยและต่างประเทศ	ผูป้ระกอบต้อง

ส�ารวจขนาดธรุกจิและกลุม่ลกูค้าเป้าหมายให้ชดัเจน	หากมุ่งหน้า 

ขยายโดยที่ก�าลังการผลิตไม่เพียงพอก็ไม่มีประโยชน์	 การ

ท�าแบรนด์ต้องดูไซส์ธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจน	 

ไม่เช่นนั้นจะเป็นการต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า	 เลือกท�าในสิ่ง 

ทีด่ทีีส่ดุ	เราต้องพฒันาคณุภาพสนิค้าให้ดเีพือ่จะเหนือ่ยน้อยลง	

เป็นพีอาร์ที่ถูกและลงทุนต�่าที่สุดในการท�าแบรนด์

	 นอกจากนี้ข้อมูลวิจัยลูกค้าถือเป็นสิ่งส�าคัญ	 ต้องหา

ข้อมูลเชิงลึก	 หรือ	 Consumer	 Insight	 	 เป็นตัวต้ัง	 ไม่ใช่เอา	

Insight	 ของตัวเองไปท�าให้คนอื่นชอบ	 และต้องเกาะติดความ

ชอบของผู้บริโภคซึ่งเปลี่ยนเร็วมาก	และจะยังคงอยู่ในห้วงการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปอีกใน	4-5	ปีข้างหน้า	โดยเฉพาะ

การเกิดขึ้นของ	“คอนโดมิเนียม”	จ�านวนมาก	มีผลต่อเนื่องคือ

ผูค้นใช้ชวีตินอกบ้านมากข้ึน	บริการต่างๆ	จะตามมา	เป็นโอกาส

ทางธุรกิจทั้งร้านอาหาร	บริการต่างๆ	 เติบโตสูง	 เป็นต้น	 ทั้ง

สิงคโปร์	อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์	ไทย	เป็นเทรนด์เดียวกันหมด

	 อย่างไรก็ดี	 ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของ	 “ครีเอทิวิตี้”  

หลายประเทศใช้ไทยเป็น	 “มาตรฐาน”	 ถือเป็นโอกาสของ

ประเทศไทยในการสร้าง	 “ครีเอทีฟ อีโคโนมี”	 “การขาย 

ไอเดีย	 ประเทศไทยมีความได้เปรียบสูง	 จากประสบการณ์

ธุรกิจนี้มากกว่า	30	ปี	ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายแห่งอยู่ใน

แพลตฟอร์มทีไ่ทยผ่านมาแล้ว	สามารถ	“รไีซเคลิความคดิ”	ได้ 

ทนัท	ี ไอเดียทีไ่ม่ส�าเร็จในบ้านเราอาจไปใช้ได้ดีในประเทศเหล่านี ้

ก็เป็นได้	ที่ส�าคัญต้องไปเร็วไปก่อนคนอื่นโอกาสก็จะมีมาก

 นายบญุชยั ปัณฑรุอมัพร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท 

ซาบีน่า จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า	ความแตกต่างของผู้บริโภค

ในแต่ละระดบั	แต่ละประเทศล้วนมคีวามหมาย	ในการท�าธรุกจิ	

ในการท�าตลาดชุดชั้นในซาบีน่าเน้นลงลึกในแง่	 “สรีระ”	 แม้

จะเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีโครงสร้างร่างกายคล้ายคลึง

กันก็ตาม	 แต่ยังมีความแตกต่าง	 การท�าตลาดในกลุ่มประเทศ

อาเซียนไม่จ�าเป็นต้องน�าของใหม่ลงทันทีพร้อมกัน	 ต้องจัด

ล�าดบัการท�าตลาดตามลกัษณะโครงสร้าง	เช่น	รายได้	ไลฟ์สไตล์ 

ดังน้ันสินค้าใหม่จะวางในกลุ่มประเทศล�าดับ	 1	 เช่น	 ไทย	

สิงคโปร์	มาเลเซีย		จากนั้นค่อยลง	เวียดนาม	พม่า	ลาว	เป็นต้น	

	 “ซาบีน่า	ดูมดูม	ขายดีในพม่า	แต่ขายไม่ดีในเวียดนาม	

ที่นิยมซอร์ฟดูม	 หนาน้อยกว่าดูมดูม	 จะเห็นว่าเราส่งสินค้าไป

ขายตามผู้บริโภคที่แตกต่างกัน	 หรืออย่างสินค้าเด็ก	 หากไป



สิงคโปร์	หรือมาเลเซีย	ก็ขายได้น้อย	แต่ขายได้ดีในพม่า”	3	ปี

ก่อนหน้าน้ี	ซาบน่ีาปรบัตัวจากธรุกิจส่งออกเกือบ	100%	ปัจจบุนั

ท�าตลาดส่งออก	 20%	 และแบรนด์	 80%	พร้อมกลับมาโฟกัส	

“เอเชยี”	มองผูบ้รโิภคใกล้ตัว	เรยีกว่า	“ใครชอบเรา	เรากข็าย”	 

