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ส่วนที่ 4 : ผลงานสำาคัญของ สศอ. 
 

  	 ยกระดับประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม	เตรียมพร้อมเป็นผู้นำาด้วยพื้นฐานทางปัญญา

  	 การจัดทำายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม			

  	 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ

  	 มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยุโรป	ระยะที่	2	 

	 	 	 (ปี	2555-2557)

  	 การผลักดันนโยบายโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	(Eco-car)

  	 โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรด

  	 การดำาเนินโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	

  	 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน
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  	 สศอ.	ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์	FTA	ภาคอุตสาหกรรมไทยปี	2554	เตรียมความพร้อมสู่	AEC	

  	 ดัชนีอุตสาหกรรม	สศอ.

  	 รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี	พ.ศ.	2554

  	 การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

  	 แผนที่นำาทางด้านเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย	

ส่วนที่ 5 : กิจกรรมการดำาเนินงานสำาคัญในรอบปี

  	 OIE	FORUM	เพิ่มพลังอุตสาหกรรมไทย	อนาคตใหม่	AEC

  	 กิจกรรมการดำาเนินงานในรอบปี	2555

  	 ประมวลภาพกิจกรรม
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สารจากผู้อำานวยการ
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
	 	 	 ารพัฒนาในปัจจุบันได้ยึดโยงบริบทด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	และชุมชนของประเทศเข้าด้วยกัน	บทบาท 

	 	 	 ของภาครัฐในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมจึงต้องทำาหน้าที่ทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้

กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	ควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาเพื่อให้เกิดการยกระดับสังคม	ชุมชน

และสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	 ในฐานะที่ทำาหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการของกระทรวงอุตสาหกรรม	 

มีภารกิจและหน้าที่ในการจัดทำาและเสนอแนะนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลง 

อยู่ตลอดเวลา	ผ่านการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาและวางแนวทางสร้างรากฐานความพร้อมให้กับ 

ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการของไทย	โดยในปี	2555	ที่ผ่านมา	สศอ.	 ได้ดำาเนินการตามภารกิจหน้าที่ดังกล่าว 

ในหลายเรือ่ง	เชน่	การจดัทำายทุธศาสตรแ์ละทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรมไทยในอนาคต	ยทุธศาสตรก์ารผลติและพฒันา

กำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองคู่แฝด	ทิศทางและ

นโยบายการพฒันาอตุสาหกรรม	ยานยนต์	ทศิทางและนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	นโยบายการพฒันา

อตุสาหกรรมวสัดอุุปกรณท์างการแพทย์และสขุภาพ	และการพฒันาความรว่มมอืดา้นอุตสาหกรรมกับประเทศเพือ่นบา้น

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ในการทำาหน้าท่ีแจ้งเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	สศอ.	 ได้พัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น	ทั้งการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม	การติดตามภาวะความเป็นไปของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคาดการณ์ 

แนวโน้มและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยที่มีความถูกต้องชัดเจน	เพื่อแจ้งเตือนให้กลุ่มเป้าหมาย

ตา่งๆ	ไดร้บัทราบและนำาไปใชป้ระโยชนไ์ดม้ากขึน้	ตลอดจนหามาตรการสรา้งภมูคิุม้กนัและเตรยีมความพรอ้มผูป้ระกอบ

การอุตสาหกรรมให้สามารถรับมือได้ทันท่วงที

	 ในดา้นการพฒันาไปสูอ่งคก์รแหง่การเรียนรู	้สศอ.	ไดส้รา้งบคุลากรใหม้คีวามเปน็เลศิทางด้านวิชาการและชำานาญ

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อประเทศโดยรวมอยา่งแทจ้รงิ	รวมทัง้สรา้งความรว่มมอือยา่งใกล้ชดิกับหนว่ยงานทัง้จากภาครฐั	เอกชน	

สถาบันวิชาการ	สถานศึกษา	และผู้ประกอบการ	ตลอดจนภาคประชาสังคมที่มีส่วนสำาคัญในการสนับสนุนและผลักดัน 

ให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง	

	 สศอ.	 มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้ยืนหยัดแข่งขันได้อย่างม่ันคงในระยะยาวและสามารถ

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนับนพืน้ฐานของความรู	้เพือ่ใหภ้าคอตุสาหกรรมเตบิโตพรอ้มกบัการพฒันาคณุภาพชวีติ

ที่ดีของสังคมต่อไป

(ดร.สมชาย	หาญหิรัญ)

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	จรรยา

	คณะผู้บริหาร

	โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	สศอ.

	โครงสร้างและอัตรากำาลัง

	งบประมาณ	สศอ.

	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 1
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม จรรยา 

 • วิสัยทัศน์ (VISION) 
  
 เป็นองค์กรชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 • พันธกิจ/ภารกิจ
  
	 1.	จัดทำา	บูรณาการ	ผลักดันนโยบาย	แผน	ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม	เพื่อเพิ่มมูลค่า	
	 	 และขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
	 2.	จัดทำาระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ตัวชี้วัด	สัญญานเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
	 	 	ที่ทันสมัย	เชื่อถือได้	และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งให้บริการเผยแพร่
	 3.	สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 
 • ค่านิยม
  
	 	 จริยธรรมนำาคน	 พัฒนาตนเป็นนิจ
	 	 สร้างมิตรร่วมงาน	 ปฏิบัติการเชิงรุก 



   11 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม  

 • จรรยาข้าราชการของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
  ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ
	 	 		 1.	 ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
	 	 		 	 ข้าราชการสำานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมตอ้งปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัย	์สจุรติ	ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่	 
ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ตระหนักและสำานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง	และต่อสังคม
    2.	 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
	 	 		 	 ขา้ราชการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	ตอ้งปฏิบตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณต์ามกำาหนดเวลา	 
ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย	 คุ้มค่า	 ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	 ชอบธรรม	 โดยรักษาและใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และประเทศชาติ
    3.	 การเคารพบุคคลและองค์กร
	 	 		 	 ขา้ราชการสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม	พงึเคารพสิทธเิสรภีาพ	ศักดิศ์รคีวามเปน็มนษุยข์องตนและผูอ่ื้น
อย่างเท่าเทียมกัน	รักษาชื่อเสียงของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด	คุ้มค่า
    4.	 การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม						                                                 
	 	 		 	 ข้าราชการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	ต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความเสมอภาค	เป็นธรรม	รวดเรว็	ประหยดั
และถูกต้อง	ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีนำ้าใจสุภาพ		เอื้ออาทร
    5.	 การยึดมั่นและยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 
	 	 		 	 ข้าราชการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ	โดยยึดมั่นในความถูกต้อง	
เที่ยงธรรม	ยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม
    6.	 การดำารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 	 		 	 ข้าราชการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ควรดำารงชีวิตโดยยึดปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสร้างความเชื่อถือ	ศรัทธาที่ดีแก่บุคคลทั่วไป
    7.	 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	
	 	 		 	 ข้าราชการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	 เปิดเผย	พร้อมรับผิดชอบ
และสามารถตรวจสอบได้

 • อำานาจหน้าที่
  
	 	 ◈ เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม	รวมทั้งจัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ
  ◈ เสนอแนะนโยบาย	กำาหนดทา่ท	ีแนวทางความรว่มมอืดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศ	รวมทัง้ประชมุ
เจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
  ◈ ศึกษา	 วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนดนโยบาย	 การวางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรม	และการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  ◈ วิเคราะห์	วิจัย	คาดการณ์แนวโน้ม	และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	 	 ◈	ประสาน	เร่งรัด	ติดตาม	และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
  ◈ กำาหนดนโยบายการสำารวจ	การเก็บรักษา	การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม	การจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม	
และทำาหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  ◈ ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน	 หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์
รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

คณะผู้บริหาร
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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คณะผู้บริหาร
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำาและเตือนภัยอุตสาหกรรม

นางสาวนพมาศ ช่วยนุกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
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นายอนันต์ อัศวโสภณกุล
ผู้อำานวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางวารี จันทร์เนตร
ผู้อำานวยการสำานักบริหารกลาง

นายปรีดา อัตวินิจตระการ
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

คณะผู้บริหาร
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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คณะผู้บริหาร
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1

นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์
ผู้อำานวยการสำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2

นายอิทธิชัย ยศศรี
ผู้อำานวยการสำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์
ผู้อำานวยการสำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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นางจิตรา เฉลิมทิพย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจริยา เด่นดวง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

คณะผู้บริหาร
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศอ.

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รองผู้อำานวยการสำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำานักบริหารกลาง

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1

สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2
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• สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
	 กระทรวงอตุสาหกรรม	ได้เสนอเรือ่งต่อคณะรฐัมนตรีเม่ือวันท่ี	26	มถินุายน	2533	ขอปรับปรงุฐานะกองเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นสำานักงานเทียบเท่ากรม	และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดตั้ง	“สำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม”	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	108	ตอนที่	156	ลงวันที่	4	กันยายน	พ.ศ.	2534	โดยให้มีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ดังนั้นในวันที่	5	กันยายน		พ.ศ.	2534	จึงถือเป็นวันก่อตั้ง	“สำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)”	
	 ต่อมาอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	8ฉ	แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2543	ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	พ.ศ.	2545	และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	กระทรวง
อุตสาหกรรม	พ.ศ.	2551	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	ฉบับกฤษฎีกา	เล่มที่	125	ตอนที่	18ก	ลงวันที่	23	มกราคม	พ.ศ.	2551	
กำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการ	ดังนี้

• ส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
  สำานักบริหารกลาง
	 	 	 ◈	 ดำาเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำานักงานและงานช่วยอำานวยการ
	 	 	 ◈	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน	การบัญชี	การงบประมาณ	การพัสดุ	อาคารสถานที่	และยานพาหนะของสำานักงาน
	 	 	 ◈	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	การพัฒนาข้าราชการ	การเสริมสร้างวินัย	และรักษาระบบคุณธรรมของ 
	 	 	 	 สำานักงานงาน
	 	 	 ◈	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม	ความรู้	ความก้าวหน้า	และผลงานของสำานักงาน
	 	 	 ◈	 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย
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	 	 ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	 	 	 ◈	 กำาหนดนโยบายและระเบียบในการสำารวจ	การเก็บรักษา	และการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   ◈	 ดำาเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   ◈	 รวบรวมและจัดทำาดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวม	และรายสาขาอุตสาหกรรม
   ◈	 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

 	 สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
   ◈	 เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม	รวมท้ังจัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   ◈	 เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนทีจ่ำาเป็นต่อการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศ
   ◈	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
   ◈	 ประสานการดำาเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม
   ◈	 ประสานและจัดทำาแผนงาน	งบประมาณ	และแผนปฏิบัติการของสำานักงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
   ◈	 ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย

	 	 สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	และสำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2
   ◈	 เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา	รวมทั้งจัดทำาแผนพัฒนา 
	 	 	 	 อุตสาหกรรมรายสาขา
   ◈	 ศึกษา	 วิเคราะห์	และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและ 
	 	 	 	 เตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา
   ◈	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
   ◈	 ประสานการดำาเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมรายสาขา
   ◈	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย	
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  สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   ◈	 จัดหาและรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค	 
	 	 	 	 และเป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง	 
	 	 	 	 รวมถงึการเชือ่มโยงเครอืข่ายข้อมลูกบัหน่วยงาน 
	 										 อื่นที่เกี่ยวข้อง		
   ◈	 วิเคราะห์	และวิจัยประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผล 
	 	 	 	 ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ	และ 
	 	 	 	 ติดตามสถานการณ์รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้ม 
	 	 	 	 และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม
   ◈	 พัฒนาเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร ์ 	 เพื่ อ 
	 	 	 	 สนับสนุนการศึกษา	 วิเคราะห์	 และวิจัยทาง 
	 	 	 	 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   ◈	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
	 	 	 	 ของหน่วยงานอื่นท่ีเ ก่ียวข ้อง	 หรือที่ ได ้รับ 
	 	 	 	 มอบหมาย

	 	 สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	
   ◈	 เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	มาตรการ	และ 
	 	 	 	 กำ าหนดท ่าทีความร ่วมมือด ้านเศรษฐกิจ 
	 	 	 	 อตุสาหกรรมระหว่างประเทศทัง้ในระดบัทวภิาค ี
	 	 	 	 และพหุภาคี		
   ◈	 ประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ 
	 	 	 	 ต่างประเทศ	รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ
   ◈	 ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตาม 
	 	 	 	 นโยบายด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง 
	 	 	 	 ประเทศ
   ◈	 บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันด้าน 
	 	 	 	 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	
   ◈	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
	 	 	 	 ของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	หรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย

 20 รายงานประจำาปี 2555
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•	โครงสร้างและอัตรากำาลัง

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ตำาแหน่ง

รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตำาแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญ 4 ตำาแหน่ง

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ตำาแหน่ง

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ 3 ตำาแหน่ง

สำานักบริหารกลาง 23 ตำาแหน่ง

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 18 ตำาแหน่ง

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 18 ตำาแหน่ง

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1 18 ตำาแหน่ง

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2 18 ตำาแหน่ง

สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15 ตำาแหน่ง

สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 17 ตำาแหน่ง

รวม 139 ตำาแหน่ง

			•	งบประมาณสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบรายจ่าย ปี	2554 ปี	2555
งบบุคลากร 51,398,700 57,078,500

งบดำาเนินงาน 71,459,400 71,972,600

งบลงทุน 5,140,100 	-

งบเงินอุดหนุน 367,314,300 336,120,000

งบรายจ่ายอื่น 81,829,000 102,500,000

รวม 577,141,500 567,671,100

• ข้าราชการพลเรอืนดีเด่น ประจำาปี พ.ศ. 2555

 นายดุสิต อนันตรักษ์
  วุฒิการศึกษา	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  เริ่มรับราชการครั้งแรก	 วันที่	24	กรกฎาคม	พ.ศ.	2543
  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
  สถานที่ทำางาน	 สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	
	 	 	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(บาท)
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  ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	

	ผลการดำาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ	สศอ.	ในปี	2555

	การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ	พ.ศ.	2540	

ผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ส่วนที่ 2
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ผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 



   25 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม  

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

มิติภายนอก

มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 60

•	ผลสำาเร็จตามแผนปฏิบัติการ 1.		การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

1.1	ระดับความสำาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการ
บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

1.1.1	มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม	(พันล้านบาท) 6 3.9051

1.1.2	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของมูลค่าการลงทุนของ
โครงการที่ดำาเนินงานเทียบกับมูลค่าการลงทุนของโครงการที่
ออกบัตรส่งเสริม	พ.ศ.2552-2554

5 5.0000

1.1.3	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่ออุตสาหกรรม 
ในพื้นที่เป้าหมาย

4 5.0000

1.2	ระดับความสำาเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสำาคัญ/พิเศษ
ของรัฐบาล

1.2.1	ร้อยละของสถานประกอบการท่ีได้รับการฟ้ืนฟูและกลับมา
ดำาเนินกิจการได้

5 5.0000

2.	ระดับความสำาเรจ็ของร้อยละเฉลีย่ถ่วงนำา้หนักในการดำาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
ระหว่างกระทรวง

2.1	ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม	(คุณภาพนำ้า)

2.1.1	ระดับความสำาเร็จของความร่วมมือในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาคุณภาพนำ้าในลุ่มนำ้าวิกฤติ

3 2.0000	

2.2	ยุทธศาสตร์ข้าว

2.2.1	ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ 4 3.9640

2.3	ยุทธศาสตร์พลังงานผสม

2.3.1	ร้อยละของปริมาณผลผลิตอ้อยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	15	ปี

3 5.0000

3.	การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3.1	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามนโยบาย	แผน	
และยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

5 4.0000

3.2	ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศและ
การเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ

5 5.0000

4.	การประเมินผลแผนปฏิบัติราชการของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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มิติภายใน

มิติด้านการประเมินประสิทธิภาพ 15

•	การจัดทำาต้นทุนต่อหน่วย 7.	ระดับความสำาเร็จของการจัดทำาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 3 5.0000

•	การบริหารงบประมาณ 8.	ร้อยละความสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 2.5 5.0000

9.	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 1 5.0000

10.	ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 1.5 2.0100

•	การประเมินความคุ้มค่า 11.	ระดับความสำาเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำาได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย

5 5.0000

12.	ระดับความสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ

2 2.0000

มิติด้านการพัฒนาองค์กร 15

•	การพัฒนาองค์กร 13.	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 5 4.2854

14.	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5 5.0000

15.	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ 5 3.0000

รวม 97 4.4024

ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด
นำ้าหนัก
(ร้อยละ)

คะแนน

4.1	ระดับความสำาเรจ็ของการจดัทำายทุธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรม
กบัเมอืงคูแ่ฝด	(Sister	City)	ด้านการผลติ	การค้า	การลงทนุ	ในภมูภิาค
อาเซียน	(สปป.ลาว	พม่า	และ	กัมพูชา)

5 5.0000

4.2	ระดับความสำาเร็จของการจัดทำานโยบาย	มาตรการ	แนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ

5 4.0000

4.3	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
สำาหรับประชาคมอาเซียน

5 5.0000

4.4	ระดับความสำาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

5 4.2220

มิติด้านการประเมินคุณภาพ 7

•	ความพึงพอใจ 5.	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 7 5.0000

6.	ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำาหนดนโยบาย ยกเลิกตามมติ
อ.ก.พ.ร.

ผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สศอ. ในปี 2555
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ผลการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของ สศอ. ในปี 2555

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	(กพบ.)