ยิ่งธุรกิจเผชิญปัญหาต้นทุนสูงทั้งจากเรื่องแรงงาน	 วัตดุดิบ 

ขณะที่ผู ้บริโภคในยุโรป	 อเมริกามีก�าลังซื้อต�่าลงเรื่อยๆ		

นอกจากน้ีการปรับตัวต้องมองคู่แข่ง	 โดยเฉพาะตลาดชุดชั้น

ในการแข่งขันสูงอย่างต่อเนื่อง	ยักษ์ใหญ่	“วาโก้”	ซึ่งจับตลาด 

วัยสาวมาโดยตลอด	เวลานี้ขยับสู่	“วาโก้	โกลด์”	โตตามฐาน

ลูกค้าหลัก	 หากซาบีน่าจะมุ่งทางเดียวกันก็อาจไม่สามารถ

แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วยก�าลังการผลิตที่น้อยกว่า	

จงึเลอืกโฟกสัไปที	่“สนิค้าเด็ก”	และ“ตลาดสนิค้าเฉพาะ”	หรือ	 

นิช	มาร์เก็ต	อย่างชุดชั้นในส�าหรับคนผ่าตัด	เช่น	ผ่าตัดมะเร็ง

เต้านมหรือเชฟแวร์	เพื่อประคองสรีระหลังผ่าตัด	เป็นต้น		

 นายสรณ์ จงศรีจันทร์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

บริษัท ยังก์ แอนด์ รูบิแคม แบรนด์ จ�ากัด กล่าวว่า	ในภาพรวม

ประเทศไทยปัจจุบันมี	77	จังหวัด	และก�าลังจะมีอีก	9	จังหวัด

ใหญ่เข้ามาร่วม	กลายเป็น	86	จังหวัดด้วยกัน	โดยที่	9	จังหวัด

ใหม่	หรือ	9	ประเทศที่ก�าลังจ่อเข้ามาเชื่อมเป็นแผ่นดินเดียวกัน

น้ันมีความซบัซ้อนอย่างมาก	ท�าให้ในความเป็น	“หนึง่เดยีวของ

ตลาด”	 จะประกอบด้วยความแตกต่างอย่างมาก	 โดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบการไทยกลุม่เอสเอม็อต้ีองยอมรบัว่าในขณะนีเ้องยงั

ถูก	“กรอบ”	อยู่เฉพาะระดับจังหวัด	 เช่น	 สินค้าบางตัวอยู่ใน

อีสานจะขยับมากรุงเทพฯ	 ก็ยังยาก	 เบื้องต้นต้องกลับไปมอง

หรือค้นหาโดยเริ่มจาก	“การผลิต”	ที่ผ่านมา	ผลิตอะไรก็แล้ว

แต่	แบบ	“One	Size	Fit	All”	ลูกค้าไม่มีทางเลือก	หรือลูกค้า

เป็นตัวประกัน	 วันนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว	 การผลิตต้อง	 “One	

Size	 Fit	 One”	 เท่านั้น	 ซึ่งเฉพาะประเทศไทยก็อาจจะต้อง 

มีถึง		66-67	ล้านไซส์	

	 ในความเป็นเออีซีก็มีหลุมพรางแห่งความคิด	 ท�าให้ตก

ไปในหลุมพรางนั้นๆ	คือ	จริงๆ	แล้วโอกาสในไทยยังใช้ไม่หมด	

จากอีสานไปเหนือ	 ไปใต้	ขยายซะให้ใหญ่ก็ท�าได้	ผู้บริโภคไม่

ได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากโรงงาน	แต่ซื้อแบรนด์นั้น	วันนี้เราจะไม่

พูดว่าเอาอะไรก็ได้	แต่จะระบุว่า	"ขอแบรนด์นี้”	การเติบโตไม่

จ�าเป็นต้องออกนอกประเทศ	 แต่มองหาและเก็บเกี่ยวโอกาสที่

มีอยู่ให้หมดหรือยังคือค�าถาม	 โดยหลักการสร้างแบรนด์ต้อง

กลับมาที่	“แก่น”	ประกอบไปด้วย		ดี-เด่น-โดน-ดัง	กล่าวคือ	

“ด”ี	สนิค้ามแีก่น	ความดต้ีองอยูใ่นตวัตน	หมายถงึ	คณุภาพทีด่ ี

“เด่น”	ท�าอย่างไรให้เป็นแกนน�า	 หรือ	 “แกะด�า”	 ในฝูงแกะ

ขาว	“โดน”	คือผลิตในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้	ส่วน	“ดัง”	ท�าอะไร

กแ็ล้วแต่คนต้องรู้จกั	ขณะเดยีวกนัการต่อสูเ้ชงิธรุกจิต้องกลับมา

ที่	“ตัวตน”	ซึ่งขาด	"3	ค่า"	ไม่ได้	กล่าวคือ	“คุณค่า”	ของสินค้า

และบรกิาร	ทีป่ระกอบขึน้มาจากหลายสิง่หลายอย่างทีจ่ะส่งต่อ

มายัง	“มูลค่า”	เพื่อส่งไม้ต่อมาที่	“ค่านิยม”	คนชอบอะไรก็จะ 

เกิดค่านิยมกับสิ่งนั้นๆ	 ท�าให้เกิดความลุ ่มหลงและถูกดึง 

เข้ามาหา	 คุณค่าที่สูงส่งและแตกต่างน�ามาซึ่งมูลค่าที่สูงกว่า 

นัน่เอง	สดุท้าย	“เอสเอม็อ”ี		ต้องไม่อยูใ่นทะเลทีแ่ข่งขนัดเุดอืด	

หรือทะเลสีแดง	เพราะสุดท้ายจะไม่ได้อะไร	แต่ควรเน้นตลาด

ที่ถนัด	แม้จะเป็นตลาดเล็กๆ	ก็ตาม			

 นางพิไล ศิริพานิช นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กรม

ส่งเสริมการส่งออก กล่าวว่า	ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี	

2558	ไม่ได้เป็นสิง่ทีน่่ากลวัเหมอืนกบัทีผู่ป้ระกอบการเอสเอม็อี

ของไทยหลายๆ	รายกงัวล	ซึง่หากมกีารเตรยีมตวัและรบัมอืทีด่ ี

แล้วเชื่อว่าเอสเอ็มอีไทยจะสามารถแข่งขันได้ไม่ว่าจะเป็น

ชาติไหนก็ตาม	 เพราะเอสเอ็มอีไทยมีจุดเด่นในหลายๆ	 เรื่อง	 

โดยเฉพาะการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 รวมถึงการมีดีไซน์ 

ที่สวยงาม	 ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่ไทยสามารถแข่งขันได้	

อย่างไรก็ตามเอสเอ็มอีไทยยังมีจุดอ่อนในแง่ของภาษาที่ 

เสียเปรียบประเทศอื่นๆ	 เนื่องจากผู้ประกอบการในหลายๆ	

ยุทธวิธี ‘รุกเออีซี’ เอสเอ็มอีไทย
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ประเทศมีการเตรียมการเรื่องของภาษามาพอสมควร	พูดและ

ส่ือสารได้หลายภาษา	ดังนัน้ในช่วงระยะ	4	ปีนี	้ไทยยงัสามารถ

เตรียมตัวและฝึกทักษะได้อย่างน้อยภาษาอังกฤษ	

	 นอกจากเรือ่งของภาษาแล้ว	หากเอสเอม็อไีทยต้องการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 มองว่าในยุคที่การค้าเสรี

โดยเฉพาะเม่ือเกดิประชาคมอาเซยีน	ซึง่ถอืเป็น	Single	Market	

สิ่งส�าคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องเร่งด�าเนินการคือ	 การจับมือ

รวมตวักนัในลกัษณะคลสัเตอร์และบกุตลาดไปพร้อมๆ	กนั	ซึง่จะ

ท�าให้เกดิความแขง็แกร่งทางธุรกิจได้	โดยเฉพาะผู้ประกอบการ 

รายเล็กหากบุกตลาดเพียงล�าพังศักยภาพการแข่งขันอาจด้อย

กว่าคูแ่ข่ง	ต้องรวมตัวกันในรปูแบบคลสัเตอร์จะท�าให้เกดิความ

แข็งแกร่ง	 ต้องจับมือและบุกตลาดไปพร้อมๆ	 กัน	 อย่าแข่งขัน

กันเอง	แต่เป็นการเติมเต็มให้แก่กัน	ขณะเดียวกันสิ่งที่มองว่ามี

ความส�าคญักค็อื	ตราสญัลกัษณ์ไทยแลนด์แบรนด์	(THAILAND	

BRAND)	เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของแบรนด์ไทย	

 นายธนทัต ชวาลดฐิ รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เอส.บ.ี 

เฟอร์นิเจอร์เฮ้าส์ จ�ากัด	 กล่าวว่า	 ประชาคมอาเซียนจะส่งผลดี

ให้กับผู้ประกอบการในการขยายตลาดได้มากขึ้น	 สิ่งที่อยาก

เสนอแนะต่อเอสเอม็อไีทยคือ	การสร้างแบรนด์	ซึง่ถือเป็นเร่ืองที่

ส�าคญัมาก	อย่าง	เอส.บ.ี	กว่าจะเติบโตมาจนถึงวนันีต้้องใช้เวลา

ในการสร้างแบรนด์มาพอสมควร	 และเชื่อว่าหากสินค้าที่เรา

ผลิตมีคุณภาพบวกกับมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง	 จะท�าให้สินค้าเรา