	 	 	 แต่ปี	2549	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	ได้นำาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA	 

	 	 	 :	Public	Sector	Management	Quality	Award)	เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง	โดยมีเหตุผลสำาคัญหลายประการ	คือ	
◈	เกณฑ์	PMQA	สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	พ.ศ.	2546	
◈ เกณฑ์	PMQA	มุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการในทิศทางที่เป็นเลิศ	เช่นเดียวกับหน่วยงานภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ทั้งหลาย
◈	คำานึงถึงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
◈	พิสูจน์ความสำาเร็จโดยดูจากผลลัพธ์	และข้อมูล	
◈	สนับสนุนการเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

	 โดย	สศอ.	มีเส้นทางการพัฒนาองค์การที่สำาคัญคือ	ปี	2549	เน้นการเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกณฑ์	PMQA	เพียงตอบคำาถาม
ให้ครบถ้วนเท่านั้น	ปี	2550	เน้นการเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกณฑ์	PMQA	เพื่อวิเคราะโอกาสในการปรับปรุง	ปี	2551	เน้นการ
ประเมินองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการแบบ	“ADLI”	คือการตรวจสอบว่าองค์การเรามีการดำาเนินการบริหารจัดการใน
แต่ละข้อคำาถามนัน้อย่างมรีะบบแบบแผน	(Approach)	มกีารนำาไปใช้อย่างทัว่ถงึ	(Deployment)	เกดิการเรยีนรู	้(Learning)	และ
มกีารบรูณาการเชือ่มโยงสอดคล้องกนั	(Integration)	และประเมนิผลจากมาตรฐานทีก่ำาหนดไว้	(Check	List)	ทำาให้ทราบถงึจดุแขง็
และโอกาสในการปรับปรุง	ปี	2552	เน้นการวัดความสำาเร็จของการดำาเนินการโดยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับ 
พืน้ฐาน	(FL	:	FundamentalLevel)	และผลลพัธ์ของแผนพฒันาองค์การ	2	หมวด	คือ	หมวด	1	และ	2	โดยมุง่เน้นความสำาคัญของ
ยทุธศาสตร์และการนำาไปปฏบัิติ	ภายใต้การนำาองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ	ปี	2553	ใช้เกณฑ์	FL	ต่อเนือ่ง	และเน้นกจิกรรมการพฒันา
องค์การ	2	หมวด	คอื	หมวด	4	และ	6	โดยมุง่เน้นความสำาคัญของฐานข้อมูลในการผลกัดนัยทุธศาสตร์	และการออกแบบกระบวนงาน
ให้สามารถปฏิบตังิานทีม่ปีระสทิธิภาพ	ปี	2554	ใช้เกณฑ์	FL	ต่อเนือ่ง	และเน้นกจิกรรมการพฒันาองค์การ	2	หมวดสดุท้าย	คอื	หมวด	
3 และ	5	โดยมุ่งเน้นความสำาคัญกับผู้รับบริการ	และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	สำาหรับปีงบประมาณ	2555	สศอ.	ยังคงให้ 
ความสำาคญัต่อการดำาเนนิงานพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เตรยีมความพร้อมในการเข้ารบัการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน	(Certified	FL)	จากสำานักงาน	ก.พ.ร.	สาระสำาคัญของผลการดำาเนินงาน 
สรุป	ดังนี้
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• หมวด 1 การนำาองค์การ  
	 สศอ.	ได้ทบทวนการกำาหนดแนวทาง	ทศิทาง	และการสือ่สารให้บคุลากรในองค์การมคีวามเข้าใจ	เพือ่นำาแนวทาง	ทศิทาง
ไปสู่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ให้ความสำาคัญในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แก่บุคลากร	นอกจากนี้ยังกำาหนดและให้
ดำาเนนิการตามนโยบายและแผนการกำากบัดูแลองค์การทีดี่	โดยเฉพาะในเรือ่งการพฒันาอตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ 
และสุขภาพ	การพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมสำาหรับประชาคมอาเซียน	รวมถึงการดำาเนินการเพื่อป้องกันผลกระทบ
ทางลบด้วยการศึกษาแนวทางการพัฒนาสินค้าสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเข้าใจ	ให้ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการผลิตสินค้า	หรือ 
นำาเข้าสินค้าที่จะมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 (ขยะ)	 เตรียมความพร้อมในการนำาเข้าหรือแนวทางการผลิตสินค้าที่อาจจะมีปัญหา 
ด้านสิ่งแวดล้อม	(ขยะ)	ในอนาคตแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้นำาเข้า	เป็นต้น
• หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์
	 ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์	 สศอ.	 กำาหนดให้มีกระบวนการวางแผนที่ชัดเจนเป็นระบบ	และมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับความท้าทายขององค์การ	แผนการบริหารราชการแผ่นดิน	(2555-2558)	รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของกระทรวง	มกีารทำาแผนไปสูก่ารปฏบิตั	ิโดยการถ่ายทอดกลยทุธ์หลกัเพือ่นำาไปปฏบิตัอิย่างมีประสทิธิภาพ	รวมทัง้กำาหนดตวัชีว้ดั 
ตดิตามและทบทวนผลการดำาเนนิงานของ	สศอ.นอกจากนีย้งัมกีารวเิคราะห์และจดัทำาแผนบรหิารความเส่ียงตามมาตรฐาน	COSO	
โดยให้ความสำาคญัในการดำาเนนิการตามแผนบรหิารความเส่ียง	3	โครงการ	คือ	โครงการศึกษายทุธศาสตร์วจิยัพฒันาและออกแบบ
วัสดุทางการแพทย์และสุขภาพ	โครงการศึกษาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ภายใต้	AEC	และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและมาตรฐาน	ISO	13485	
• หมวด 3 การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
	 สศอ.	กำาหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตามพันธกิจและผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ	 เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้รับบริการของ	สศอ.	 ได้แก่	 ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม	ผู้ประกอบการ 
ภาคอตุสาหกรรม	และหน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกกระทรวง	และมีช่องทางการรับความความต้องการ	เช่น	แบบสอบถาม	
เว็บไชต์	 facebook	จัด	Focus	Group	 เพื่อรับฟังความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	เป็นต้น	นอกจากนี้	 สศอ.	ยังทั้งสร้าง 
เครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อนื่อง	เช่น	สถาบันใน 
เครือข่าย	รวมถึงสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง
• หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้
	 สศอ.	ได้วเิคราะห์	ทบทวนข้อมูลทีจ่ำาเป็นในการปฏบิตังิานในแต่ละยทุธศาสตร์	เพือ่จดัปรบัปรุงและทำาฐานข้อมูลท่ีครอบคลมุ 
ถูกต้อง	ทันสมัย	รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ให้ความพร้อมต่อใช้งานและปลอดภัย	สามารถนำามาใช้ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีไ่ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ	และมกีารบรหิารจดัการถ่ายทอดความรูไ้ด้อย่างเป็นระบบและชดัเจน	ปัจจบุนั	สศอ.	มฐีานข้อมลู 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ดังนี้	
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 	ฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์	ได้แก่	ฐานข้อมูล
สำาหรบัการจัดทำานโยบายและผนพฒันาอตุสาหกรรม	ฐานข้อมูล
สำาหรับการจัดทำาภาวะอุตสาหกรรม	 (รายเดือน	รายไตรมาส	
รายปี)		และฐานข้อมลูทะเบยีนรายชือ่องค์ความรูด้้านเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม 
 	ฐานข้อมลูทีส่นบัสนนุกระบวนการสร้างคณุค่า	ได้แก่		
ฐานข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ	ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ ์
มวลรวมภายในประเทศ	ฐานข้อมูลดัชนีความเช่ือม่ันผู้บริโภค	
ฐานข้อมูลองค์กรระหว่างประเทศ	องค์กรระดับโลก	องค์กร
ความร่วมมือภูมิภาค	ฐานข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์/นโยบาย/
แผนปฏิบัติ
  ฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน	ได้แก	่
ฐานข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนค่าจ้างที่ปรึกษา
	 สำาหรับ	การจัดการความรู	้	สศอ.	จดัทำาแผนและดำาเนนิการ
ครอบคลมุ	4	ยทุธศาสตร์ในงานสำาคญั	คอื	ความรูใ้นการพฒันา 
ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	ความรู้ระบบ
บริหารงานคุณภาพสำาหรับการจัดทำารายงานการเตือนภัย
อุตสาหกรรมตามมาตรฐาน	 ISO	9001	ความรู้ในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนั	ความรูจ้ากการสร้างเครอืข่ายกำาลงั
คนในภาคอุตสาหกรรม	ความรู้ในการพัฒนาสินค้า	Remanu-
facturing	ของประเทศไทยในอนาคต	การเสรมิสร้างองค์ความรู้
ด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	ความรูแ้นวนโยบายและแนวปฏบิตัิ
ในการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัด้านสารสนเทศของหน่วยงาน
ภาครัฐ	พ.ศ.	2553
• หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
	 สศอ.	 ได้ทบทวนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร
บุคคล	รวมถึงแผนพัฒนาบุคลากรประจำาปีให้สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ขององค์การทีเ่ปลีย่นแปลงไป	นอกจากนียั้งให้ความ
สำาคญัต่อการจดัให้มกีจิกรรมเพ่ือสร้างความผาสกุ	ความผกูพนั 

กบัองค์การ	โดยได้จดัให้ระบบการประกนัคณุภาพการฝึกอบรม	 
ปรับปรุงหลักสูตรวิชา	และจัดอบรมพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้อง
กบัยทุธศาสตร์รวม	8	หลักสูตร	กำาหนดให้มีเส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ	 สายงานหลัก	 (Career	 path)	 ในตำาแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	 และตำาแหน่งนักวิชาการ
คอมพวิเตอร์	รวมถงึการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมต่อบรรยากาศ
ในการทำางาน	ปรับปรุงจัดให้ระบบแรงจูงใจในการทำางาน
เป็นต้น
• หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
	 สศอ.	มกีระบวนการในการกำาหนดกระบวนการทีส่ร้าง
คุณค่า	6	กระบวนการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ได้แก่	การกำาหนดท่าทีความ 
ร่วมมอืเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ	การจดัทำารายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน	รายไตรมาส	และรายปี	 
การจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน	และการจัดทำาข้อเสนอ
เชงินโยบาย/แนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม	โดยมกีารออกแบบ
เพือ่ให้บรรลตุ่อข้อกำาหนดของกระบวนการ	รวมทัง้มกีารปรบัปรงุ
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 ความสำาเร็จของการพัฒนา	สศอ.	นอกจากผู้บริหาร 
ให้ความสำาคัญในการนำาหลักเกณฑ์	PMQA	มาใช้ตรวจประเมนิ
ความบกพร่อง	 เพื่อจะได้กำาหนดวิธีการ	 เป้าหมาย	ที่ชัดเจน	 
ในการจัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กร	ความร่วมมือ
ร่วมใจจากบคุลากรยงักเ็ป็นปัจจยัความสำาเรจ็ในการพฒันาด้วย	 
และ	สศอ.	ยังคงต้องรักษามาตรฐานการปรับปรุงระบบการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ	โดยนำาเกณฑ์	PMQA	เป็น
เคร่ืองมอืในการจดัการการดำาเนนิการ	เพือ่ยกระดบัการบรหิาร
จดัการให้สามารถส่งมอบผลงานทีม่คุีณค่าทีด่ขีึน้	ทัง้ผลผลิตและ
บริการให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป 
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การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540
สำานักบริหารกลาง	(สบก.)

	 ตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	ว่าด้วยการกำาหนดให้หน่วยงานของรฐัต้องเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร
แก่ประชาชน	เพือ่ให้มผีลใช้บงัคบัอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 และจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 
แก่ประชาชน	โดยมีการดำาเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555		ดังนี้
	 1.	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขึ้นตั้งแต่ปี	2548	ได้จัดทำาโครงสร้าง	
การจัดองค์กร	 สรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญและวิธีการดำาเนินงาน	 นอกจากนี้ภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม	ยังมีการจัดทำาแผนผังการดำาเนินงาน	 (Flow	chart)	สำาหรับขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อไว้สำาหรับ 
ให้บรกิาร	และอำานวยความสะดวกแก่ผูท้ีม่าตดิต่อ	ณ	ชัน้	2	ห้องสมดุ		ตกึสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	
ถนนพระรามที่	6	แขวงทุ่งพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ	0	2202	4274	,	0	2202	4284		
	 2.	 การดำาเนนิการจดัระบบข้อมลูข่าวสารตามพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	9	สำานกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดทำาระบบ		ดังนี้	
	 	 2.1		 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา	9(1)-(8)	ครบถ้วนและเก็บ
ไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	1	ปี
	 	 2.2		จัดทำาดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ	 ณ	 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก	 
และรวดเร็ว
	 3.	 ด้านการบรหิารจดัการเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูข่าวสาร	สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมได้ดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง		ดงันี้
	 	 3.1		 มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบ	ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
เป็นการเฉพาะ
	 	 3.2		ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการติดตาม	 ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างเคร่งครัด	 เช่น	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำาเนินการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	 
พ.ศ.	2540		การจัดประชุมคณะกรรมการฯ	อย่างสมำ่าเสมอ
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ความพึงพอใจท่ีผู ้ใช้บริการมีต่อความ
เหมาะสมด้านสถานที่

คิดเป็นร้อยละ 91.63%

ความพึงพอใจท่ีผู ้ใช้บริการมีต่อความ 
พอเพียงของอุปกรณ์ใน

คิดเป็นร้อยละ 88.84%

ความพึงพอใจที่ผู ้ใช้บริการมีต่อการให้
บริการของเจ้าหน้าที่

	คิดเป็นร้อยละ 96.28%

ความพึงพอใจที่ผู้ใช้บริการมีต่อภาพรวม
การให้บริการ

		คิดเป็นร้อยละ 93.95%

ผลการสำารวจความพึงพอใจ (ตั้งแต่ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

  3.3		 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้จัดเก็บสถิติ	 และจัดทำารายสรุปผล
การมาใช้บรกิารของผูท้ีม่าขอรบับรกิารข้อมลูข่าวสารของศนูย์ข้อมลูข่าวสาร	ณ	ห้องสมดุ
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 และได้นำาเสนอผลรายงานต่อผู้บริหารของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบ
	 	 3.4		 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	
	 	 3.5		มีการเผยแพร่งานบริการด้านการใช้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	 เช่น	
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร	คู่มือประชาชน	และ	VDO	3	นาทีเพื่อประชาชน	ลงผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	www.oie.go.th
	 	 3.6		 มกีารประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัผลการปฏบิตัติามกฎหมายข้อมลูข่าวสาร
ของราชการ	 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ	 ได้แก่	 เว็บไซต์สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส	์
ศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่าวสาร	บอร์ดประชาสัมพันธ์	เสียงตามสาย	รายงานประจำาปี		เป็นต้น	
รวมทัง้มกีารสำารวจความคิดเหน็จากแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสาร	

 4.	การเผยแพร่ข้อมูล
	 4.1		สำานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมมกีารนำาข้อมูลเกีย่วกบัการประกวดราคา	ประกาศสอบราคา	ท่ีหวัหน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
	 4.2	 มีการจัดทำาสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน	 จัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือน
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  ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองคู่แฝด	

	ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

	ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

	การพัฒนาอุตสาหกรรม	(เฟอร์นิเจอร์และอาหาร)	เชิงสร้างสรรค์	:	ทางออกสู่ตลาดอนาคต

	สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยปี	2555	และแนวโน้มปี	2556

ทิศทางและนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สำาคัญส่วนที่ 3
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ยุทธศาสตร์และทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในอนาคต

  รศกึษาและวเิคราะห์เพ่ือจดัทำายทุธศาสตร์และทิศทางการพฒันาอตุสาหกรรมไทยในปัจจุบนั	ภายใต้สภาวการณ์ 
	 	 โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ	ประเทศไทยจำาเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้จากกรณีศึกษาซึ่งเป็นประเทศผู้นำาการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย	อาทิ	จีน	อินเดีย	เกาหลีใต้	ร่วมด้วย	เพื่อนำาบทเรียนที่มีประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
	 จากการดำาเนนิโครงการศกึษายทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรมเชงิเปรยีบเทยีบ:	กรณศึีกษาประเทศไทย	เกาหลใีต้	อนิเดีย	
จนี	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	ได้มกีารทบทวนนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศกรณศีกึษา	ศกึษาและวเิคราะห์
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคตสำาหรับประเทศไทย	 ได้แก่	 กลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว	และกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ	
ตลอดจนได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแผนปฏิบัติการในเบื้องต้น	ซึ่งแบ่งเป็น	7	ยุทธศาสตร์	โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์	ดังนี้

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	(สม.)
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แหง่ชาติ	(NANOTEC)	เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม	อย่างไร
ก็ตาม	 องค์ความรู้ที่สามารถประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม 
ยังคงมีอยู่อย่างจำากัด	ไม่แพร่หลาย	และมีต้นทุนสูง
	 สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	ในฐานะหน่วยงาน 
ด้านแผนและนโยบายของกระทรวงอตุสาหกรรม	จงึควรจัดทำากลยทุธ์ 
การถ่ายโอนเทคโนโลยเีฉพาะทางทัง้	4	ฐานเพือ่ภาคอตุสาหกรรม	
โดยกำาหนดประเภทเทคโนโลยีที่ต้องถ่ายโอนเร่งด่วน	 ได้แก	่ 
(1)	เทคโนโลยีสีเขียว	เช่น	พลังงานแสงอาทิตย์	เซลล์เชื้อเพลิง	
การเปลี่ยนถ่านหินเป็นก๊าซสังเคราะห์	 (Coal	 Gasification)	
และโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ	(2)	นวตักรรมยานยนต์	เช่น	ระบบ
ความปลอดภัย	 และเทเลเมติคส์	 (3)	 เทคโนโลยีสำาหรับยาน
พาหนะไฮบริดและเซลล์เช้ือเพลิง	 (4)	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่ิงทอ	และ	(5)	เทคโนโลยสีนบัสนนุโครงข่ายคมนาคมความเรว็สงู	 
เช่น	 อาณัติสัญญาณอัจฉริยะ	 รวมทั้งควรเสนอแนะแนวทาง 
จัดตั้ งกองทุนเพื่อการรับช ่วงต ่อและพัฒนาเทคโนโลยี
สำาหรับภาคอุตสาหกรรมโดยใช้ประเทศเกาหลีใต้หรืออินเดีย 
เป็นต้นแบบ	นอกจากนี้	การเปิดประเทศให้มีการค้าการลงทุน 
เสรียิ่ง ข้ึนและการส ่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพ	 ย ่อมมี 
ความจำาเป็นที่ประเทศไทยต้องมีการทดสอบคุณสมบัติสินค้า
อุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น	สศอ.	จึงควรกำาหนดทิศทางว่าสินค้า
อุตสาหกรรมใหม่ประเภทใดที่ไทยยังขาดศูนย์และบุคลากร
สำาหรับทดสอบ	และควรพฒันาเร่งด่วน	เช่นเดยีวกบัทีป่ระเทศจนี
และเกาหลีใต้ใช้
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
พืน้ทีใ่นระดับภมิูภาคอาเซียนและระเบยีงเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง
	 ในการพฒันาอตุสาหกรรมเชิงพืน้ที	่สศอ.	ควรสำารวจแนว
โน้มการเคล่ือนย้ายการผลิตของเอกชนทัง้ไทย	และต่างประเทศ	
ในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนและระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง	 ซ่ึงประกอบด้วยเส้นทางคมนาคม	 การขนส่ง 
และโลจิสติกส์ที่เชื่อม	6	ประเทศ	คือ	ไทย	จีน	(มณฑลยูนนาน)	
เวียดนาม	 กัมพูชา	 ลาว	 และสหภาพเมียนมาร์	 เพื่อออกแบบ
กลยทุธ์การยกระดบัคลัสเตอร์อตุสาหกรรมและขยายเครอืข่าย
การผลิตข้ามแดน	 (Cross-border	 Production	 Network)	
รองรับการเคล่ือนย้าย/การขยายการผลิตของเอกชนทั้งไทย
และต่างประเทศสู่ภูมิภาคดังกล่าว	 จากนั้น	 จึงศึกษาพื้นที ่
ที่เหมาะสมในการจัดวางอุตสาหกรรม	 (Industrial	 Layout)	
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งพ้ืนที่พิเศษ	 (Priority	 Zoning)	
รองรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและเครือข่ายการผลิตข้ามแดน	
โดยพิจารณาถึงปัจจัยการผลิต	เช่น	แรงงานฝีมือ/ไร้ฝีมือ	ที่ดิน	
รวมถึงการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นสำาคัญ	