สามารถขยายสู่ตลาดโลกได้ไม่ยาก	 และไม่จ�าเป็นต้องแข่งขัน

ด้านราคา	นอกจากการบกุตลาดต่างประเทศแล้ว	ผู้ประกอบการ 

ไทยต้องรับมือกับการเข้ามาของชาติอื่นๆ	 ด้วย	 จะต้องรวม

พลงัและสร้างแบรนด์ให้แขง็แกร่งเพือ่ต้ังรบักับการเปิดเสรีทาง 

การค้า	 ในขณะที่การขยายตลาด	 สิ่งส�าคัญที่สุดคือการมี 

พาร์ทเนอร์ที่ดี	จะท�าให้การท�าตลาดง่ายขึ้น

	 อีกประเด็นที่ส�าคัญคือ	ความเข้าใจตลาด	ก่อนที่จะเปิด

ตลาดประเทศใดก็ตามเราต้องศกึษาตลาดในประเทศนัน้ๆ	ให้ดี

เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกัน	ประเทศเดียวกันแต่

พฤติกรรมของผู้บริโภคแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ก็มีค่อนข้าง

มาก	เช่น	อินโดนีเซีย

	 นอกจากการแข่งขนักบัประเทศในแถบอาเซยีนด้วยกนั

แล้ว	 จีนเป็นอีกประเทศที่ไทยต้องให้ความส�าคัญ	 เพราะด้วย

ศกัยภาพการผลิต	ด้วยวอลลุม่ทีส่งูกว่าท�าให้ต้นทนุการผลิตต�่า	

แต่สิง่ทีเ่ป็นข้อด้อยของสนิค้าจนีคือ	คุณภาพ	ดังนัน้หากเอสเอม็อี 

ไทยน�าเสนอสินค้าคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้	 เชื่อว่าตลาด

ต่างประเทศกจ็ะยอมรับในสนิค้าของคนไทย	และค�าว่าคณุภาพ

นัน้ต้องเป็นคณุภาพในระยะยนืยาวหรือคณุภาพคงที	่ไม่ใช่เมือ่ 

ตดิตลาดแล้วลดคณุภาพลง	สิง่ทีเ่คยสร้างมาหรอืความน่าเชือ่ถอื 

ของแบรนด์ก็จะด้อยลงทันที	 มองว่าถ้าเราน�าเสนอสินค้าที่มี

คุณภาพหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 คือคุณภาพในไทยเป็น

อย่างไร	ส่งออกก็ต้องเป็นแบบนั้น	เชื่อว่าเราแข่งขันได้	

 นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  

ชยับรูณ์ บราเดอร์ส จ�ากดั กล่าวว่า	ชยับรูณ์	บราเดอร์ส	ท�าธรุกจิ 

พริ้นติ้งที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ลองผิดลองถูกมามาก	 ส�าหรับ

ประชาคมอาเซียนน้ัน	 ผู้ประกอบการต้องมองให้เป็นโอกาส	

โดยเฉพาะการขยายตลาด	 แต่สิ่งส�าคัญของการบุกตลาด 

ต่างประเทศคือ	การพัฒนาสินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง	ซึ่งการ

พัฒนาสินค้าหรือการท�าอาร์แอนด์ดีของคนไทยไม่เป็นสอง

รองใครในโลกนี้	

	 ขณะเดยีวกนัประเทศในแถบอาเซยีน	แม้ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและวัฒนธรรมไม่ต่างกันมากนัก	 แต่ผู้ประกอบการ

จ�าเป็นต้องเข้าใจและศึกษาตลาดในประเทศที่เราจะไปน้ันให้

ถ่องแท้	รวมถงึการเจาะลกูค้าเฉพาะกลุม่หรอืหากลุม่เป้าหมาย

ให้เจอ	อย่าท�าตลาดในลักษณะเหมาเข่ง	หรือหว่านไปทุกกลุ่ม	

เพราะการท�าเช่นนี้เหมือนไม่มีจุดยืน	

	 โดยสรุปแล้วมองว่าเราต้องสร้างความแตกต่างให้ได	้

เพราะถ้าเรามีสินค้าที่แตกต่างจะท�าให้เราไม่มีคู่แข่ง	หมายถึง

การแข่งขนักบัตวัเอง	ทีผ่่านมายดึหลัก	ด	ีเร็ว	ถกู	เก่ง	ด	ีหมายถงึ

การน�าเสนอสนิค้าทีม่คีณุภาพ	ถ้าตราบใดทีส่นิค้ายงัคงคณุภาพ

ได้ตลอดไป	 จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า	 เร็ว	 หมายถึง 

ต้องฉับไวในเรื่องการส่งมอบและบริการ	ถูก	คือสินค้าที่คุ้มค่า

คุ้มราคา	และ	เก่ง	คือต้องฉับไวในการตัดสินใจ	อีกสิ่งที่ส�าคัญ

ในการท�าตลาดคือการหาคู่ค้าหรือพันธมิตรที่ดี	 จะช่วยให ้

ผู้ประกอบการท�าตลาดง่ายขึ้นโดยเฉพาะช่องทางการขาย 

ที่คล่องขึ้นซึ่งเป็นอีกประเด็นส�าคัญเช่นกัน	

 

 บทสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากวิทยากรแต่ละท่านคงจะ

ท�าให้เห็นภาพของ AEC ชัดเจนมากขึ้น และสามารถน�า 

ความคิดเหล่านี้ไปเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อภาคอุตสาหกรรม

และประเทศได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งก็ต้องร่วมแรงร่วมใจผนึกก�าลัง

ก้าวไปพร้อมๆ กันอีกครั้ง 







สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ณ  วันที่  30  กันย�ยน  2554

หม�ยเหตุ (หน่วย : บ�ท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 26,316,094.71 

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 33,740.00 

รายได้ค้างรับ  154,878.50 

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 72,928.24 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 26,577,641.45 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 4 93,010,797.96 

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 5 811,283.47 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 93,822,081.43 

รวมสินทรัพย์ 120,399,722.88 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 16,221,427.83 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 25,056,588.81 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,560,100.21 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 47,838,116.85 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 1,584,564.19 

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,184,564.19 

รวมหนี้สิน 50,022,681.04 

สินทรัพย์สุทธิ 70,377,041.84 

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 112,483,495.17 

รายได้สูง/(ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (42,106,453.33)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 70,377,041.84 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันย�ยน 2554

หม�ยเหตุ (หน่วย : บ�ท)

ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น

ร�ยได้จ�กรัฐบ�ล :

รายได้จากงบประมาณ 6 606,395,999.87 

รวมร�ยได้จ�กรัฐบ�ล 606,395,999.87 

ร�ยได้จ�กแหล่งอื่น

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 1,000,718.35 

รวมร�ยได้จ�กแหล่งอื่น 1,000,718.35 

รวมร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�น 607,396,718.22 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 65,751,237.06

ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 13,645,173.53

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 1,953,570.00

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 833,911.71

ค่าวัสดุและค่าใช้สอย 8 188,059,514.51

ค่าสาธารณูปโภค 9 2,742,140.52

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 10 9,457,858.23

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 11 336,230,345.00

รวมค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น 618,673,750.56

ร�ยได้สูง/(ตำ่�) กว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น 11,277,032.34

ร�ยได้/ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น

ก�าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ (252,219.98)

รายการอ่ืนๆ ท่ีไม่เกิดข้ึนจากการด�าเนินงาน -

รวมค่�ใช้จ่�ยที่ไม่เกิดจ�กก�รดำ�เนินง�น (252,219.98)

ร�ยได้สูง(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยจ�กกิจกรรมต�มปกติ 11,529,252.32

ร�ยได้สูง(ตำ่�)กว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ 11,529,252.32

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้



สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันย�ยน 2554

หม�ยเหตุที่ 1 สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดในหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

ฉบับที่ 2 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2546 การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงิน

ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0423.2/ว 410 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง รูปแบบรายงาน

การเงินของหน่วยงานภาครัฐ

รอบระยะเวลาบัญชีใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปี ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป

1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการที่ปรากฏในงบการเงิน ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาลในภาพรวม

แต่ให้ สศอ. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาลภายใต้อ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย

และรวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของ สศอ. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงาน

ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

1.4 การรับรู้รายได้

- รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติค�าขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง

- รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้

- รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

รายงานรายได้แผ่นดินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

1.5 วัสดุคงเหลือ แสดงในราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน

1.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

- อาคาร แสดงในราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสม ประกอบดว้ย อาคารทีห่นว่ยงานมกีรรมสทิธิ ์และอาคารทีห่นว่ยงานไมม่ี

กรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครองและน�ามาใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงาน

- อุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่น�ามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

อุปกรณ์ที่มีมูลค่าต�่ากว่า 5,000 บาท ให้บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์

ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน

1.7 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม
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หม�ยเหตุที่ 1 สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

 - ค�านวณจากราคาทนุของอาคารและอปุกรณ ์และสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนโดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ

ของสินทรัพย์ ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15 - 40 ปี

อุปกรณ์ 2 - 12 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี

1.9 รายได้รอการรับรู้ 

 - เป็นการบันทึกบัญชีตามค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค

1.10 ทุน

 - เป็นผลต่างของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน จากการส�ารวจเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

หม�ยเหตุที่ 2 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

(หน่วย : บ�ท)

เงินทดรองราชการ 600,000.00 

เงินฝากสถาบันการเงิน

 - เงินในงบประมาณ 24,873,314.41 

 - เงินนอกงบประมาณ -

เงินฝากคลัง 842,780.30

รวม เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 26,316,094.71 

หม�ยเหตุที่ 3 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย : บ�ท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 27,740.00 

ลูกหนี้เงินมัดจ�า 6,000.00

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 33,740.00 

หม�ยเหตุที่ 4 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

(หน่วย : บ�ท)