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาต่อยอดอตุสาหกรรม
ด้ังเดิมสู ่อุตสาหกรรมใหม่ท่ีเชื่อมโยงกับภาค
บริการ
	 สำาหรับอุตสาหกรรมดั้งเดิม	ไทยควรเน้นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตเป็นการผลิตสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ซึ่งสามารถต่อยอดได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม	 โดยกระทรวง
อตุสาหกรรมสามารถเข้ามามบีทบาทได้โดยตรง	ส่วนการพฒันา
อุตสาหกรรมใหม่เพื่อผลิตสินค้าสีเขียว	 ประเทศไทยสามารถ
เรียนรู ้จากประเทศอินเดียที่พยายามเชื่อมโยงการพัฒนา
ภาคการผลิตควบคู่ไปกับภาคบริการ	 เช่น	 กรณีการพัฒนา
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	และ
การเป็น	Call	Center	of	the	World	ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เด่นชัด
ของประเทศอินเดียในการเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการได้เป็นผลสำาเร็จ	 และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในระดับสูงแก่ท้ังภาคการผลิตและภาคบริการ	 โดยพิจารณา
จากจุดแข็งของประเทศเป็นหลัก
	 ทั้งนี้	 สำาหรับประเทศไทยมีจุดแข็ง	 คือ	 ภาคเกษตร	 
ภาคบริการ	 และทักษะความคิดสร้างสรรค์	 จึงควรส่งเสริม 
ให้เป็นฐานในการบูรณาการเข้ากับกลุ่มอุตสาหกรรมสีเขียว 
และกลุ่มอุตสาหกรรมสุขภาพ	 เช่น	 อุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง	ที่สามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียว	
และถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์	นอกจากนี้	ประเทศไทยควรใช้
จุดแข็งจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและทักษะความคิดสร้างสรรค	์ 
เช่น	พชืสมนุไพร	ยาแผนโบราณ	ทีเ่ชือ่มโยงทัง้กลุม่อตุสาหกรรม 
สเีขยีวและกลุม่อตุสาหกรรมสขุภาพ	อย่างไรกต็าม	ความเชือ่มโยง
นีจ้ะสำาเร็จได้	ต้องอาศยัการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์	เทคโนโลยี	
และนวัตกรรมด้วย

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับ
สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่
	 จากการศึกษาบทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้และจีน	 
ได ้มีการใช ้คณะผู ้ เช่ียวชาญเพื่อคาดการณ์ เทคโนโลย ี
ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต	 และภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีเหล่าน้ัน	 เพื่อสร้าง 
เป็นฐาน	(Platform)	สำาหรบัภาคเอกชนในการนำาไปประยกุต์ใช้ 
พัฒนากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ของตนต่อไป	 สำาหรับกรณี
ของประเทศไทย	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลย ี
ของประเทศผ่านกลไกเชงิสถาบนัทีห่ลากหลาย	รวมถงึการสร้าง
ศูนย์เทคโนโลยีเฉพาะทาง	 4	 ศูนย์	 ได้แก่	 ศูนย์พันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยชีวีภาพแห่งชาต	ิ(Biotech)	ศนูย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ	 (MTEC)	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 และศูนย์นาโนเทคโนโลยี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การกระจายอำานาจการพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่พื้นที่
	 ในประเทศจีนและอินเดียที่มีการกระจายอำานาจสู่ระดับ
มณฑลและรัฐ	ตามลำาดับ	รัฐบาลท้องถิ่นได้มีส่วนสำาคัญในการ
กำาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	
ประเทศไทยจงึควรนำาแนวทางดงักล่าวมาประยกุต์ใช้	โดย	สศอ.	 
ควรจัดวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติไปสู ่
การปฏบิตัใินระดบัภมูภิาคและท้องถิน่	เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิ
นโยบายอุตสาหกรรม	เช่น	ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยง
การผลิตภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับอุตสาหกรรมท้องถิ่น	
รวมทั้งกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค	 ตลอดจน
ประเมินศักยภาพความพร้อมของแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น	 
ทัง้ในเชงิพ้ืนที	่โครงสร้างพืน้ฐาน	การคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ 
และการยอมรับในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาอตุสาหกรรมสเีขยีว
	 ประเทศเกาหลีใต้เป็นแบบอย่างการผลักดันนโยบาย
การเติบโตสีเขียวอย่างครบวงจร	 โดยใช้คณะกรรมการที่มี
ประธานาธิบดีเป็นประธานเป็นกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการ
นโยบายรฐับาลกับนโยบายระดบักระทรวง	ในขณะทีป่ระเทศอนิเดีย
ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการผลิตสีเขียว	ซึ่งประกอบด้วย
ตวัแทนจากหน่วยงานทัง้ในระดบักระทรวงและกรมทีเ่กีย่วข้อง	
ในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาควิชาการ
	 สำาหรับประเทศไทย	ควรขยายขอบเขตคำานิยามของกลุ่ม
อุตสาหกรรมสีเขียว	 จากนิยามในเชิงความสะอาด	 ปราศจาก
มลภาวะ	 ให้มีความหมายรวมถึงการต่อยอดจากอุตสาหกรรม
ดั้งเดิมด้วยการปรับเปลี่ยนสินค้าหรือกระบวนการการผลิต 

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับกฎกติกาของโลก
มากขึ้นด้วย	 เพื่อให้ครอบคลุมการปรับเปล่ียนสินค้าหรือ
กระบวนการผลิต	 และลดการใช้ทรัพยากรในทุกอุตสาหกรรม	
ทั้งนี้	 ควรเน้นสาขาอุตสาหกรรมที่ไทยโดดเด่นและมีจุดแข็ง	 
เช่น	สิ่งทอ/แฟชั่นสีเขียว	ยานยนต์สีเขียว	หรือท่องเที่ยวสีเขียว	
เป็นต้น
	 อีกหนึ่งตัวอย่างของประเทศเกาหลึใต้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมสีเขียว	คือ	การออกบัตรเครดิตสีเขียว	ซึ่งผู้บริโภค
สามารถสะสมแต้มคาร์บอนและนำามาใช้เป็นส่วนลดเม่ือใช้
บรกิารขนส่งสาธารณะหรอืชำาระค่าสาธารณปูโภค	ประเทศไทย
จึงอาจนำาแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช	้เพือ่กระตุ้นให้เกดิการ
บริโภคสินค้าและบริการในกลุ่มสีเขียว	
	 นอกจากนี้	 สภาอาคารเขียวอินเดีย	 (Indian	 Green	
Building	Council)	 เป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างของความสำาเร็จ
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ตอบสนองความต้องการ 
ของอาคารเขยีว	กระทรวงอตุสาหกรรมจงึควรร่วมมอืกบัสถาบนั
อาคารเขยีวไทย	ซึง่มโีครงการจดัทำาประกาศนยีบตัรอาคารเขยีว
เช่นเดียวกับสภาอาคารเขียวอินเดีย	 เพื่อให้มีบทบาทมากขึ้น 
ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	 เช่น	 วัสดุก่อสร้าง	 
ที่ตอบสนองต่ออุปสงค์ของอาคารเขียว

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาอตุสาหกรรมสขุภาพ
	 ประเทศไทยมจีดุแขง็ด้านบรกิารสขุภาพ	จงึควรนำาจดุแขง็นี ้
มาต่อยอดเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงกับภาคการผลิต	 ซึ่งต้อง
อาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กระทรวง
อุตสาหกรรม	 กระทรวงสาธารณสุข	 ผู้ผลิตสินค้าเภสัชภัณฑ	์
เครื่องมือแพทย์	เครื่องสำาอาง	และอาหารสุขภาพ	ผู้ให้บริการ
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สุขภาพทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน	 รวมถึงมหาวิทยาลัย 
และสถาบันวิจัยต่างๆ	 ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ	 เพื่อให้ไทยสามารถยกระดับจากการผลิตสินค้า
ที่มีมูลค่าตำ่า	 ไปสู ่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงในระดับโลก	 
เช่น	เครื่องมือแพทย์ที่คงทน
	 นอกจากนี	้จากความหลากหลายทางชวีภาพและภมิูปัญญา
ด้านพชืสมนุไพร	ประเทศไทยสามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับสุขภาพในเชิงพาณิชย์	 โดยใช้แนวทางการพัฒนา 
ของประเทศเกาหลีใต้และจนีเป็นแบบอย่าง	เน่ืองจากสองประเทศนี้
ได้กำาหนดสาขาอตุสาหกรรมเป้าหมายทีต้่องการสนบัสนนุและ
เทคโนโลยีพื้นฐานไว้อย่างชัดเจน	 เช่น	 ประเทศจีนได้กำาหนด 
เป้าหมายการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยชีีวภาพ	 (Biotech-
nology)	 โดยมุ่งเน้นเวชชีวศาสตร์	 (Biomedicine)	ผลิตภัณฑ์
วศิวกรรมชวีการแพทย์	(Biomedical	Engineering	Products)	 
ซึ่งเป็นสินค้า	และการผลิตแบบชีวภาพ	(Bio-manufacturing)	 
ซึ่งเป็นกระบวนการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาบุคลากรและการศึกษา
รองรับอุตสาหกรรมใหม่
	 กระทรวงอุตสาหกรรมควรร ่วมกับหน่วยงานภาค
การศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง 
ในอุตสาหกรรมใหม่	 รวมทั้งกำาหนดสาขาอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีเป้าหมายให้มีความชัดเจน	 ตลอดจนควรเสนอ
ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยโพลีเทคนิคสำาหรับอุตสาหกรรมที่มี
ความต้องการทักษะเฉพาะ	 เช่น	 ยานยนต์	 สิ่งทอ	บรรจุภัณฑ์	 
โดยใช้การลงทุนในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชน	(Public	Private	Partnership:	PPP)	เพื่อให้

ภาคเอกชนที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาทักษะแรงงาน	

	 สำาหรบัการพฒันาในระยะสัน้	กระทรวงอตุสาหกรรมควร

ประสานความร่วมมอืกับกระทรวงศึกษาธกิาร	และภาคเอกชน	

ในการจัดทำาหลักสูตรเร่งรัดสอนภาษาอังกฤษ	 ภาษาจีน	 และ

ภาษาอาเซยีน	เพือ่ให้นกัธรุกจิทีต้่องการส่งออก	นำาเข้า	หรอืขยาย

ฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน	 และแรงงานสามารถ

สื่อสารกันในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 จาก	 7	 ยุทธศาสตร์ข้างต้น	 สศอ.	 ในฐานะหน่วยงานที่มี

บทบาทหลักในการจัดวางนโยบาย	 ยุทธศาสตร์	 และทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ	 จึงเป็นกลไกที่สำาคัญยิ่ง 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู ่การปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	กอปรกับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง 

ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต	 ยิ่งเป็นปัจจัยเร่งให้ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชนต ้องปรับตัวเพื่อรับมือกับบริบทต ่างๆ	 

และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ตนเอง	

การมองเฉพาะบริบทแวดล้อมในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอต่อการ

พฒันาประเทศได้อย่างยัง่ยืนในระยะยาว	แต่ต้องมุง่เน้นการมอง 

บริบทแวดล้อมและความต้องการของมนุษยชาติในอนาคต 

ในลักษณะของการคิดไปข้างหน้า	 (Forward	Thinking)	และ

วางแผนไปข้างหน้า	(Forward	Planning)	เพื่อให้ประเทศไทย

พัฒนาได้อย่างรอบด้านและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ของโลกในยุคต่อไป
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	 ยทุธศาสตร์ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจอริวด-ีเจ้าพระยา-แม่โขง	(Ayeyawady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	Cooperation	
Strategy:	ACMECS)	ตามปฏิญญาพุกามที่ผู้นำาทั้ง	5	ประเทศ	ได้แก่	กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	เวียดนาม	และไทย	ได้ลงนามเพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน	เมื่อวันที่	12	พฤศจิกายน	2546	ณ	เมืองพุกาม	เมียนมาร์	ได้เห็นชอบให้เกิดโครงการความร่วมมือร่วม
กนัทกุประเทศ	และโครงการระดับทวภิาคี	(Bilateral	Project)	โดยมวัีตถปุระสงค์คอื	การลดช่องว่างทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ
สมาชิกเพื่อส่งเสริมความเจริญอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาค	และโครงการเมืองคู่แฝด	(Sister	Cities)	ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กำาหนดขึ้น
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์	ซึ่งเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่มีร่วมกัน	คือ	เชื่อมโยง
ธุรกิจบริการ	การค้า	ธุรกรรมการเงิน	(Account	Trade)	ขนส่ง	(Logistics	Industry)	ตลาดกลางสินค้าเกษตรร่วม	เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเทีย่ว	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเขตการผลติร่วม	โดยเน้นอตุสาหกรรมทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น	และพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานร่วมกนั 
นอกจากนี	้โครงการดงักล่าวได้กำาหนดให้มเีมอืงคูแ่ฝดระหว่างเมืองชายแดนไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีพืน้ท่ีเช่ือมต่อระหว่างกนั 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่างกันให้เป็นไปโดยความราบรื่น	
	 ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย	 โครงการเมืองคู่แฝดถือเป็นกลไกสำาคัญในการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ระหว่าง
ไทยกบัประเทศเพือ่นบ้านให้เป็นเมอืงเชือ่มโยงการพฒันาระหว่างกัน	 โดยเป็นรากฐานการผลติด้านอตุสาหกรรม	 การค้า	 การลงทนุ
สนับสนุนการย้ายฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมจากไทยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ให้อุตสาหกรรมภูมิภาคของไทย	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของโครงการเมืองคู่แฝด	 
จึงได้ดำาเนินโครงการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคู่แฝด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำายุทธศาสตร์	แนวทาง	
มาตรการ	 กลยุทธ์	 ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม	 ตลอดจนแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมระหว่างเมืองคู่แฝด	 เพื่อเป็นการ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ	 ที่สำาคัญของไทย	 
และประเทศเพือ่นบ้าน	โดยได้คดัเลอืกพืน้ทีเ่มอืงคูแ่ฝดทีม่ศีกัยภาพและนำามาศกึษา	จำานวน	2	พืน้ที	่ได้แก่	พืน้ทีเ่มอืงคูแ่ฝดระหว่าง
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ประเทศไทย กับเมืองเมียวดี สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ และจังหวัดมุกดำหำร ประเทศไทย  
กับ แขวงสะหวันนะเขต สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
	 โดยได้กำาหนดยุทธศาสตร์อันจะนำาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมระหว่างเมืองคู่แฝดทั้งสองพื้นที่ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมไว้	5	ยุทธศาสตร์	ดังนี้

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	(สม.)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม เมืองคู่แฝด 
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	 และยุทธศาสตร์ที่	 5	 การบริหารจัดการด้านสังคม 
ส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยมุง่เน้นให้ความสำาคญั
กบัการพฒันาภาคอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื	โดยส่งเสริมการพัฒนา
อตุสาหกรรมควบคูไ่ปกบัการคำานงึถงึผลกระทบของการพฒันา
อุตสาหกรรมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	วัฒนธรรม	และวิถีชีวิต
ทั้งในด้านบวก	และด้านลบของพื้นที่เมืองคู่แฝดเป้าหมาย	และ
พื้นที่ข้างเคียง	
	 โดยมโีครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ดงักล่าวซึง่เป็นโครงการ
สำาคญัทีจ่ะเป็นจุดเริม่ต้นในการผลักดนัให้เกดิความร่วมมอืและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในเมืองคู่แฝด	ซึ่งในส่วนของเมือง 
คู่แฝดระหว่างจงัหวดัมุกดาหารกบัแขวงสะหวนันะเขต	มีโครงการ
ที่สำาคัญ	 อาทิ	 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและส่งเสริมการ
เข้าถึงฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่ครบวงจร	 โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา 
เส้นทางเซโน-ไชยบัวทองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของเมอืงคูแ่ฝด	และโครงการจดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน
จังหวัดมุกดาหาร	 เป็นต้น	 สำาหรับเมืองคู่แฝดระหว่างอำาเภอ
แม่สอดกบัเมอืงเมยีวด	ีมโีครงการทีส่ำาคญั	อาท	ิโครงการศกึษา 
ความเป็นไปได้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	 (Value	Added)	ภายในพื้นที่เมืองคู่แฝด	
(อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร	พืชไร่	พืชผัก	และผลไม้)	โครงการ
ศึกษาการพัฒนาเส้นทางแม่สอด-จังหวัดตากเพื่อรองรับการ
พฒันาอตุสาหกรรมของเมอืงคูแ่ฝด	และโครงการศกึษาแนวทาง
ปรับปรุงกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์ที่เอื้อต่อการลงทุน 
ด้านอุตสาหกรรม	เป็นต้น
	 การดำาเนนิงานของ	สศอ.	ถอืเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย
ของรฐับาลทีมุ่ง่เน้นการสร้างความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อแสวงหาและใช้ประโยชน์จาก
ความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Connectivity)	 
ซึง่ถอืเป็นหวัใจสำาคัญของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน	(ASEAN	
Economic	Community:	AEC)	ที่กำาลังจะบรรลุการเป็น	AEC	
ภายใน	31	ธันวาคม	2558	นี้	โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะทำาให้
กระทรวงอุตสาหกรรมมีกรอบแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรม
ในการกำาหนดกระบวนทศัน์	และทศิทางการพฒันาอตุสาหกรรม
ในภูมิภาคของไทยที่สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การพัฒนา 
ของประเทศ	และสอดคล้องกบัศกัยภาพการพฒันาอตุสาหกรรม	
ซ่ึงกลุ่มผู้ประกอบการสามารถนำาไปใช้ประกอบการพิจารณา
กำาหนดนโยบายหรอืทศิทางการลงทนุ	หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	
ตลอดจนผูท้ีส่นใจทัว่ไปสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมลูและใช้ประโยชน์
ในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคต	 สำาหรับการ
ผลักดันยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	สศอ.	
จะได้ดำาเนินการในระยะต่อไป	