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 100,516,578.58 

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 27,090,888.19

อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ) 73,425,690.39

อุปกรณ์ 61,566,204.45 

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม 41,981,096.88

อุปกรณ์ (สุทธิ) 19,585,107.57

รวมที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ 93,010,797.96



บัญชี ครุภัณฑ์สำ�นักง�น และค่�เสื่อมร�ค�สะสมครุภัณฑ์สำ�นักง�น

เดบิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 62,718.50

เครดิต 1206010101 ครุภัณฑ์ส�านักงาน 62,718.50

เดบิต 1206010103 ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์ส�านักงาน 31,431.12

เครดิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 31,431.12

ในงวดบัญชี 2547 ได้บันทึกบัญชีครุภัณฑ์ส�านักงานผิดบัญชี จ�านวน 62,718.50 บาท ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทั้งหมด 
จ�านวน 19 ตู้ (ราคาตู้ละ 3,479.25 บาท จ�านวน 2 ตู้ และราคาตู้ละ 3,280.00 บาท จ�านวน 17 ตู้) คือบันทึกครุภัณฑ์ที่รับบริจาค
มลูค่าต�า่กว่า 5,000 บาท เป็นครภุณัฑ์คู่กบับญัชีรายได้รอการรับรู้ จงึต้องปรับปรุงบญัชคีรุภณัฑ์ส�านกังานเป็นค่าใช้จ่ายอปุกรณ์ 
และบัญชีรายได้รอการรับรู้เป็นรายได้จากการบริจาค ส่วนบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมปรับปรุงบัญชีคู่กับรายได้สูง (ต�่า) กว่าค่า
ใช้จ่ายสะสม (ปี 2547 - 2552) และค่าเสื่อมราคา (ปี 2553) ปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ

หม�ยเหตุที่ 5 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 

(หน่วย : บ�ท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,030,030.83 

หัก ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม 6,218,747.36

รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) 811,283.47 

บัญชี ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เดบิต 1209010103 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 308,396.65

เครดิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 308,396.65

เดบิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 538,928.63

เครดิต 1209010103 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 538,928.63

ปรับปรุงบัญชีค่าตัดจ�าหน่าย - Software ที่บันทึกไว้เมื่อปี 2552 จ�านวน 308,396.63 บาท เนื่องจากค่าตัดจ�าหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ค�านวณได้ จ�านวน 538,928.63 บาท ท�าให้บัญชีค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับรู้ 
ต�่าไป และบัญชีรายได้สูง (ต�่า) กว่าค่าใช้จ่ายในปี 2552 สูงไป จ�านวน 230,532.00 บาท

เดบิต 1209010103 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 308,396.65

เครดิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 308,396.65

เดบิต 3102010102 พักปรับปรุงบัญชี 513,316.29

เครดิต 1209010103 ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 513,316.29

ปรับปรุงบัญชีค่าตัดจ�าหน่าย - Software ที่บันทึกไว้ในปี 2553 จ�านวน 308,396.65 บาท เนื่องจากค่าตัดจ�าหน่าย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ค�านวณได้ จ�านวน 513,316.29 บาท ท�าให้บัญชีค่าตัดจ�าหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์รับรู้ 

ต�่าไป และบัญชีค่าตัดจ�าหน่าย - software ต�่าไป จ�านวน 204,919.64 บาท
* หมายเหตุที่ 4 - 5 ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจสอบรายงานการเงินปี งปม. 53 พบข้อผิดพลาดและให้

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแก้ไขปรับปรุงในระบบ GFMIS ในปี งปม. 54 แต่เนื่องจากเป็นบัญชี AUTO ท�าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปรับปรุงในระบบ GFMIS และได้ปรับปรุงบัญชีในกระดาษท�าการปรับปรุงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
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หม�ยเหตุที่ 6 ร�ยได้จ�กงบประม�ณ

(หน่วย : บ�ท)

รายได้จากงบบุคลากร 51,716,372.23 

รายได้จากงบลงทุน 5,375,266.30 

รายได้จากงบด�าเนินงาน 74,276,940.42 

รายได้จากงบอุดหนุน 354,591,810.26 

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 100,802,534.84 

รายได้จากงบกลาง 26,210,146.46 

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (6,577,070.64)

รวม ร�ยได้จ�กงบประม�ณ 606,395,999.87 

หม�ยเหตุที่ 7 ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

(หน่วย : บ�ท)

เงินเดือน 48,411,466.15 

ค่าล่วงเวลา 524,210.00 

ค่าตอบแทนต่างๆ และค่าครองชีพ 645,464.91 

ค่าจ้างประจ�า 3,305,938.70 

เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 9,607,701.72 

เงินช่วยค่าการศึกษาบุตร 198,536.00 

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 3,057,919.58 

รวม ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 65,751,237.06 

หม�ยเหตุที่  8  ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย

(หน่วย : บ�ท)

ค่าวัสดุใช้ไป 2,463,641.39

ค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุงรักษา 61,710.03

ค่าเชื้อเพลิง 198,118.26

ค่าจ้างเหมาบริการ 56,260,518.56

ค่าใช้จ่ายอื่น 129,075,526.27

รวม ค่�วัสดุและค่�ใช้สอย 188,059,514.51 



หม�ยเหตุที่  9  ค่�ส�ธ�รณูปโภค

(หน่วย : บ�ท)

ค่าไฟฟ้า 1,798,521.21

ค่าน�้าประปาและน�้าบาดาล 54,804.03

ค่าโทรศัพท์ 575,074.70

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 28,520.58

ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 285,220.00

รวม ค่�ส�ธ�รณูปโภค 2,742,140.52

หม�ยเหตุที่  10  ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

(หน่วย : บ�ท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2,521,326.86

อุปกรณ์ 6,579,480.68

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 357,050.69

รวม ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 9,457,858.23

หม�ยเหตุที่  11  ค่�ใช้จ่�ยเงินอุดหนุน จำ�นวน 336,230,345.00 บ�ท ประกอบด้วย

 1)  ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
  จ�านวน 246,700,000.00 บาท
 2) ค่าใช้จ่ายโครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา
  จ�านวน 47,000,000.00 บาท
 3) ค่าใช้จ่ายโครงการเงินอุดหนุนสถาบันอิสระภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม
  จ�านวน 34,000,000.00 บาท
 4) ค่าบ�ารุงสมาชิกขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) 
  จ�านวน 8,530,345 บาท

หม�ยเหตุที่  12  ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน (2554)

(หน่วย  :  บ�ท)
ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

แผนง�นปรับโครงสร้�ง

ภ�คเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ผลผลิตที่ 1 การจัดท�านโยบาย

และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

งบบุคลากร 40,788,453.87 0.00 0.00 40,788,427.71 26.16 

งบด�าเนินงาน 15,878,438.70 1,800,000.00 2,931,500.00 11,053,060.95 93,877.75 

งบลงทุน 1,447,266.30 0.00 0.00 1,447,266.30 0.00 

งบอุดหนุน 328,230,345.00 0.00 4,800,000.00 323,430,345.00 0.00 

งบรายจ่ายอื่น 50,924,450.00 0.00 4,717,750.00 46,206,700.00 0.00 
รวม 437,268,953.87 1,800,000.00 12,449,250.00 422,925,799.96 93,903.91
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หม�ยเหตุที่  12  ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีปัจจุบัน (2554) (ต่อ)

(หน่วย  :  บ�ท)

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

ผลผลิตที่ 2 การบริการ

ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

งบบุคลากร 11,573,546.13 0.00 0.00 11,573,546.13 0.00

งบด�าเนินงาน 57,585,766.00 0.00 5,584,825.80 51,921,540.45 79,399.75

งบลงทุน 3,928,000.00 0.00 0.00 3,928,000.00 0.00

งบอุดหนุน 34,000,000.00 0.00 0.00 34,000,000.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 29,948,534.00 0.00 2,089,106.80 27,859,427.20 0.00

รวม 137,035,846.13 0.00 7,673,932.60 129,282,513.78 79,399.75

หม�ยเหตุที่ 13 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีก่อน (2553)

(หน่วย  :  บ�ท)

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

แผนง�นปรับโครงสร้�ง

ภ�คเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ผลผลิตที่ 1 การจัดท�านโยบาย

และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

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

งบด�าเนินงาน 12,069,908.70 0.00 1,292,261.00 10,775,776.95 1,870.75 

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

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

งบรายจ่ายอื่น 66,010,000.00 0.00 16,792,000.00 49,218,000.00 0.00

รวม 454,435,900.00 0.00 20,784,261.00 433,489,052.74 162,586.26

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

ผลผลิตที่ 2 การบริการ

ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

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

งบด�าเนินงาน 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 

งบอุดหนุน 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 129,398,600.00 500,000.00 14,867,109.00 113,274,283.21 757,207.79



หม�ยเหตุที่ 14 ร�ยง�นฐ�นะเงินงบประม�ณร�ยจ่�ยปีก่อน (2552)

(หน่วย : บ�ท)

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

แผนงบประม�ณปรับโครงสร้�ง

ภ�คอุตส�หกรรม

ผลผลิตที่ 1 การจัดท�านโยบาย

และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

งบบุคลากร 38,899,100.00 0.00 0.00 37,912,760.40 986,339.60

งบด�าเนินงาน 13,616,900.00 0.00 379,698.00 13,021,825.33 215,376.67

งบอุดหนุน 443,825,250.00 0.00 3,612,000.00 440,195,155.20 18,094.80

งบรายจ่ายอื่น 63,025,950.00 0.00 7,550,000.00 55,349,148.00 126,802.00

รวม 559,367,200.00 0.00 11,541,698.00 546,478,888.93 1,346,613.07

ร�ยก�ร งบสุทธิ ก�รสำ�รองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญ� เบิกจ่�ย คงเหลือ