 ยทุธศาสตร์ที	่1 เป็นการส่งเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม
เป้าหมายของเมอืงคูแ่ฝด	โดยมุง่เน้นให้ความสำาคญักบัการพฒันา
ปัจจัยที่สร้างขีดความสามารถให้แก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 
อันประกอบด้วย วัตถุดิบ	 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการผลิต
วัตถุดิบเพื่อรองรับต่อภาคอุตสาหกรรม แรงงำน	 มุ ่งเน้น 
การบริหารจัดการแรงงานท่ีมีคุณภาพ	 โดยการพัฒนาทักษะ
ฝีมอืแรงงานเพือ่รองรับภาคอตุสาหกรรม	ทนุ	มุง่เน้นการให้ความ
สำาคัญกบัการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของผูป้ระกอบการเพือ่นำามาสู่การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและภาคอุตสาหกรรม	 โดยรวม		 
ผู ้ประกอบกำร	 มุ ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบการ 
โดยการสนบัสนนุการเพิม่องค์ความรู	้และเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร
และอปุกรณ์ทีจ่ำาเป็นต่อภาคการผลติ	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ให้ผู ้ประกอบการให้เท่าทันของสภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม กำรตลำด	มุ่งเน้น
การให้ความสำาคัญของการเข้าถึงข้อมูลด้านการตลาดของ
แต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย	เพื่อนำามาสู่การวางแผนการผลิต
และการตลาดที่มีศักยภาพ และเทคโนโลย	ีมุ่งเน้นการส่งเสริม 
การพัฒนา	และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติทัง้ในภาคเกษตรกรรม 
และภาคอตุสาหกรรมให้แก่สถานประกอบการในอตุสาหกรรม
เป้าหมายของพื้นที่เมืองคู่แฝด	
 ในส่วนของยุทธศาสตร์ท่ี	 2	 มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน	 และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับภาค
อตุสาหกรรม	โดยมุง่เน้นให้ความสำาคัญกบัการพฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐาน	 การคมนาคมขนส่ง	 และระบบโลจสิตกิส์ให้เอื้ออำานวย
ต่อการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภาย 
ในพื้นที่เมืองคู่แฝด	 และเพื่อเช่ือมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค	
 สำาหรับยุทธศาสตร์ท่ี	 3 เป็นการเชื่อมโยงฐานการผลิต 
อุตสาหกรรมเป้าหมายระหว่างเมืองคู่แฝด	 เพื่อนำาไปสู่การ
เชือ่มโยงระดบัภมูภิาค	 โดยมุง่เน้นให้ความสำาคญักบัการพัฒนา
ฐานการผลติอตุสาหกรรมเพือ่รองรบั	และสนบัสนนุการพฒันา
อุตสาหกรรมภายในพ้ืนท่ีเมืองคู่แฝด	 อาทิเช่น	 เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ/เขตประกอบการอุตสาหกรรม/นิคมอุตสาหกรรม	 
และศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า	 (Inland	 Container	 
Depot:	ICD/	Distribution	Depot:	DC)	เป็นต้น
	 ขณะท่ียุทธศาสตร์ที่	 4	 เป็นการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม
ด้านสิทธิประโยชน์	 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อตุสาหกรรม	โดยมุง่เน้นให้ความสำาคญัเกีย่วกบัการปรับปรงุ/แก้ไข	
กฎระเบียบและสิทธิประโยชน์	 ตลอดจนการสร้างกลไกการ
บริหารจัดการปัจจัยแวดล้อมให้เอื้ออำานวยต่อการพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมภายในพื้นที่เมืองคู่แฝด	
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 ในสภาวะท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์โลกก�าลังเผชิญกับประเด็นท้าทายในเรื่อง 
Global Warming และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังความผันผวนของ
ราคาพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ถือเป็นปัจจัยหลัก 
แห่งความส�าเรจ็ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู ่“Sustainable Mobility”  
อันหมายถึง การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคม
และวิถีชีวิตยุคใหม่ มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด และเพื่อการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน
 
  
 
	 สภาวะที่อุตสาหกรรมยานยนต์โลกกำาลังเผชิญกับประเด็นท้าทายในเรื่อง	Global	Warming	และการอนุรักษ์ 
	 สิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความผันผวนของราคาพลังงาน	การพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ถือเป็นปัจจัย
หลกัแห่งความสำาเรจ็ของการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไปสู	่“Sustainable	Mobility”	อนัหมายถงึ	การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
รองรับพัฒนาการของเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิตยุคใหม่	มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้เหลือน้อยที่สุด	และเพื่อการมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ทิศทางและนโยบาย 
การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

“ “

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	(สร.1)
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	 ผู้ผลิตยานยนต์	 และหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่า	 นับจากนี้ต่อไปแรงกดดันด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมจะทำาให้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว	 โดยเส้นทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์โลก 
จะมุ่งไปสู่ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	 (Electric	Motor)	ตัวอย่างเช่น	รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิง	 (Fuel	Cell)	รถยนต์ไฟฟ้า	
(Electric	Vehicle)	และรถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊ก	(Plug-in	Hybrid)	เป็นต้น	การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยี
ใหม่ที่จะเริ่มมาทดแทนเครื่องยนต์สันดาปภายในท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน	 (Internal	 Combustion	 Engine	 :	 ICE)	
เนื่องจาก	การทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน	อีกทั้งพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาด 
ทีไ่ม่ก่อให้เกดิปัญหามลพษิแก่ส่ิงแวดล้อมเหมอืนรถยนต์ทีใ่ช้เชือ้เพลงิทัว่ไป	อย่างไรกต็ามการพฒันาไปสู่เทคโนโลยแีบบขบัเคลือ่น
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างสมบรูณ์แบบยงัคงต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงใหญ่	รถยนต์เซลล์เชือ้เพลงิยงัมข้ีอจำากดัในเรือ่งระบบโครงสร้าง
พืน้ฐาน	(Infrastructure)	ซึง่ยงัไม่สามารถรองรบัได้เตม็ที	่เพราะสถานบีรกิารเตมิก๊าซไฮโดรเจนต้องใช้เงนิลงทนุสงูมาก	โดยเฉพาะ
ในเรือ่งระบบความปลอดภยั	ส่วนรถยนต์ไฟฟ้านัน้ยงัมข้ีอจำากดัในเรือ่ง	ประสทิธภิาพการทำางานของแบตเตอรี	่และการสร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน	เช่น	ระบบไฟฟ้า	3	เฟส	และสถานีชาร์ตแบตเตอรี่เพื่อรองรับการใช้งาน	เป็นต้น
	 ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	ผู้ผลิตรถยนต์จึงได้พยายามพัฒนารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน 
ที่มีคุณสมบัติ	 “สะอาด	 ประหยัด	 ปลอดภัย”	 ซ่ึงตลาดโลกมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยในการพัฒนารถยนต ์
ที่มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด	 หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ	 รถยนต์ที่มีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 ตำ่า	 ผู้ผลิตรถยนต์มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามระดับความชำานาญและประสบการณ ์

ที่สั่งสมมา	 เช่น	 ผู้ผลิตค่ายยุโรปส่วนใหญ่มุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลท่ีมีการปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการ 

ประหยัดพลงังานให้ดีขึน้	ส่วนผู้ผลติค่ายญ่ีปุ่นมุ่งสูก่ารพฒันารถยนต์ไฮบรดิและรถยนต์ท่ัวไปทีมี่ประสทิธภิาพในการใช้พลงังานสงูขึน้ 
ด้วยการนำาเทคโนโลยีเครื่องยนต์	 ระบบส่งกำาลังสมัยใหม่	 พร้อมทั้งเพิ่มเติมระบบ/อุปกรณ์เสริมเพื่อการประหยัดพลังงานมาใช้ 
อย่างแพร่หลายยิง่ขึน้	ได้แก่	ระบบควบคมุการเปิดปิดวาล์วให้เหมาะสมกบัรอบของเครือ่งยนต์	หรอืระบบหยดุการทำางานของเครือ่งยนต์
ในช่วงรถยนต์จอดหยุดนิ่ง	 หรือการพัฒนาตัวถังรถให้มีนำ้าหนักลดลง	 เป็นต้น	 ในส่วนการพัฒนารถยนต์ท่ีมีคุณสมบัติด้านความ 
ปลอดภัยสูงนั้น	ผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการเพิ่มเติมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย	 เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลัก	 (ไม่ใช่อุปกรณ์เสริมอีกต่อไป)	
ซึง่จะช่วยให้ผูข้บัข่ีและผูโ้ดยสารลดความเสีย่งต่อการเกดิอบุตัเิหต	ุ อนัจะทำาให้การใช้รถยนต์บนท้องถนนมคีวามปลอดภยัเพิม่ขึน้	 
และภาครฐัลดการสญูเสยีอนัเนือ่งจากการเกดิอบุตัเิหต	ุทัง้นี	้อปุกรณ์ด้านความปลอดภยัดงักล่าว	ประกอบด้วย	1)	อปุกรณ์ป้องกนั
อุบัติเหตุก่อนจะเกิดการชน	(Active	Safety)	ได้แก่	ระบบป้องกันล้อล็อค	(ABS	:	Anti-lock	Brake	System)	หรือ	ระบบควบคุม
การทรงตัว	(ESC	:	Electronic	Stability	Control)	และ	2)	อุปกรณ์ความปลอดภัยหลังจากการชนเกิดขึ้น	ได้แก่	ถุงลมนิรภัย	
(Airbag)	หรือ	เข็มขัดนิรภัยแบบ	Pretensioner	เป็นต้น
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 ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์โลกดังกล่าว จึงก�าหนดกลยุทธ์  
“การชี้ทิศทางและสร้างโอกาส” เพื่อวางทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่ชัดเจน ให้รองรับ
พฒันาการของเศรษฐกจิสงัคมและวถีิชวีติยคุใหม่ และสอดคล้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์โลก 
โดยอาศยักลไกของโครงสร้างภาษ ีการส่งเสรมิการลงทนุ และโครงการและมาตรการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

	 1.	 ในปี	2550	กระทรวงอตุสาหกรรมได้เปิดให้การส่งเสรมิการลงทนุโครงการรถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล	(Eco	
car)	ขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	โดยรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	หรือ	Eco	car	(Ecological	friendly	car	for	
modern	society)	เป็นรถยนต์นัง่ทีม่คีณุสมบตัเิฉพาะในด้านเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ	และมี
ความปลอดภยัสงู	ตามมาตรฐานสากลของคณะกรรมการเศรษฐกจิของสหภาพยโุรป	(United	Nations	Economic	Commission	 
for	Europe	;	UNECE)	ในปัจจุบันผู้ผลิตที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในโครงการ	Eco	car	ได้มีการผลิตรถยนต์	Eco	car	ออกจำาหน่าย
รวมทั้งสิ้น	6	รุ่น	ประกอบด้วยแบบ	5	ประตู	(Hatchback)	จำานวน	4	รุ่น	และแบบ	4	ประตู	(Sedan)	จำานวน	2	รุ่น
	 นับตั้งแต่เดือนมีนาคม	2553	ซึ่งรถยนต์	Eco	car	เริ่มมีการผลิตในประเทศไทย	จนถึงเดือนธันวาคม	2555	การผลิตรถยนต์	
Eco	car	มกีารขยายตวัสงูถงึร้อยละ	100	ต่อปี	และยอดจำาหน่ายรถยนต์	Eco	car	ในประเทศคดิเป็นร้อยละ	25	ของยอดจำาหน่าย
รถยนต์นั่งทั้งหมด	 สิ่งเหล่าน้ีจึงเป็นเคร่ืองยืนยันถึงแนวคิดในการส่งเสริมรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ	 “สะอาด	 ประหยัด	 ปลอดภัย”	 
ของภาครัฐ	ซึ่งนอกจากความสำาเร็จในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและด้านเศรษฐกิจแล้ว	ยังส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถ
เข้าถึงรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นกว่าที่เคยมีมา	ทั้งในด้านการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น	ด้านการปล่อยมลพิษที่น้อยลง	และด้าน
ความปลอดภยั	(เป็นรถยนต์ทีจ่ำาหน่ายในประเทศไทยเพียงประเภทเดยีว	ทีภ่าครฐักำาหนดให้ต้องผ่านการทดสอบการป้องกนัผู้โดยสาร
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการชน)	โดยปัจจัยเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในด้านคุณสมบัติ	คุณภาพ	และราคาของรถยนต์
ประเภทอื่นที่จำาหน่ายในประเทศต่อเนื่องไปอีกด้วย
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ส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ของ
ประชาชนชาวไทย เปลี่ยนเป็นต้องการรถยนต์ที่
มีความ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” มากขึ้น

“ “

	 2.	 คณะรัฐมนตรไีด้มมีตเิมือ่วนัที	่18	ธนัวาคม	2555	เหน็ชอบการปรบัโครงสร้างภาษสีรรพสามติรถยนต์ใหม่	โดยเปล่ียนหลกั
เกณฑ์การให้สิทธิลดหย่อนอัตราภาษีจากรถยนต์ที่มีขนาด	“ซี.ซี.ตำ่า	แรงม้าน้อย”	มาเป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติ	“สะอาด	ประหยัด	
ปลอดภัย”	 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก	 ภายใต้โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่	 รถยนต์ที่มีปริมาณ 
การปล่อย	CO

2
	ตำา่และมกีารเพิม่อปุกรณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพในด้านความปลอดภยัให้กบัผูโ้ดยสารจะมภีาระภาษทีีล่ดลง	ในขณะทีร่ถยนต์ 

ที่มีการปล่อย	 CO
2
	 สูง	 (หรือมีอัตราการใช้เชื้อเพลิงสูง)	 จะมีภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น	 โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่จะกระตุ้นให ้

ผู้ผลิตรถยนต์ต้องลงทุนพัฒนารถยนต์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับทิศทางนี้มากยิ่งขึ้น	และส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ 
ของประชาชนชาวไทย	เปลี่ยนเป็นต้องการรถยนต์ที่มีความ	“สะอาด	ประหยัด	ปลอดภัย”	มากขึ้น	ทั้งนี้โครงสรา้งภาษีสรรพสามิต
จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559
	 3.	 กระทรวงอตุสาหกรรม	โดยสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	ได้ดำาเนนิการกำาหนดมาตรฐานไอเสยีสำาหรบัรถยนต์
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน	และเครื่องยนต์เบนซิน	ระดับยูโร	4	เป็นมาตรฐานบังคับ	(ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	2555)	เพื่อส่งเสริมผู้ผลิต
รถยนต์	และผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในการพฒันาเครือ่งยนต์เพ่ือให้การเผาไหม้ของเครือ่งยนต์มีประสิทธภิาพมากขึน้	รวมถงึ	การพัฒนา
ระบบการผลิตและการทดสอบคุณภาพ	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 4.	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ได้เปิดให้การส่งเสริมชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีการ
ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง	(High	Technology)	ซึ่งประกอบด้วย	ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน	
ได้แก่	Automatic	Transmissions,	Continuously	Variable	Transmissions	(CVT),	Traction	motors	for	automobiles,	
Regenerative	Braking	Systems	ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อความปลอดภัย	ได้แก่	Electronic	Stability	Control	(ESC)	และชิ้นส่วน
ยานยนต์สำาหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์	ได้แก่	Fuel	Cell	เป็นต้น
	 การอาศยักลไกทีเ่กีย่วข้อง	รวมท้ังการกำาหนดนโยบายทีส่อดประสานกันของหน่วยงานภาครฐั	จะมส่ีวนสำาคญัทีช่่วยวางทศิทาง
การพฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยให้สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาเทคโนโลยขีองยานยนต์โลก	เพือ่ให้อตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
พัฒนาสู่	“Sustainable	Mobility”	ต่อไป
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 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางธรรมชาติมากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 2555 มีปริมาณการ
ผลติประมาณ 3.5 ล้านตัน แต่ส่วนใหญ่ส่งออกในรูปของยางแปรรูปขัน้ต้นถึงร้อยละ 86 ของปริมาณผลผลติ
ทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 8,745.80 ล้านเหรียญสหรัฐ สำาหรับส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 14 นำามาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ยางเพื่อใช้ในประเทศและส่งออก มีมูลค่าการส่งออกถึง 8,411.59 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าการส่งออก
ยางแปรรูปขั้นต้น และผลิตภัณฑ์ยางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.97 และ 49.03 ของมูลค่าการส่งออกยางแปรรูป
ขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ยาง ตามลำาดับ

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2	(สร.2)

ทิศทางและนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง



   45 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม  

ที่มา:	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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ผลิตภัณฑ์ยาง 4,549.81 4,487.57 6,433.97 8,391.54 8,411.59

ยางแปรรูปขั้นต้น 6,791.73 4,305.85 7,896.03 12,697.78 8,745.80

	 จะเห็นว่ามูลค่าการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นไม่สูงเท่าท่ีควร	 เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและสัดส่วน 
ยางธรรมชาตทิีน่ำามาใช้ผลติ	ซึง่หากเพิม่การใช้ยางธรรมชาตมิาผลติเป็นผลติภณัฑ์ยางจะสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้กับประเทศข้ึนได้
เป็นจำานวนมาก	อย่างไรกต็ามอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางในประเทศไม่พฒันาเท่าทีค่วร	ถงึแม้จะมผีูป้ระกอบการข้ามชาตริายใหญ่ 
ที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตสูงเข้ามาลงทุนในประเทศ	 แต่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการไทยยังเป็นผู้ผลิตขนาดกลาง 
และขนาดเลก็	มเีทคโนโลยกีารผลติทีล้่าสมยั	และมปีระสิทธภิาพการผลิตตำา่	ดงันัน้ในการดำาเนนิการพฒันาอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางในประเทศ	เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด	จึงควรจะมีการดำาเนินการ	3	แนวทางไปพร้อมกัน	ดังนี้
 1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างฐานการผลิต โดยเฉพาะผู้ประกอบการข้ามชาติรายใหญ	่ 
ซึง่อุตสาหกรรมทีม่ปีรมิาณการใช้ยางมากทีสุ่ด	คอื	อตุสาหกรรมยางยานพาหนะ	ซึง่คิดเป็นร้อยละ	60	ของปริมาณการใช้ยางทัง้หมด	
แนวทางนี้จะทำาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศจากการส่งออกได้อย่างรวดเร็ว	 เน่ืองจากบริษัทข้ามชาติมีฐานการผลิต

ขนาดใหญ่	การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน	ไม่เพียงเฉพาะการส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น	แต่ควรส่งเสริมให้มีการ
สร้างฐานอตุสาหกรรมยางล้อรถยนต์ท่ีครบวงจร	ซ่ึงจะประกอบด้วย	การพฒันาวตัถดิุบยางพาราให้มคีณุภาพสมำา่เสมอ	การส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมสนับสนุน	เช่น	อุตสาหกรรมผ้าใบ	ลวด	สารเคมี	และยางสังเคราะห์	
	 นอกจากการพฒันาในด้านวตัถดุบิ	และอตุสาหกรรมสนบัสนนุอืน่ๆ	แล้ว	อกีปัจจยัหนึง่ทีส่ำาคญัต่อการตดัสนิใจในการลงทุน	 
คือ	 กฎหมาย	 หรือมาตรการต่างๆ	 ของภาครัฐท่ีมีผลกระทบในการดำาเนินธุรกิจ	 ซึ่งประเด็นสำาคัญที่น่ากังวลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยในระยะต่อไป	คือ	ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	เปิดช่องให้
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	คือ	สามารถประกาศเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกจากผลิตภัณฑ์ยางประเภทใดก็ได้	

มูลค่าการส่งออกยางแปรรูปขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ยาง (หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ)
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โดยประเด็นนี้จะสร้างความเสี่ยงในการลงทุน	 ซ่ึงเมื่อมีการ
ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	 จะทำาให้
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางที่ส่งออกจากประเทศไทยมีต้นทุนสูงกว่า
สินค้าผลิตภัณฑ์ยางจากประเทศอื่น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการผลติและส่งออก
ผลติภณัฑ์ยางในประเทศไทย	และส่งผลต่อการตดัสนิใจในการ 
ขยายการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย 
ของบริษัทข้ามชาติ	 และทำาให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่น่า
ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	 
เมือ่เทยีบกบัประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาตริายอืน่	เช่น	อนิโดนเีซยี 
เป็นประเทศผูผ้ลติยางธรรมชาตเิป็นอนัดบั	2	รองจากประเทศไทย 
แต่ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง	 
และยังมีความได้เปรียบใน
เรื่องต้นทุนแรงงานอีกด้วย	
 2. ก า ร พั ฒ น า ผู ้ 
ประกอบการไทยให้มีความ
เข ้มแข็ง	 ก้าวไปสู่การเป็น 
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่
สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก 
  1)	 ก า ร วิ จั ย แ ล ะ
พัฒนา	 ส ่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	
เพราะจะเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ทีจ่ะนำาไปสูก่ารสร้างนวัตกรรม 
เทคโนโลยี	 และผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ	 ให้กับอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑ์ยาง	ดงัน้ันภาครฐั
จงึควรจะมกีารสนบัสนนุนกั
วิจัยและผู้ประกอบการให้
ปรับปรุง	สร้างสรรค์ผลงาน
วิจัยใหม่ๆ	 ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการผลิต	 หรือผลิตภัณฑ์ใหม่	 
และเพือ่แก้ปัญหางานวจิยัทีไ่ม่สามารถนำาไปใช้ได้ในเชงิพาณชิย์
จึงควรสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ
และหน่วยงานวจิยั	เพือ่ร่วมกันดำาเนนิงานซ่ึงจะทำาให้งานวจิยัทีไ่ด้	
ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ	 ซึ่งจะเกิดประโยชน ์
ต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
	 2)	 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง	 ผลักดัน
ให้มีการประกาศมาตรฐานบังคับสำาหรับผลิตภัณฑ์ยาง 
เร่ิมจากผลติภณัฑ์ยางทีม่ศีกัยภาพ	โดยเฉพาะผลติภัณฑ์ยางล้อ	 
ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัความปลอดภัยของผูบ้รโิภค	โดยจะช่วย
สนับสนุนการส่งออก	และจะเป็นการป้องกันผลิตภัณฑ์ยางล้อ
นำาเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ได้คุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย	

	 3)	 การพฒันาบุคลากร	ปัจจบุนับคุลากรทีม่คีวามรู้	 
ประสบการณ์	ในเรือ่งอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทยมไีม่เพยีงพอ	 
ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำาคัญประการหนึ่งในการพัฒนา	 ดังนั้น	
จำาเป็นต้องมีการสนบัสนนุการสร้างบคุลากรระดบันกัวจิยั	ทัง้นี	้
การดำาเนินการที่มีประสิทธิภาพ	 ต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน	โดยการร่วมกนัในการดำาเนนิงาน
วิจัย	การอบรมให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม	
	 แนวทางการพฒันาผูป้ระกอบการในประเทศ	เป็นแนวทาง 
ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมีการ
ขยายตวัช้ากว่าผู้ประกอบการข้ามชาต	ิแต่การพัฒนาในแนวทาง
น้ีจะทำาให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยเกิดการพัฒนา

อย่างแท้จริงและยั่งยืน
3. การส ่ง เส ริมผลิต 
ภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพ และ
มีศักยภาพในการใช้ยางเป็น
จำานวนมาก
	 ส ่งเสริมให้มีการใช้
ยางธรรมชาติในการผลิต
ผ ลิต ภัณฑ ์ ย า งที่ ใช ้ ใ น
งานด้านวิศวกรรม	 เช่น	 
การสร้าง	ถนนยางมะตอย
ผสมยางพารา	 ซึ่งควรเป็น
ยางท่ีใช ้แล ้ว	 งานด ้าน
ชลประทาน	เช่น	ฝายยาง	
แผ่นยางรองปูพื้นสระนำ้า	
ซึ่งในระยะสั้นจะสามารถ
ดึงปริมาณวัตถุดิบออก
จากตลาด	 ทำาให้ราคายาง
เพิ่มขึ้นอย่างมีเสถียรภาพ	

	 เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว	 ในปี	 2556	
สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	จงึได้ดำาเนนิโครงการ	1)	
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราภายใต ้
เครือข่ายผู ้ประกอบการและหน่วยงานวิจัย	2)	โครงการ
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราสู่มาตรฐาน
สากล	 3)	 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึก	 โดยผลที่ได้
จากการศึกษาคาดว่าจะมีเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ
และหน่วยงานวิจัย	 เพื่อร่วมกันดำาเนินงานวิจัยที่สามารถนำา
ไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์	 มีแนวทางในการกำาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง	 รวมทั้งมีฐานข้อมูลเชิงลึกของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา	 เพื่อการกำาหนด
นโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาครัฐและเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจของภาคเอกชน	 
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	 การเติบโตของระบบเศรษฐกิจบนฐานของความไม่สมดุลกันระหว่างมิติด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม	และด้าน
ทนุมนษุย์	ประกอบกบัผลกระทบจากกระแสโลกาภวิตัน์ต่อรปูแบบการผลติการบรโิภคสนิค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และการแข่งขนัแย่งชิง
ส่วนแบ่งตลาด	 ล้วนกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาช่องทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปในทิศทางที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ทีจ่ะเกดิขึน้	ส่งผลให้	“เศรษฐกจิเชงิสร้างสรรค์	(Creative	Economy)”	เป็นทางออกหน่ึงของการสร้างการเตบิโตทางเศรษฐกิจโลก
อย่างยั่งยืนในอนาคต	 โดยองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างกำาหนดคำานิยามของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไว้อย่างหลากหลาย	 และได้นำาไป
ประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทของประเทศนั้น	ๆ 	รวมถึงประเทศไทย	ที่ให้ความสำาคัญกับการสนับสนุนและพยายามขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นภายในประเทศ
	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ในฐานะองค์กรชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ	 เห็นความสำาคัญในการใช้
ศักยภาพและความได้เปรยีบเชงิเปรยีบเทียบ	(Comparative	Advantage)	ของไทย	ท้ังด้านทำาเลท่ีตัง้	สภาพภมิูอากาศ	รวมถงึความ
หลากหลายทางชวีภาพ	มาผนวกกับแนวคดิเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์	เพือ่สร้างคณุคา่	(Value	Creation)	ให้กับอุตสาหกรรมเกษตร 
ของไทย	ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	โดยดำาเนนิการภายใต้	“โครงการศกึษาแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเชงิสร้างสรรค์ระดับสาขา”	
ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์	 และอุตสาหกรรมอาหาร	 ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากอุตสาหกรรมการเกษตร	 และมี
ความสำาคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	แต่มักจะเน้นการแปรรูปเบื้องต้นและการผลิตสินค้าในเชิงปริมาณ	โดยพึ่งพา
เทคโนโลยีการผลิตที่คล้ายๆ	 กัน	 ส่งผลให้เกิดปัญหาการแข่งขันและการขายตัดราคากันเอง	 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการศึกษา 
การต่อยอดฐานความรูท้ีป่ระเทศไทยมีศกัยภาพทัง้ภูมปัิญญา	ศลิปวฒันธรรม	การออกแบบ	นวตักรรมและเทคโนโลย	ีควบคูก่บัความ
คิดสร้างสรรค์ของคนไทย	เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอาหารของไทยในเชิงสร้างสรรค์	ที่สามารถตอบ
โจทย์พฤติกรรมการบริโภคของประชากรโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและที่กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

การพัฒนาอุตสาหกรรม (เฟอร ์นิ เจอร ์และอาหาร)  

เชิงสร้างสรรค์..ทางออกสู่ตลาดอนาคต
สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2	(สร.2)
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	 แนวทางหน่ึงในการอยู่รอดของอุตสาหกรรมการเกษตรไทย	 คือ	 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและสินค้า	 โดยเน้นการ 
ปรับเปลีย่นจากรปูแบบการผลติเชงิปรมิาณ	ไปสูก่ารผลติเชงิสร้างสรรค์	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการจำาเพาะของผูบ้รโิภคแต่ละกลุม่ 
ในตลาดโลก	 โดยอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์ของไทยต้องอาศัยความโดดเด่นในความเป็นไทยร่วมกับวัฒนธรรมอ่ืน
ที่หลากหลายในการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์	 รวมทั้งการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาและผลิตสินค้าภายใต้
การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 และการเชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของสินค้า	 สำาหรับอุตสาหกรรมอาหาร
เชิงสร้างสรรค์	 ควรมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพสินค้า	 และพัฒนาสินค้าอาหารที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากงานวิจัย	 ควบคู่กับการรักษา
รสชาติอาหารที่เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ	 ซึ่งจากเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว	 สามารถกำาหนด 
วิสัยทัศน์	 ทิศทาง	 และนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอาหารเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับศักยภาพและ
บริบทของประเทศได้	ดังนี้

“ประเทศไทยจะเป็นสัญลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์เอเชีย” 
		 ยทุธศาสตร์ที	่	1: พฒันาบคุลากร	เพือ่ยกระดบัการออกแบบและการผลติสนิค้าเฟอร์นเิจอร์ไทย
ควบคูก่บัส่งออกนกัออกแบบสูต่ลาดโลก
		 ยุทธศาสตร์ที่	2:	ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์สู่การผลิต
ระดับอุตสาหกรรม
		 ยุทธศาสตร์ที่	3:	พัฒนานวัตกรรมด้านวัตถุดิบ	 เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์สินค้า
เฟอร์นิเจอร์
		 ยุทธศาสตร์ที่	4:	สร้างช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ	
		 ยุทธศาสตร์ที่	5:	วางโครงสร้างสนับสนุน	เพื่อยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์

“ประเทศไทยจะเป็นครัวเอกท่ีผลิตและสร้างสรรค์สินค้าอาหารที่ได้มาตรฐานระดับโลกและยกระดับอาหารไทยเป็นจาน

โปรดคนทั้งโลก”	
		 ยุทธศาสตร์ที่	1:	สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม	 นวัตกรรม	 และเอกลักษณ์ให้กับสินค้า
อาหารไทย
		 ยุทธศาสตร์ที่	2:	ยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก
		 ยุทธศาสตร์ที่	3:	สร้างนักสร้างสรรค์และพัฒนานักวิจัยด้านอาหารสู่ภาคอุตสาหกรรม
		 ยุทธศาสตร์ที่	4:	สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานในการขับเคล่ือนการสร้างนวัตกรรมใน
อุตสาหกรรมอาหาร
		 ยุทธศาสตร์ที่	5:	ประชาสัมพันธ์ด้านสุขอนามัยและโภชนาการอาหาร	เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค
		 ยุทธศาสตร์ที่	6:	ส่งเสริมอาหารไทยและร้านอาหารไทยสู่การเป็นอาหารจานหลักของโลก

	 	 ถึงเวลาแล้วที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยต้องให้ความสำาคัญกับการนำามุมมองแนวคิดเชิงสร้างสรรค์มาพัฒนา
อุตสาหกรรมของตน	เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้านอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ในตลาดโลก	ทั้งนี้	ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ในรูปแบบของ	E-book	และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www3.oie.go.th/creative_industry	
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 ภาวะอุตสาหกรรมในรอบปี 2555 เป็นอีกหนึ่งปีที่ถือเป็นบททดสอบสำาคัญของผู้ประกอบการ
ไทย โดยมีอุปสรรคใหญ่ 2 ประการ ได้แก่ ความเสียหายจากมหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554  

และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำาคัญของไทย โดยเฉพาะสหภาพยุโรปท่ีปัญหาเร่ิมส่งผลกระทบ 
ต่อภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาได้จากการหดตัวของเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลายตัว

 	 อุปสรรคประการแรกในส่วนของมหาอุทกภัยในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2554	 ผลการสำารวจความเสียหายของ 
ภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดในปี	พ.ศ.25542	พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย	จำานวน	8,252	ราย	
จาก	 42	 จังหวัด	 ท่ัวประเทศ	 ซ่ึงจากความเสียหายครั้งใหญ่ท่ีเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว	ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน 
เพือ่ฟ้ืนฟภูาคอุตสาหกรรมให้กลบัมาทำาการผลติได้ตามเดมิ	ซึง่จากมาตรการต่างๆ	รวมถงึความแขง็แกร่งของผูป้ระกอบการไทยเอง	
ทำาให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทยอยกลับมาเริ่มทำาการผลิตได้	

สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป ี2555 
และแนวโน้มป ี25561

สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สว.)

1.	ข้อมูล	ณ	เมษายน	2556
2.	รายงานความก้าวหน้าในการสำารวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรี	 
	 เมื่อวันที่	27	มกราคม	2555
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	 อปุสรรคประการท่ีสอง	ในเรือ่งของการชะลอตัวของเศรษฐกจิประเทศคู่ค้าสำาคญัของไทย	โดยเฉพาะสหภาพยโุรป	ทีปั่ญหาเร่ิมส่ง
ผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมในช่วงครึง่หลงัของปี	2555	ซึง่พิจารณาได้จากการหดตวัในรอบใหม่หลงัอทุกภยัของเครือ่งช้ีวดัภาวะ
เศรษฐกิจอตุสาหกรรมหลายตวั	อาท	ิดชันผีลผลติอตุสาหกรรม	(Manufacturing	Production	Index	:	MPI)	กลับมามีการหดตวั 
หรือติดลบในลักษณะของอัตราการหดตัวท่ีเร่งขึ้นหรือหดตัวเพิ่มมากขึ้น	 หลังจากที่มีการทยอยฟื้นตัวขึ้นตามลำาดับหลังเหตุ
อทุกภัย	โดยเร่ิมปรบัตวัข้ึนตัง้แต่ต้นปี	2555	โดย	MPI	ทยอยฟ้ืนตวัขึน้เรือ่ยๆ	จนมกีารขยายตวัเป็นครัง้แรกในเดอืนพฤษภาคม	2555 
โดยขยายตัวร้อยละ	6.0	แต่หลังจากนั้น	MPI	กลับมาหดตัวหรือติดลบร้อยละ	9.61	ในเดือนมิถุนายน	และเริ่มมีอัตราการหดตัว 
ทีเ่พิม่มากขึน้มาโดยตลอดจนถึงสิน้ไตรมาสที	่3/2555	อย่างไรกต็ามในช่วงไตรมาสที	่4/2555	ได้รบัอานสิงส์จากฐานการคำานวณ 
ที่ตำ่าในไตรมาสที่	4	ปี	2554	ที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายส่วนหยุดการผลิตจากปัญหาอุทกภัย	ทำาให้	MPI	ในไตรมาสที่	4/2555	
มีการขยายตัวเป็นบวก

	 จากปัจจัยสำาคัญ	2	ประการในรอบปี	2555	ดังได้กล่าวในข้างต้น	ซึ่งได้ส่งผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมไทย	
รวมถึงการขยายตัวของ	MPI	ที่จะขยายตัวในระดับสูงในไตรมาสสุดท้ายของปี	 2555	จากปัจจัยฐานการคำานวณตำ่าช่วงอุทกภัย
ไตรมาสที่	4/2554	ทำาให้ในปี	2555	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	หรือ	MPI	ขยายตัวที่ร้อยละ	2.5	จากปี	2254	ที่หดตัวร้อยละ	9.25
	 จากปี	2555	ก้าวผ่านไปยังปี	2556	ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
มีอยู่ด้วยกันหลายประการ	 อาทิ	 การแข็งค่าของค่าเงินบาท	 การขึ้นค่าแรงขั้นตำ่า	 300	 บาท	 และระดับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศคู่ค้า	 ในประเด็นเน่ืองของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านั้น	 ด้านของสหรัฐอเมริกาจะต้องติดตามว่า 
จะสามารถสะสางปัญหาอย่างไรในเรื่องของ	“หน้าผาทางการคลัง”	หรือ	FISCAL	CLIFF	
	 ด้านของกลุม่ประเทศยโูรโซน	ปัจจยัเสีย่งทีเ่ป็นตวัแปรสำาคญัต่อการฟ้ืนตวัของประเทศยโูรโซน	ประกอบด้วย	1)	ความล่าช้า
ของการส่งผ่านมาตรการต่างๆ	 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ	จึงยากต่อการบรรลุเป้าหมายทางการคลัง	 2)	 สถานการณ์
ทางการเมืองที่ยุ่งยาก	 เน่ืองจากเป็นปีท่ีจัดให้มีการเลือกตั้งในอิตาลีและเยอรมน	ี โดยคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกในกลุ่มหากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
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	 สำาหรบัประเทศญีปุ่น่	ยงัมข้ีอจำากดัในการกระตุน้เศรษฐกิจ	ด้วยระดบัหนีส้าธารณะทีส่งูมาก	ทำาให้รฐับาลไม่สามารถใช้จ่าย
เพือ่กระตุน้เศรษฐกิจต่อไปได้อกีมากนกั	ในขณะทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบายทีอ่ยูใ่นระดบัตำา่ทีร้่อยละ	0.1	ทำาให้ไม่สามารถลดดอกเบีย้ 
ลงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก	 นอกจากนี้ปัญหาเงินฝืดของญี่ปุ่นที่เป็นตัวสะท้อนความซบเซาของการใช้จ่ายในประเทศนั้น	 
เป็นปัญหาเชงิโครงสร้างทีย่ากแก่การแก้ไขให้หลดุพ้นในระยะเวลาอนัสัน้	และความเป็นชาตนิยิมของนายนายกรฐัมนตรีอาเบะอาจ
ทำาให้ความตงึเครยีดระหว่างญีปุ่น่กับจนีกรณกีารอ้างสทิธใินหมูเ่กาะทะเลจนีตอนใต้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้	ทัง้นีจ้ะต้องติดตามผลทีเ่กดิขึน้
จากการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้มากน้อยเพียงใด