แผนงบประม�ณปรับโครงสร้�ง

ภ�คอุตส�หกรรม

ผลผลิตที่ 2 การบริการ

ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม

งบบุคลากร 12,492,300.00 0.00 0.00 9,886,996.83 2,605,303.17

งบด�าเนินงาน 57,616,400.00 2,000,000.00 11,341,792.50 44,024,663.20 249,944.30

งบลงทุน 4,191,350.00 0.00 0.00 4,191,350.00 0.00

งบอุดหนุน 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00

งบรายจ่ายอื่น 32,174,050.00 0.00 4,760,000.00 27,357,913.00 56,137.00

รวม 141,474,100.00 2,000,000.00 16,101,792.50 120,460,923.03 2,911,384.47

หม�ยเหตุที่ 15 ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน

(หน่วย : บ�ท)

ร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

ร�ยได้แผ่นดิน - นอกจ�กภ�ษี 730,000.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 442,639.82

รายได้อื่น 1,172,639.82

รวม ร�ยได้นอกจ�กภ�ษี 1,172,639.82

รวมร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ (1,172,639.82)

ร�ยได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง 0.00
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 1. ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน ลูกหนี้ระยะสั้น

จ�านวน 33,740 บาท ประกอบด้วย ลูกหนี้เงินยืมราชการ 

จ�านวน 27,740 บาท และเงินมัดจ�าอุปกรณ์ (เช่าสัญญาณ) 

จ�านวน 6,000 บาท ส่วนรายได้ค้างรับ จ�านวน 154,878.50 

บาท  เป็นรายการบญัชีอตัโนมติั (บญัชีค้างรบักรมบญัชกีลาง) 

ที่กรมบัญชีกลางบันทึกให้ และส่วนราชการได้รับเงินแล้วใน 

วันที่ 3 ต.ค. 54 ตามใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร 

 2. บัญชีวัสดุคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 54 จ�านวน 72,928.24 

บาท ตรงกับการตรวจนับพัสดุประจ�าปีงบประมาณ 2555 ที่

กรรมการตรวจนับ ส่วนราชการบันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 

ขณะซือ้ และปรบัปรงุเปน็สนิทรพัย ์ณ 30 ก.ย. 54 ตามรายงาน

การตรวจนับพัสดุ

 

 3. ส่วนของหนี้สินหมุนเวียน บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

จ�านวน 25,056,588.81 บาท ประกอบด้วย ค่าสาธารณูปโภค

ค้างจ่าย จ�านวน 28,612.81 บาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชี 

ณ วันสิ้นงวด และบัญชีใบส�าคัญค้างจ่าย จ�านวน 25,027,976 

บาท ซึง่เปน็รายการทีส่ว่นราชการ ได้รบัเงินโอนแลว้ตามค�าขอ

เบิกแต่ยังไม่ได้จ่ายต่อแก่ผู้มีสิทธิรับเงิน

 

 4. ส่วนบญัชีหนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ จ�านวน 6,560,100.21 

บาท ประกอบไปด้วย เงนิประกนัผลงานทีย่งัไมถ่งึก�าหนดจา่ย

คืนให้แก่เจ้าหนี้ จ�านวน 5,717,319.91 บาท และเงินประกันอื่น

จ�านวน 842,780.30 บาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินประกันสัญญาที่ 

ส่วนราชการได้มีการฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง

 

 5. ส่วนของรายได้จากเงินช่วยเหลือ และเงินบริจาค 

จ�านวน 1,000,718.35 บาท เป็นรายการปรับปรุงรายได้รอการ

รับรู้จากยอดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่รับบริจาคประจ�าปี 

งบประมาณ 2554

 6. จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 ส่วนของ 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บและน�าส่งของปีงบประมาณ 2554 

จ�านวน 1,172,639.82 บาท (ไมม่รีายการคา้งน�าสง่แตอ่ยา่งใด) 

ทั้งน้ีตามรายงานสรุปการจัดเก็บ น�าส่ง และถอนคืนรายได้ 

แสดงรายการรายได้แผ่นดินที่มีการจัดเก็บและน�าส่ง 

จ�านวน 1,159,829.82 บาท ส่วนต่างจ�านวน 12,810 บาท คือ 

รายได้ค่าปรับของปีงบประมาณ 2554 ประกอบงบการเงิน 

 หม�ยเหตุ 

 บญัชรีบัสนิคา้/ใบส�าคญัคงเหลอื ณ 30 ก.ย. 54 จ�านวน 

75,819  บาท กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุได้ด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  ดังนี้

 1) ลบ Po 4001322118 จ�านวน 3,424  บาท ปรับปรุง  

Po 4001322118 จ�านวน 385.20 บาท เลขที่เอกสาร 100003401  

21 ธ.ค. 54

 2) ปรับปรุง Po 4001366295 จ�านวน 2,800 บาท เลขที ่

เอกสาร 100003601 21 ธ.ค. 54

 3) ปรับปรุง Po 4001486993 จ�านวน 7,000 บาท เลขที ่

เอกสาร 100001402 21 ธ.ค. 54

การตรวจสอบงบการเงิน
กลุ่มตรวจสอบภายใน