	 อย่างไรกต็ามอปุสงค์ภายในประเทศยงัมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนือ่ง	บรรยากาศการใช้จ่ายของภาคเอกชน	น่าจะยงัคงได้รับ
แรงหนนุจากมาตรการเพิม่กำาลงัซือ้และดแูลภาวะค่าครองชพีประชาชนของภาครฐั	โดยการทยอยส่งมอบรถตามมาตรการคืนเงิน
ภาษรีถยนต์คันแรก	อาจช่วยหนนุปรมิาณการจำาหน่ายเชือ้เพลิงให้ขยายตวัตามตามยอดขายยานยนต์ในประเทศ	ขณะท่ีการเร่งเบกิจ่าย
งบประมาณของรฐับาล	อาจช่วยเสรมิบรรยากาศการลงทนุ	และเพ่ิมแรงหนนุต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิโดยรวม	ซึง่เป็นภาพท่ีสอดรบั 
กับทิศทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าบางประเทศของไทย	 ที่อาจเริ่มได้รับผลบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกาศ 
ออกมาในช่วงก่อนหน้าน้ี	 ท้ังน้ีการลงทุนภายในประเทศจะยังสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีน้ี	 โดยการขยายตัว
ของการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะยังคงเร่งตัวในระดับสูงต่อเนื่องจากปีก่อน	เนื่องจากได้รับผลดีจากการดำาเนินนโยบายภาครัฐ 
ในการกระตุน้เศรษฐกิจให้ฟ้ืนตวัจากอทุกภยัในปีทีผ่่านมา	รวมทัง้จากมาตรการของรฐัเพือ่การส่งเสรมิการลงทนุ	ในขณะท่ีการลงทนุ 
ภาครัฐคาดว่าจะเร่งตัวข้ึนในปีน้ีจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐและการลงทุนตามแผนการบริหารจัดการนำ้า 
ของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม	 3.5	 แสนล้านบาท	 และจากปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบทั้งหมดดังกล่าวที่จะส่งผลต่อภาวะ
อุตสาหกรรมไทย	คาดว่าในปี	2556	ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม	หรือ	MPI	จะขยายตัวในช่วงร้อยละ	3.5	–	4.5	
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ผลงานสำาคัญของ สศอ. ส่วนที่ 4
  ยกระดับประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม	เตรียมพร้อมเป็นผู้นำาด้วยพื้นฐานทางปัญญา

 	การจัดทำายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม

	นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	

	มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบ

ของสหภาพยุโรป	ระยะที่	2	(ปี	2555-2557)

	การผลักดันนโยบายโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	(Eco	car)

	โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรด

              การดำาเนินโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน

[ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้

(Southern	Economic	Corridor:	SEC)	ในบริบทการรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)]

	สศอ.	ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์	FTA	ภาคอุตสาหกรรมไทยปี	2554	เตรียมพร้อมสู่	AEC

	ดัชนีอุตสาหกรรม	สศอ.

	รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมปี	พ.ศ.	2554

	การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

	แผนที่นำาทางด้านเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย
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ยกระดับ
ประสิทธิภาพ 

  ภาคอุตสาหกรรม 
เตรียมพร้อมเป็นผู้น�ำ
ด้วยพื้นฐำนทำงปัญญำ

	 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์	 ซ่ึงเศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน	ภูมิภาค 
ต่าง	ๆ 	ทีมี่การจัดกลุม่รวมตวักนั	ทัง้เพ่ือปกป้องการค้าจากภายนอกกลุม่	และแย่งโอกาสในการเป็นผูน้ำาในภมูภิาคของ

ตวัเอง	ปัจจยัการผลติต่างๆ	เริม่มกีารโยกย้ายกนัได้อย่างเสร	ีการจะพฒันาภาคอตุสาหกรรมไทยให้สามารถดำารงอยู่ได้
อย่างทัดเทียมนานาประเทศนั้น	จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจโดยใช้ปัจจยัภายในเป็นตวั

ขบัเคลือ่น	ซึง่ก็คอืการเพิม่ประสิทธภิาพ	(Efficiency)	และผลติภาพ	(Productivity)	ควบคูไ่ปกบัการยกระดับปัจจัยพื้นฐาน
ด้านองค์ความรู้	การวิจัยและพัฒนา	ตลอดจนนวัตกรรมของประเทศ	

	 ภายใต้แนวคิดดังกล่าว	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ได้จัดทำาแผนแม่บทการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	 (Productivity)	 พ.ศ.	 2551-2555	 และแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางปัญญา	(Intellectual	Infrastructure:	II)	พ.ศ.	2551–2555	ขึน้		โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิพฒันา	ยกระดบัศักยภาพ 
ในการเตรียมความพร้อมองค์กร	 และบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	
สร้างนวตักรรมและความแตกต่างในตวัผลติภณัฑ์	และกระบวนการผลิต	เพ่ือการยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัอย่างย่ังยนื	
	 	 ในการนีส้ำานกังานฯ	ได้ร่วมกับสถาบันเครอืข่ายของกระทรงอุตสาหกรรม	และสถาบนัการศกึษาในการดำาเนนิการโครงการ
ภายใต้แผนแม่บททั้ง	2	แผน	มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	จนถึง	พ.ศ.	2555	ทั้งนี้มีผลที่ได้โดยสรุป	ดังนี้

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	(สม.)
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แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (Productivity)
	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551-2555	 มีการดำาเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บท	 Productivity	 จำานวนทั้งส้ิน	 125	 โครงการ	 
งบประมาณกว่า	1,200	ล้านบาท	มีผลดังนี้
	 	 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านการบริหารจัดการและการผลิตกว่า	3,500	โรงงาน
   มีการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมกว่า	95,000	คน	และพัฒนาหลักสูตร	จำานวน	400	หลักสูตร
   การพัฒนาอุตสาหกรรม	(เฟอร์นิเจอร์และอาหาร)	เชิงสร้างสรรค์..ทางออกสู่ตลาดอนาคต
   ส่งเสริมให้สถานประกอบการได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน	กว่า	600	โรงงาน	อาทิ	HACCP,	ISO	9001,	
ISO	14001,	ISO	17025,	ISO	22000,	ISO	29110,	ISO/TS	16949,	Carbon	Label	และมาตรฐาน	BRC
   มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ	 Logistics	 และ	 Supply	 Chain	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ผู้ประกอบการ	อาทิ	ระบบ	RosettaNet,	MPIPS	และ	smERP	
	 ซึ่งจากการประเมินพบว่าการดำาเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บท	 Productivity	 ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ 
ลดต้นทุน	 โดยลดความสูญเสียในการใช้ทรัพยากร	 ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลัง	 ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุง	 รักษาเคร่ืองจักร	 
ลดรายจ่ายด้านพลงังานนาขาอตุสาหกรรมต่างๆ	คดิเป็นต้นทนุการผลติทีล่ดได้ประมาณร้อยละ	33	หรอืคดิเป็นมลูค่าเพิม่ประมาณ	
2,700	ล้านบาทต่อปี	มขีดีความสามารถในการพฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑ์	คดิเป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิประมาณ	250	ล้านบาท	 
รวมทั้งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้	ประมาณ	35,000	ตัน

แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา (Intellectual Infrastructure: ll)
	 มีการดำาเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บท	II	ทั้งสิ้น	24	โครงการ	งบประมาณกว่า	280	ล้านบาท	โดยมีผลดังนี้	
   ส่งเสริมให้สถานประกอบการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม	จำานวนกว่า	170	โรงงาน
   มีการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม	 รวมทั้งสิ้นจำานวน	 11	 ผลงานวิจัย	 รวมทั้งมีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม	่
จำานวนกว่า	170	ผลิตภัณฑ์	รวมทั้งพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวต้นแบบ	(Embedded	System)	และนำาไปประยุกต์ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
   มีการพัฒนาบุคลากรสู่เศรษฐกิจฐานความรู้โดยฝึกอบรมด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต 
เชิงนวัตกรรมกว่า	1,500	คน	
	 จากการดำาเนนิโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม	และแผนแม่บทโครงสร้าง
พื้นฐานทางปัญญา	ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2551-2555	พบว่าสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการล้วนประสบผลสำาเร็จดีเกินเป้าหมาย	
แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำากัด	 ทำาให้การขยายผลในภาพรวมอาจยังไม่ชัดเจนนัก	 ดังนั้นภายใต้การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น 
ในอนาคต	ซึ่งจะแข่งขันกันที่แรงงานที่มีฝีมือ	องค์ความรู้	ภูมิปัญญา	และนวัตกรรม	ภาครัฐและทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกัน 
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างจริงจัง	 เพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถปรับตัวเพื่อยกระดับ 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้ทดัเทยีมนานาประเทศ	โดยให้ความสำาคญักบัการพฒันาสูเ่ศรษฐกจิฐานความรู	้ใช้ปัจจยัทางด้าน
วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	ภายใต้
ความร่วมมือบูรณาการกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่สามารถร่วมกันวิเคราะห์	รับรู้	เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหา	 รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีแก่ภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้	 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจโลก	 
และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปิดเสรีทางการค้าจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ที่กำาลังจะเกิดขึ้น 
ในปี	พ.ศ.	2558	  

-	ยกระดับศักยภาพองค์กร
-	เตรียมความพร้อมบุคลากร
-	ความเชื่อมโยงของภาค
อุตสาหกรรม

ทักษะแรงงาน

การบริหารจัดการ

ความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งการเรียนรู้

ความเข้มแข็งของแหล่ง
เรียนรู้

ความสามารถ	เทคโนโลยีึึึ
&	นวัตกรรม

ประสิทธิภาพเครื่องจักร

"การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

แผนแม่บท	Productivity แผนแม่บท	Intellectual	infrastructure

"สร้างภูมิคุ้มกันทางเศษฐกิจเพื่อการแข่งขัน

ที่ทัดเทียมนานาประเทศ"

ระบบ	Logistics เครือข่ายพันธมิตร

-	พื้นฐานทางปัญญาเข้มแข็ง

-	การบริหารองค์ความรู้

-	ความเชื่อมโยงระหว่างภาค 

	 ส่วนต่างๆ
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	 	 	 	 ลังคน	 (Human	 Power)	 เป็นหนึ่งในสี่ปัจจัยการผลิต	 (Factors	 of	 Production)	 ในทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะ 
	 	 	 	 ภาคอุตสาหกรรม	ในอดตีทีผ่่านมาการพฒันากำาลังคนนัน้	จะมุง่เน้นในการพัฒนาด้านอปุทานเพือ่ป้อนเข้าสู่ตลาด
แรงงาน	 อย่างไรก็ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป	 โลกเข้าสู่ยุค	 Digital	 ที่มีพลวัตรการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว	 ประกอบกับการ
แข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น	 ทำาให้ความต้องการแรงงานที่เหมาะสมต่อการผลิตเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 ภาวะดังกล่าวทำาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทาน	ซึ่งเรียกว่า	Mismatch	Gap	เกดิข้ึน	ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาอตุสาหกรรมทัง้ระบบโดยรวม
	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ได้เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องดังกล่าว	 จึงได้จัดทำายุทธศาสตร์การผลิตและ
พัฒนากำาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรมขึ้น	ในปีงบประมาณ	2555	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทิศทาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวม	ศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มอุปสงค์ของกำาลังคน	(Demand	Side)	และอุปทาน
กำาลังคน	 (Supply	Side)	และโครงสร้างห่วงโซ่คุณค่า	 (Value	chain)	ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	5	สาขาหลัก	ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน	อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	อุตสาหกรรม
อาหาร	และอตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกล	ตลอดจนจดัทำายทุธศาสตร์การพฒันากำาลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและยทุธศาสตร์ 
การพัฒนากำาลงัคนให้สอดคล้องกบัความต้องการของห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ของอตุสาหกรรมในแต่ละอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้ง	5	สาขา	โดยผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้	
 1.	การประมาณการด้านความต้องการแรงงานในภาพรวมในระยะสั้น	(ปี	2555-2557)	พบว่าหากประเทศไทยยังไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตหรือเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยให้มากขึ้นกว่าแนวโน้มที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้ว	 	 ความต้องการ
แรงงานในภาพรวมในปี	 2557	จะมีประมาณ	41.3	 ล้านคน	ซึง่เพิม่ขึน้จากในปี	 2555	 เฉลีย่ร้อยละ	2.2	 ต่อปี	 และคาดว่าแนวโน้ม 
ของความต้องการแรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายทัง้	5	สาขา	ในปี	2557	เป็นดงันี	้อตุสำหกรรมยำนยนต์และชิน้ส่วน	เป็นอตุสาหกรรม 
ที่จะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นมากท่ีสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีทำาการศึกษาในครั้งนี้	 ซึ่งจะคาดว่ามีความต้องการ
แรงงานเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ	 12.4	 ต่อปี	 อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 คาดว่าจะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยร้อยละ	3.2	ต่อปี อุตสำหกรรมอำหำร ความต้องการแรงงานจะยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ	2.6	ต่อ
ปี	อุตสำหกรรมเครื่องจักรกล	มีความต้องการแรงงานเพ่ิมขึน้เฉล่ียร้อยละ	0.9	ต่อปี		อุตสำหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	มคีวาม
ต้องการแรงงานลดลง	โดยมีความต้องการลดลงเฉลี่ยร้อยละ	1.4	ต่อปี	

การจดัท�ายทุธศาสตร์การผลติและพฒันาก�าลงัคน
ให้สอดคล้องกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	(สม.)
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	 2.	 การประมาณการความต้องการแรงงานในระยะยาว	 (ปี	 2558-2565)	 ในภาพรวมของประเทศไทย	พบว่าในกรณทีีผ่ลติ
ภาพแรงงานยังคงเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มปกติเหมือนเช่น	10	ปีที่ผ่านมา	ความต้องการแรงงานเพื่อมาสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม
เติบโตได้ตามเป้าหมายการขยายตัวเศรษฐกิจที่ประมาณไว้จะมีมากกว่าอุปทานแรงงานค่อนข้างมาก	 อาจส่งผลให้เกิดภาวะ 
การขาดแคลนแรงงานอย่างรนุแรงโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและบรกิาร	ทัง้นีค้วามต้องการแรงงานโดยรวมในปี	2565	คาดว่าจะ
มีสูงถึง	48.9	ล้านคน				
	 3.	 ประมาณการความต้องการแรงงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังกล่าว	 สะท้อนให้เห็นว่าในอนาคต	 มีแนวโน้ม 
ทีป่ระเทศไทยจะเกดิปัญหาการขาดแคลนแรงงานค่อนข้างมาก	โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีจ่ะเกดิขึน้
ในอนาคต	คอื	การเพิม่ผลติภาพแรงงานให้สงูขึน้มากกว่าในปัจจุบนัรวมถงึการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและการบรกิารทีส่ามารถ
เข้ามาทดแทนแรงงานคนโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานระดับล่าง

 การผลกัดนัยทุธศาสตร์การพัฒนากำาลงัคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและยทุธศาสตร์การพฒันากำาลงัคนอตุสาหกรรม
เป้าหมายทั้ง	5	สาขา
	 เพื่อให้การผลักดันบังเกิดผลในทางปฏิบัติ	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	ได้มีการดำาเนินการและเสนอแนวทาง
จากการจัดทำายุทธศาสตร์ฯ	ดังนี้
 - ในระดับชาติ	โดยใช้กลไกเดิมที่มีอยู่แล้ว	ได้แก่	คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ	(กอช.)	ซึ่งสามารถทำาหน้าที่
ในการพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมและยุทธศาสตร์การพัฒนากำาลังคนอุตสาหกรรม 
เป้าหมายทั้ง	5	กลุ่ม	เพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีในลำาดับต่อไป
 - ในระดับระหว่างองค์กร การสร้างความเข้าใจด้วยการส่ือสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณะกรรมการ 
ระดับชาติชุดต่างๆ	ที่สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมอยู่ด้วย	 เช่น	 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานการฝึกอาชีพ
แห่งชาติ	 (กพร.ปช.)	 คณะกรรมการแผนพัฒนากำาลังคนในระดับประเทศ	 เป็นต้น	 เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยผลักดันแนวทาง
หรือมาตรการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำาลังคนในภาคอุตสาหกรรมบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของ	กพร.ปช.	
รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนากำาลังคนในระดับประเทศ	พ.ศ.	2555-2559	ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการไปแล้วเม่ือวันท่ี	 10	 กรกฎาคม	 2555	 และมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการของคณะกรรมการแผน
พัฒนากำาลังคนในระดับประเทศ	
 - ในระดับภายในองค์กร สศอ.	ให้ความสำาคญักับการดำาเนนิการแปลงแผนยทุธศาสตร์ฯ	ดงักล่าวไปสูก่ารปฏบิติั	ทัง้น้ี	สศอ.	
โดยสำานกันโยบายอตุสาหกรรมมหภาค	(สม.)	ได้นำาผลการศกึษามาจดัทำาข้อมลูเสนอผูบ้รหิารกระทรวงอตุสาหกรรม	เพือ่ประกอบ
การจัดทำานโยบายและมาตรการ	เพื่อให้การพัฒนาการเตรียมกำาลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	เป็นไปอย่างมีระบบมีจำานวนเพียง
พอและมีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละสาขา			
	 การจดัทำายทุธศาสตร์การผลติและพฒันากำาลงัคนฯ	ทำาให้ผูก้ำาหนดนโยบาย	ผูป้ฏบิตังิาน	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ 
ถงึปัญหาของการผลติกำาลงัคนภาคอตุสาหกรรม	แนวโน้มของการขาดแคลนแรงงาน	และแนวทางยทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
ทัง้ในระดบัภาพรวมและอตุสาหกรรมรายสาขาหลกั	ประกอบกบัการทำางานร่วมกนัอย่างบรูณาการระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรม	จะช่วยทำาให้การแก้ไขปัญหาด้านกำาลงัคนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและมีความย่ังยนื
ต่อไป	  
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	 	 ทรวงอุตสาหกรรมได้เห็นความสำาคัญของ 
	 	 อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	 
ว ่ามีโอกาสที่จะพัฒนาให้เป ็นอุตสาหกรรมที่ เข ้มแข็งได ้
ในอนาคต	 เพื่อรองรับกับความต้องการอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ภายในประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กว่าร้อยละ	 9	 ต่อปี	 รวมทั้งรองรับกับการขยายตัวของการ 
ส่งออก	 ภายหลังจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี	 2558	 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ข้ึน	 เมื่อวันที่	 7	
กุมภาพันธ์	2554	และได้จัดทำายุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรม
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	 ซึ่งใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
อุตสาหกรรม	 ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างความร่วมมือและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	 2)	 การพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐาน	 3)	 การตลาดและการสร้างความเชื่อมั่น 
ให้กับผู้บริโภค	 4)	 การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา	5)	การใช้มาตรการด้านการเงิน	การคลัง	และการ 

จัดซ้ือของภาครัฐ	 และ	 6)	 การสร้างความเชื่อมั่นและการ 
ส่งเสริมการลงทุน	 โดยตั้งเป ้าให ้ไทยเป ็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพที่สำาคัญในอาเซียน	
ภายในปี	 2563	 รวมทั้งได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื	ในการผลกัดนัยทุธศาสตร์พฒันาอตุสาหกรรมวสัดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชนรวมถงึหน่วยงานทางการแพทย์	รวมทัง้สิน้	11	หน่วย
งาน	ประกอบด้วย	กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงวทิยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 แพทยสภา	 คณะ
แพทย์ศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และหอการค้าไทย	 เมื่อวันที่	3 
พฤษภาคม	2554	เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และขับเคลื่อนการ
ดำาเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม			

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการงงการ

แพทย์และสุขภาพ
สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	(สร.1)
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สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	ได้ดำาเนินโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำาหนด	ดังนี้
1)	ปี	2555 	:	ได้ดำาเนินโครงการ	รวม	3	โครงการ	คือ	
 1.1)	 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพด้าน	 Productivity	 และพัฒนา
มาตรฐาน	ISO	13485	(งบประมาณ	7.84	ล้านบาท	โดยมสีถาบนัส่งเสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่	เป็นทีป่รกึษาโครงการฯ)	เป็นโครงการ 
ทีส่นบัสนนุการเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการของผูป้ระกอบการ	(ยทุธศาสตร์ข้อ	1)	และพฒันาคณุภาพมาตรฐานเพือ่เพิม่ 
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ	(ยุทธศาตร์ข้อ	2)	โดยส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำาปรึกษาแนะนำาการเพิ่ม	Productivity	และ	
พัฒนามาตรฐาน	ISO	13485	รวม	49	โรงงาน	
  ผลความสำาเรจ็ของโครงการ	:	โรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทนุการผลติได้รวมกว่า	45	ล้านบาทต่อปี	และ
หากมีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	จะสามารถขยายผลการลดต้นทุนการผลิตได้ถึง	260	ล้านบาท	สำาหรับผลสำาเร็จการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนามาตรฐาน	ISO	13485	มีโรงงานที่มีความพร้อมยื่นการขอรับรองมาตรฐานได้ภายในปี	2555	จำานวน	25	โรงงาน	 
และอีก	6	โรงงานได้เตรียมยื่นขอรับรองมาตรฐานในปี	2556		นอกจากนี้ยังได้จัดทำาตำาราคู่มือการเพิ่ม	Productivity	และพัฒนา
มาตรฐาน	ISO	13485	จำานวน	400	ชุด	สำาหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะนำาไปเรียนรู้ปฏิบัติต่อไปด้วย	
 1.2)	 โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	 (งบประมาณ	 11.9	 ล้านบาท	 โดยมี
สำานกังานนวตักรรมแห่งชาติ	เป็นทีป่รกึษาโครงการฯ)	เป็นโครงการนำาร่องส่งเสรมิการวจิยัพฒันา	(ยทุธศาสตร์ข้อ	1)	ทีส่นบัสนนุ
ให้เกดิการนำาผลวจิยัพฒันาท่ีมีอยู่มากมายในสถาบนัการศกึษาและสถาบนัต่างๆ	มาใช้ประโยชน์เชงิพาณชิย์และสร้างผูป้ระกอบการ 
เข้าสู่อุตสาหกรรม	 หรือขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมให้เข้าสู่อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง 
การแพทย์	รวมถงึงานวจัิยทีจ่ำาเป็นต้องผ่านการทดสอบทางคลนีคิ	(clinical	trial)	เพือ่ยนืยนัผลการใช้งานจริงกบัผูป่้วยและงานวิจยั 
ที่พร้อมสำาหรับการขอรับรองมาตรฐาน	 CE	Mark	 ซ่ึงช่วยยืนยันการมีมาตรฐานในระดับสากล	 โครงการที่ได้รับการสนับสนุน 
จะต้องผ่านการประเมนิความเป็นไปได้ทางเทคโนโลย	ีแนวโน้มของตลาดเป้าหมาย	การวเิคราะห์กลยทุธ์ทางธรุกิจ	และความพร้อม 
ของโครงสร้างและบคุลากร	โดยมเีจ้าหน้าทีใ่ห้คำาปรกึษาในการ	matching	ระหว่างนกัวจิยักบัผู้ประกอบการและการเตรยีมโครงการ
เพือ่ขอรบัการสนบัสนนุ	ทัง้น้ีได้กำาหนดให้ผูป้ระกอบการต้องสนบัสนนุงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ	25	ของงบประมาณแต่ละโครงการ	

  ผลสำาเร็จของโครงการ	 :	 มีผลงานวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำานวน	 16	 ผลิตภัณฑ์	 (จาก 
เป้าหมายกำาหนดไว้จำานวน	 11	 ผลิตภัณฑ์)	 ประกอบด้วย	 ผลงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พร้อมสำาหรับการนำาไปสู่การผลิต 
เชงิพาณชิย์จำานวน	7	ผลติภณัฑ์	ผลติภณัฑ์วจิยัทีผ่่านการทดสอบทางคลีนคิ	(clinical	trial)	จำานวน	3	ผลิตภัณฑ์	และผลิตภัณฑ์วจิยั 
ที่พร้อมสำาหรับการขอรับรองมาตรฐาน	CE	Mark	จำานวน	6	ผลิตภัณฑ์	
 1.3)	 โครงการศกึษาวจิยัโอกาสทางธรุกจิและการเพิม่	Value	Creation	สำาหรบัอตุสาหกรรมวสัดุอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
และสุขภาพ	 (งบประมาณ	 3.9	 ล้านบาท	 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาโครงการ)	 เป็นโครงการสร้างความเชื่อมั่น 
และการส่งเสริมการลงทนุ	(ยทุธศาสตร์ข้อท่ี	6)	โดยได้ศกึษาแนวทางการเพิม่มลูค่าให้กบัวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ไทย	และคดัเลอืก
ผลติภณัฑ์ทีม่ศีกัยภาพ	โดยคำานงึถงึระดบัความสำาคญัทางเศรษฐกจิความสำาคญัทางยทุธศาสตร์	และโอกาสในการประสบความสำาเรจ็	 
ซึ่งพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ได้	เป็นต้น	ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบด้วย	
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   1.	กลุ่มผิวหนังและความงาม	(Skin	Therapy)	
	 	 	 2.	กลุ่มถุงมือยางทางการแพทย์	(Glove)	
	 	 	 3.	กลุ่มรองเท้าเพื่อสุขภาพ	(Comfortable	shoe	and	therapeutic	shoe)	
	 	 	 4.	กลุ่มวัสดุที่ใช้แทนเส้นใย	(Non	woven	medical	product)
	 	 	 5.	กลุ่มอุปกรณ์ให้ของเหลวผ่านทางหลอดเลือด	(Infusion	Therapy)
	 	 	 6.	กลุ่มรถทางการแพทย์และเตียงทางการแพทย์	(Medical	logistic)
	 	 	 7.	กลุ่มเครื่องอัตโนมัติทางการแพทย์	(Automated	system)	
	 	 	 8.	กลุ่มชุดตรวจทางการแพทย์และรีเอเจนท์	(Medical	test	kit	and	reagent)	และ
	 	 	 9.	กลุ่มบริการและซอฟต์แวร์ทางการแพทย์	
2)	ปี	2556	:	กำาลงัดำาเนนิโครงการทัง้	3	โครงการเป็นโครงการต่อเนือ่ง	ดงันี้
 2.1)	 โครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพด้าน	 Productivity	 และพัฒนา
มาตรฐาน	ISO	13485	ได้ว่าจ้างสถาบนัส่งเสรมิเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่น่	เป็นท่ีปรึกษาโครงการฯ	งบประมาณ	7.6	ล้านบาท	โดยขยาย
เป้าหมายโรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการเพิม่ขึน้จากในปีทีผ่่านมา	49	โรงงาน	เป็น	56	โรงงาน	และจัดทำาตำาราคูม่อืการเพิม่	Productivity	 
และพัฒนามาตรฐาน	ISO	13485	จำานวน	400	ชุด	
 2.2)	 โครงการวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	 ได้ว่าจ้างสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	
เป็นทีป่รกึษาโครงการ	งบประมาณ	11.2	ล้านบาท	โดยมเีป้าหมายพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ออกสูต่ลาด	ผลติภณัฑ์ทีผ่่านการทดสอบ
ทางคลนีคิ	และผลติภณัฑ์วจิยัทีพ่ร้อมสำาหรบัการขอรบัรองมาตรฐาน	CE	Mark	รวมกนัจำานวนไม่น้อยกว่า	10	ผลิตภัณฑ์	และจดัทำา 
Roadmap	การพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต
 2.3)		โครงการศึกษาวิจัยโอกาสทางธุรกิจและการเพิ่ม	 Value	 Creation	 สำาหรับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการ
แพทย์และสุขภาพ	ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นที่ปรึกษาโครงการ	งบประมาณ	3.8	ล้านบาท	ซึ่งในปีนี้จะจัดทำาฐานข้อมูล
เชิงลึกของอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	(Intelligent	Unit)	เช่น	ฐานข้อมูลการผลิต	ฐานข้อมูลการตลาด	เทคโนโลยี	
มาตรฐาน	 กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ	 และใช้เป็นข้อมูลในการกำาหนด
นโยบายของภาครฐั	นอกจากนีย้งัจะจดัทำาแนวทางการเลือกซือ้วัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ	ในเชงิเทคนคิและวศิวกรรม	
เพื่อแพทย์และผู้ท่ีมีส่วนในการจัดซ้ือสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิคเหมาะสมกับการใช้งาน	 อันจะช่วยเพิ่ม
โอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย	ซึ่งเป็นการดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ย่อยที่	1.2

	 	 การขยายผลความสำาเรจ็	:	สำานกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา	1	มแีผนจะขยายผลของท้ัง	3	โครงการในวงกว้างมากขึน้  
โดยได้ของบประมาณต่อเนื่องในปี	 2557	 นอกจากน้ียังจะได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำาหรับอุตสาหกรรมวัสดุ
อปุกรณ์ทางการแพทย์เพิม่เติม	ซึง่เป็นการดำาเนนิการตามยทุธศาสตร์การสร้างความเชือ่มัน่และการส่งเสรมิการลงทนุ	 (ยทุธศาสตร์ท่ี	
6)	โดยได้ยื่นของบประมาณ	จำานวน	5	ล้านบาทแล้ว	โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและกำาหนดมาตรการพัฒนา
เขตอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแนวใหม่	ใน	Concept	ของนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์	(Green	Industry)	ที่มีการบูรณาการทั้งการวิจัย 
และพฒันา	ผลติภณัฑ์สขุภาพ	และเครือ่งมอืแพทย์ทีเ่กีย่วข้อง	โดยในพืน้ทีด่งักล่าวจะประกอบด้วย	ส่วนของการให้บรกิารทางการแพทย์ 
และสุขภาพ	 เช่น	 โรงพยาบาล	 คลินิคทันตกรรม	 สปาเพื่อสุขภาพ	 ส่วนสนับสนุน	 เช่น	 ที่พักอาศัย	 สถานที่เพื่อการพักผ่อน	 
และการพาณชิย์	และส่วนผลติและพัฒนาเวชภณัฑ์และผลิตภัณฑ์สขุภาพ	เช่น	โรงงานผลิตเวชภณัฑ์และวัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์	 
และห้องปฏิบัติการทดสอบ	เป็นต้น	
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	 	 	 หาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นกระแสที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ 
	 	 	 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม	ทำาให้สินค้าในสหภาพยุโรปต้องเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ได้นำามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมออกเป็นกฎระเบียบเช่นเดียวกัน	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	 จีน	 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยจำาเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องตามกฎระเบียบต่างๆ	 เหล่านั้น	 มิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งไปขาย 
ในประเทศเหล่านัน้ได้	ซ่ึงทัง้	4	ประเทศทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้นล้วนเป็นตลาดหลกัของไทยทัง้สิน้	กระทรวงอตุสาหกรรมจงึเหน็ความ
สำาคญัเรือ่งดงักล่าวจงึได้จดัทำามาตรการเพิม่ขดีความสามารถอตุสาหกรรมไทยในการแข่งขนัภายใต้กฎระเบียบของสหภาพยโุรป 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวตามกฎระเบียบและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมไทย	

	 ท้ังนี้	 ค.ร.ม.	 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทยในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบของ 
สหภาพยุโรป	ระยะที่	 1	 (ปี	2551-2553)	 เมื่อวันที่	 5	มิถุนายน	2550	และระยะที่	 2	 (ปี	2555-2557)	 เมื่อวันที่	 22	กุมภาพันธ์	
2554	 การดำาเนินงานจึงได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อุตสาหกรรมมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม/เกดิผลอย่างเป็นรปูธรรม	และขยายผลเพิม่เติมหลงัจากท่ีได้มีการเผยแพร่ข้อมลูและเตรยีมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ	ไว้แล้ว		ในระยะที่	1	เช่น	ฐานข้อมูล	LCI	ห้องปฏิบัติการทดสอบ	โดย	สศอ.	ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี	2555		
จำานวน	2	โครงการ		
 1.	 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมส่ิงทอท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 เป็นการดำาเนินการเพ่ือเตรียม 
ความพร้อมให้กบัโรงงานสิง่ทอในการขอการรบัรองฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์1	ซึง่เป็นฉลากที	่EU	ได้มกีารประกาศให้เริม่ใช้กนัตัง้แต่ปี	
2550	เป็นต้นมา	สำาหรบัเป็นข้อมลูช่วยในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม	และยงัเป็นการ
กระตุ้นให้ภาคการผลิตหาแนวทางการจัดการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าที่รับ 
ผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมให้มากขึน้	เพือ่เป็นแนวทางพฒันาไปสู่สังคมคาร์บอนตำา่	(Low-Carbon	Society)	ทีห่ลายประเทศกำาหนดไว้ 
ในนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ		

มาตรการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย

ในการแข่งขันภายใต้กฎระเบียบ
ของสหภาพยุโรป ระยะที่ 2 (ปี 2555-2557)

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	(สร.1)

1.	ฉลากคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์	หมายถงึ	ฉลากทีแ่สดงปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ลดปล่อยออกมาจากผลติภณัฑ์ในแต่ละหน่วยการผลติ	ตลอดวฏัจกัรชีวติของผลติภณัฑ์	ตัง้แต่ 
	 การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	การขนส่ง	การประกอบชิ้นส่วน	การใช้งาน	และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน	โดยคำานวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
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	 ในปี	 2555	 มีโรงงานสิ่งทอที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด	 6	 ราย	 โดยดำาเนินการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 
ตามแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	(Life	Cycle	Assessment)	อนุกรมมาตรฐาน	ISO	14040	และคู่มือแนวทางการ
ประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของผลติภณัฑ์	รวมทัง้ข้อกำาหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์	(Product	Category	Rule;	PCR)	ในการกำาหนด
ขอบเขตของการเก็บข้อมูลจากผลิตภัณฑ์	วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์	และจัดเตรียมเอกสาร	
Verification	sheet	เพื่อรองรับการทวนสอบข้อมูลจากผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน	เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรอง
ฉลาก	รวมถงึให้คำาปรกึษาแนะนำาในการปรบัปรงุกระบวนการผลติตามแนวทางเทคโนโลยสีะอาดเพือ่ลดการใช้	ทรพัยากร	วตัถดุบิ	
สารเคมี	นำ้าและพลังงาน	ลดขั้นตอน/ระยะเวลาในการทำางาน	และการเพิ่มมูลค่าของเสีย

ชื่อบริษัท ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย หน่วยการทำางาน
ปรมิาณคาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

(kg CO
2
 eq.)      

1.บริษัท	ธนูลักษณ์	จำากัด	(มหาชน)
เสื้อเชิ้ตฝ้าย	 100%	 แขนยาว	 สีขาว	
size	M	ยี่ห้อ	Arrow

1	ตัว 9.27

2.	บริษัท	อาร์ทรี	จำากัด

ผ้าปท่ีูนอน	Tensilk	แบบ	Fitted	Sheet	
ขนาด	 78”x72”x15”	 (60%	Silk	 and	
40%	Tencel)	ความหนาแน่น
1170	เส้น/10	cm2

1	ผืน 28.4

3.บริษัท	ทีทีเอช	เทรดดิ้ง	จำากัด
เสื้อโปโลชายผ้าถักพอลิเอสเทอร์ผสม
ฝ้าย	(65%	Polyester	35%	Cotton)	
เฉดสีเข้ม	ขนาด	XL

1	ตัว 11.8

4.	บริษัท	ฮงเส็งการทอ	จำากัด
เสื้อกีฬาเทรนนิ่งสีขาว	พอลิเอสเทอร์	
รีไซเคิล	100%	size	M	ยี่ห้อ	NIKE

1	ตัว 8.18

5.	บริษัท	วาย.อาร์.ซี	เท็กซ์ไทล์	จำากัด ผ้าทอ	100%	พอลิเอสเทอร์	เฉดสีเข้ม 1	กิโลกรัม 12.2

6.	บริษัท	สปันซิลค์เวิลด์	จำากัด
เส้นด้ายไหมปั่น	 (Spun	 Silk	 Yarn)	 
สีธรรมชาติ

1	กิโลกรัม 19.3

ตารางที่ 1 สรุปผลการดำาเนินงานของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
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กลุ่มที่	1	:	เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า
จำานวน	9	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน

ตู้	MDB	,Copper	Busbar	,	Timer	Relay	,	Mold	Case	Circuit	Breaker	Miniature	
Circuit	Breaker,	Magnetic	Contactor,	Thermal	Overload	Relay
การขึ้นรูปพลาสติกแบบอัด		การขึ้นรูปพลาสติกแบบฉีด	

กลุ่มที่	2	:	เตาอบไมโครเวฟ	หม้อหุง
ข้าว	กระติกนำ้าร้อน
จำานวน	12	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน

Fan	Blade	(ไมโครเวฟ)	,	Heater	Plate	(กระติกนำ้าร้อน),	Heater	Plate	(หม้อหุงข้าว
แบบธรรมดา),	Heater	Plate	(หม้อหงุข้าวแบบมอีุน่),	Air	Pump	Assy	(กระตกินำา้ร้อน),	
การขึน้รปูพลาสตกิ	3	ผลติภณัฑ์	(หม้อหงุข้าวแบบธรรมดา	หม้อหงุข้าวแบบมอีุน่	กระตกิ
นำ้าร้อน),	การขึ้นรูปโลหะ	3	ผลิตภัณฑ์	(หม้อหุงข้าวแบบธรรมดา	หม้อหุงข้าวแบบมีอุ่น	
กระติกนำ้าร้อน),	PCB	Assy	(ไมโครเวฟ	หม้อหุงข้าว	กระติกนำ้าร้อน)

กลุ่มที่	 3	 :	 เคร่ืองเล่น	 DVD	 และ
เครื่องขยายเสียงพร้อมลำาโพง
จำานวน		11	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน

Loader	 (DVD),	 Reader	 Unit	 (DVD),	 Antenna	 (DVD	 เครื่องขยายเสียง)	 ,	 LCD	
Panel	(DVD),		PCB	Assy.	(DVD	เครื่องขยายเสียง)	 ,	Switching	Adapter	(DVD),	
Speaker(DVD	เครื่องขยายเสียง)	,	Cabinet	(เครื่องขยายเสียง),		Metal	Grill	การขึ้น
รูปพลาสติก	(DVD),	การขึ้นรูปโลหะ	(DVD)

	 ในแต่ละผลติภณัฑ์ได้ดำาเนนิการสำารวจและรวบรวมข้อมลูเพือ่เป็นตวัแทนของประเทศ	โดยมปีรมิาณการผลติไม่ตำา่กว่าร้อยละ	60 
ของประเทศ	หรือมกีารใช้ข้อมลูจาก	Supplier	ในต่างประเทศ/ฐานข้อมลูทตุยิภมู	ิโดยนำามาปรบัให้เป็นฐานข้อมลูของประเทศไทย
ตามกระบวนการของ	 ISO	 14044	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำาไปรวมอยู่ในฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน
ของประเทศไทย	(Thai	National	Life	Cycle	Inventory	Database)	โดยอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)	
เพื่อเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์	เช่น	การจัดทำาฉลากคาร์บอน 
ฟุตพริ้นท์	ฉลากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ	รวมถึงใช้ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า	

	 นอกจากนีก้ารดำาเนนิการดงักล่าวยงัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกด้วยทางหนึง่	โดยใช้เป็นกลยทุธ์
ด้านการตลาดเพราะเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดภาวะโลกร้อน	 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้ขายปลีกในยุโรปได้ตอบรับฉลากคาร์บอนเป็นอย่างดี	 
จึงเป็นการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบคาร์บอนตำ่า	 ซึ่งนอกจากประเทศในสหภาพยุโรป	 
เช่น	สหราชอาณาจักร	เยอรมน	ีและฝร่ังเศส	แล้วยงัมปีระเทศสหรฐัอเมรกิา	แคนาดา	ญีปุ่น่	เกาหลใีต้	ทีใ่ห้ความสำาคญัด้วยเช่นกัน

 2.	 โครงการจดัทำาฐานข้อมลูอปุกรณ์พืน้ฐานสำาหรบัการประเมนิวฎัจกัรชวีติของผลติภณัฑ์ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	
เป็นการจดัทำาฐานข้อมลูการใช้วตัถุดิบและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมของอปุกรณ์พ้ืนฐานทีใ่ช้ในการผลติผลติภณัฑ์	(Foreground	
Data)		ในลักษณะ	Gate	to	Gate	เริ่มพิจารณาตั้งแต่กระบวนการผลิตในขั้นแรก	จนถึงขั้นตอนสุดท้ายและพร้อมที่จะจัดส่งไปยัง
ลูกค้าสำาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	32	อุปกรณ์/ชิ้นส่วน	ซึ่งจำาแนกออกเป็น	3	กลุ่มผลิตภัณฑ์	ได้แก่
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โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) เป็นนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการสร้างฐานการผลิต
รถยนต์นั่งประเภทใหม่ขึ้นในประเทศไทย เพื่อท�าให้อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งเปลี่ยนจากการรับจ้างผลิตหรือฐานการประกอบ

มาสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์น่ัง โดยเม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2550 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการก�าหนดมาตรการเปิด 
ส่งเสริมการลงทุนโครงการรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในฐานการผลิตขนาดใหญ่ การสร้าง
ตลาดรถยนต์ประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศ และการขยายการส่งออกไปพร้อมกัน

	 	 ยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	 หรือ	 
	 	 Eco	 car	 (Ecological	 friendly	 car	 for	 
modern	 society)	 เป็นรถยนต์น่ังท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะ 
แตกต ่างจากรถยนต ์ ท่ัวไปท่ีมีการผลิตในประเทศและ 
ต่างประเทศ	 ในด้านเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีความปลอดภัยสูง	 ตามมาตรฐาน
สากลของคณะกรรมการเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป	 (United	
Nations	Economic	Commission	for	Europe	;	UNECE)	ดงันี้
 คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม	:	เป็นไปตามมาตรฐานมลพิษ
ระดบั	Euro	4	ตามข้อกำาหนดทางเทคนคิ	UNECE	Reg.83	Rev.2	
หรือระดบัทีส่งูกว่า	และมปีรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	

ที่ปล่อยออกจากท่อไอเสียของรถยนต์ไม่เกิน	 120	 กรัมต่อ
กโิลเมตร	ทีว่ดัตามหลกัเกณฑ์ทีร่ะบไุว้ในข้อกำาหนดทางเทคนคิ	
UNECE	Reg.101	Rev.1
 คณุสมบตัด้ิานการประหยดัพลังงานเชือ้เพลงิ	:	มอีตัราการ
ใช้นำ้ามันเชื้อเพลิงไม่เกิน	5.0	ลิตรต่อ	100	กิโลเมตร	(หรือ	20	
กโิลเมตรต่อลติร)	ตามข้อกำาหนดทางเทคนคิ	UNECE	Reg.101	
Rev.1

 คณุสมบตัด้ิานความปลอดภัย	:	มคีณุสมบตัใินการป้องกนั
ผู้โดยสารกรณีที่เกิดอุบัติเหตุการชนด้านหน้าของตัวรถตามข้อ
กำาหนดทางเทคนิค	UNECE	Reg.94	Rev.0	หรือระดับที่สูงกว่า 
และมีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสารกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ
การชนด้านข้างของตัวรถ	 ตามข้อกำาหนดทางเทคนิค	UNECE	
Reg.95	Rev.0	หรือระดับที่สูงกว่า
	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ได้รับมอบ
หมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยงานหลักในการ
ผลักดันและดำาเนินงานตามนโยบายโครงการรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล	 จึงได้ดำาเนินการออกประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรมเรือ่ง	คณุสมบตัริถยนตป์ระหยดัพลงังาน
มาตรฐานสากล	ลงวันที่	21	ธันวาคม	2550	โดย	สศอ.	จะทำา
หน้าที่พิจารณาอนุมัติแบบการผลิตและอนุมัติการผลิตรถยนต์ 
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	 สำาหรับผู้ผลิตรถยนต์ 
ที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนโครงการจำานวน	 5	 ราย	
ไดแ้ก	่บริษทั	นสิสัน	มอเตอร	์(ประเทศไทย)	จำากดั	บริษทั	ฮอนดา้	 
ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	จำากัด	บริษัท	ซูซูกิ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	
จำากดั	บรษิทั	มติซบูชิ	ิมอเตอรส์	(ประเทศไทย)	จำากดั	และบรษัิท	

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	(สร.1)

การผลักดันนโยบายโครงการรถยนต์ 
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)
การผลักดันนโยบายโครงการรถยนต์ 
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car)
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โตโยต้า	มอเตอร์	ประเทศไทย	จำากัด	ทั้งนี้	ตั้งแต่ปี	2552	จนถึง
ปัจจุบัน	 (เดือนเมษายน	2556)	สศอ.	 ได้มีการอนุมัตแิบบการ
ผลติรถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากลรวมทัง้สิน้	15	แบบ
การผลิต	โดยประกอบด้วย	รถยนต์รุ่น	5	ประตู	(Hatchback)	
จำานวน	 9	 แบบการผลิต	 และรถยนต์รุ่น	 4	 ประตู	 (Sedan)	
จำานวน	6	แบบการผลิต
	 ในขั้นตอนของการอนุมัติการผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล	 	 สศอ.	 เป็นหน่วยงานหลักในการเข้า
ร่วมสังเกตการณ์การทดสอบรถยนต์ตามมาตรฐาน	 UNECE	
รวมถึง	 การตรวจสอบเอกสารการรับรองเฉพาะแบบภายใต้	
UNECE	WP29,	1958	Agreement	ซึ่งประกอบด้วย	หลักฐาน 
การรับรองเฉพาะแบบจากหน่วยรับรอง	 (Type	 Approval	
Authority)	ผลทดสอบจากหนว่ยทดสอบ	(Technical	Service)	
และข้อมูลรายละเอียดทางเทคนิคของรถยนต์ท่ีใช้ในการยื่น
ขอรับการรับรอง	 เพื่อให้แน่ใจว่ารถยนต์ที่ผลิตตามแบบการ
ผลติซึง่	สศอ.	ไดอ้นมุตัไิปแลว้นัน้มีคุณสมบตัใินดา้นส่ิงแวดล้อม	
ด้านการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง	 และด้านความปลอดภัย	
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 และเพื่อให้แน่ใจว่า	 
ผลการทดสอบรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	 และ 
วิธีการทดสอบรถยนต์ตามข้อกำาหนดทางเทคนิค	 ภายใต้
มาตรฐานสากล	UNECE	ดงักลา่ว		จะถูกระบใุนคูม่อืประจำารถของ 
รถยนต์	(Manual)	เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบ

	 นอกจากนี้แล้ว	 สศอ.	 ได้เข้าร่วมในคณะทำางานพิจารณา
กล่ันกรองการปฏิบตัติามเงือ่นไขและสิทธปิระโยชนใ์นการผลติ
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากลและการผลิตช้ินส่วน
รถยนตป์ระหยดัพลงังานมาตรฐานสากล	เพือ่พจิารณากลัน่กรอง
และให้ความเห็นรายการวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็นที่ผู้ได้รับการ 
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์	 และการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	ย่ืนขอใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อน
อากรขาเข้าตามมาตรา	30	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	
พ.ศ.	2520	รวมทัง้เขา้รว่มพจิารณาตรวจสอบสายการผลติของ
รถยนตป์ระหยดัพลังงานมาตรฐานสากล	และสายการผลิตของ
เครื่องยนต์และชิ้นส่วนหลักของเครื่องยนต์
	 การดำาเนินงานในการผลักดันนโยบายโครงการรถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล	 ของ	 สศอ.	 ดังกล่าวข้างต้น	 
เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาให้รถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากลเปน็		Product	Champion	ลำาดบัที	่3	(เชน่เดยีวกบั 
ความสำาเร็จของรถปิกอัพ	1	ตัน	และรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก
คุณภาพสูง)	 และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถสร้างฐาน
การผลิตรถยนต์นั่งภายในประเทศไทยได้	 อันจะส่งประโยชน์ 
ต่อภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และ
ประชาชนไทย	ดังนี้

 ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
	 การขยายฐานการผลิตและส่งออกของไทยโดยการ 
	 	 ลงทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่
	 การพัฒนามูลค่าเพิ่มในประเทศจากอุตสาหกรรม 
		 	 การผลิตรถยนต์นั่งให้ทัดเทียมอุตสาหกรรมรถปิกอัพ
	 การสร้างความยั่งยืนและการลดความเสี่ยงให้กับ		 
		 	 รถยนต์ส่งออกของไทย

 ประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
	 การขยายฐานการผลิตและส่งออกตามการผลิตรถยนต์
	 การพัฒนามูลค่าเพ่ิมในประเทศ	 (โดยเฉพาะช้ินส่วน			 
		 	 หลัก	เช่น	เครื่องยนต์)
	 อุตสาหกรรมวัตถุดิบที่สำาคัญ	ได้แก่	เหล็กและเหล็กกล้า	 
   พลาสติก	 ยางสังเคราะห์	 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 
	 	 และอุตสาหกรรมสนับสนุน	 ได้แก่	 แม่พิมพ์และดายน์	 
	 	 มีการขยายฐานการผลิต

 ประโยชน์ต่อประชาชนไทย
	 การชะลอปัญหาด้านสภาพสิ่งแวดล้อมทางอากาศ 
	 	 จากการใช้รถยนต์
	 การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
	 การชะลอการสูญเสียของประเทศจากการนำาเข้า 
		 	 เชื้อเพลิง	
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ในฐานะองค์กรชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ	เล็งเห็นความสำาคัญที่จะใช้
ศกัยภาพและความไดเ้ปรยีบเชิงเปรียบเทยีบในอุตสาหกรรมสบัปะรดของประเทศ	เพือ่ผลติผลติภณัฑท์ีส่รา้งคุณคา่เพิม่	 

(Value	Creation)	ให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยตลอด	Supply	chain	โดยวางแนวทางในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่ม
ใหก้บัผลิตภณัฑส์บัปะรด	ตามความตอ้งการและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทัง้ภายในและตา่งประเทศทีม่กีารปรบัเปลีย่นอยา่งตอ่เนือ่ง 
ดว้ยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลยใีนการสรา้งนวตักรรมให้กบัผลติภณัฑ	์รวมถงึการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูแ้ละการมีสว่นรว่มในการ
พฒันาผลิตภัณฑ์ใหม	่ซึง่จะเปน็การเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตรส์บัปะรดทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณก์ำาลงัดำาเนนิการรว่มกบัหนว่ยงาน 
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง	ผูป้ระกอบการ	และกลุม่เกษตรกร	ในลกัษณะยทุธศาสตรก์ารพฒันาแบบบรูณาการ		เพือ่กำาหนดกรอบทศิทาง
ด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรม	การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้เกิดสมรรถนะด้านนวัตกรรม	 (Innovation	Capacity)	อันจะ
เปน็พืน้ฐานทีท่ำาใหน้อกจากจะเพิม่คณุคา่ใหอ้ตุสาหกรรมสบัปะรดไทยสามารถแขง่ขนัในเวทกีารคา้โลก	และรกัษาความเปน็ผูน้ำา 
ในด้านการผลิต	 การตลาดและยังเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาดในช่วงฤดูการผลิต	 เนื่องจากมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่หลากหลายรองรับ	 และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน	 ลดภาระงบประมาณในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นอยู่	 
ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของการพัฒนาสับปะรดไทยในอนาคต
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โครงการ
ศึกษา

แนวทาง 
 การสร้างคุณค่าเพิ่ม

ให้กับผลิตภัณฑ์
สับปะรด
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	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันอาหาร	 ดำาเนินงาน	 “โครงการศึกษาแนวทางการสร้างคุณค่าเพิ่มให้
กับผลิตภัณฑ์สับปะรด”	 ประจำาปีงบประมาณ	 2555	 โดยผลการศึกษาจะเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สับปะรด	อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง	นักลงทุน	และผู้สนใจทั่วไป	สามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการดำาเนินธุรกิจ	และเป็นแนวทางในการ 
ลงทุนเชิงพาณิชย์สำาหรับผลิตภัณฑ์คุณค่าเพิ่มจากสับปะรด	 โดยมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ	์ 
4	ผลิตภัณฑ์	ได้แก่	สับปะรดแปรรูปบรรจุภาชนะปิดสนิท	(บรรจุถ้วยพลาสติก)	นำ้าส้มสายชูหมักจากสับปะรด	สารให้ความคงตัว
จากสบัปะรด	(Pineapple	Stabilizer)	และเอนไซม์โบรมเีลน		และมข้ีอมลูด้านโครงสร้างอตุสาหกรรมสบัปะรดทีจ่ะทำาให้ทราบถงึ 
สภาวะอุตสาหกรรมสับปะรดทั้งที่เป็นอาหารและมิใช่อาหารสายโซ่คุณค่าสับปะรด	 (Value	 Chain)	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ด้านการผลติผลติภณัฑ์สบัปะรด	รวมทัง้เจาะลกึข้อมลูแนวโน้มตลาดผลติภณัฑ์สบัปะรดในตลาดโลก	นอกจากนี	้ยงัได้กำาหนดแนวทาง 
การสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรด	 ท่ีประกอบด้วย	 5	 แนวทาง	 คือ	 1)	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่และเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถนำาไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้	 2)	 การสนับสนุนการ
ขยายช่องทางการนำาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดไปใช้ในอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศให้มากขึ้น	 เพื่อทดแทนการนำาเข้า 
และการขยายผลิตภัณฑ์เข ้าสู ่ร ้านค้าระดับพรีเมี่ยม	 3)	 รณรงค์	 ประชาสัมพันธ์	 ให้ความรู ้ ผู ้บริโภคในประเทศถึง 
คุณประโยชน์ของสับปะรด	 4)	 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด	 และ	
5)	 การจัดให้มีแหล่งเรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรดในระดับชุมชน	 
และระดับอุตสาหกรรม		ซึ่งหากมีการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการลงทุนในเชิงพาณิชย์สำาหรับ	4	ผลิตภัณฑ์ข้างต้น	จะสามารถ
สร้างรายได้กว่า	 200	 ล้านบาทต่อปี	 และยังเป็นแนวทางสำาคัญในการรองรับปริมาณผลผลิตสับปะรดจากไร่เกษตรกรทั้งในส่วน
ของสับปะรดผลสดและลำาต้นสับปะรดไม่น้อยกว่า	16,300	ตัน/ปี
	 ภายหลังจบการศึกษาวิจัยโครงการฯ	 ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ	 โดยการนำาข้อมูลไปปรับใช้กับการดำาเนิน
ธุรกิจในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณค่าเพิ่ม	 ซ่ึงในเบื้องต้นมีผู้ประกอบการแจ้งความประสงค์ที่จะผลิตสินค้าออกสู่ตลาด	 ได้แก่	 
สารให้ความคงตัวจากสับปะรด	 จำานวน	 1	 ราย	 และเอนไซม์โบรมีเลน	 จำานวน	 1	 ราย	นับเป็นสัญญาณที่ดีในการยกระดับการ
สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดของไทย	 เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการกับสภาพ 
การดำาเนินธุรกิจของภาคเอกชนอย่างแท้จริง	
 อย่างไรก็ตาม	 จะต้องอาศัยการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ตามแนวทางการเพิ่ม
คุณค่าเพิ่มตามที่ได้กล่าวข้างต้น	 ให้เกิดการขยายการลงทุนใน	 4	 ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น	 พร้อมกันน้ี	 สำานักงานฯ	 
ไดท้ำาการเผยแพรผ่ลการศกึษาดงักลา่วผา่นเวบ็ไซต	์เพือ่เปน็แหลง่ขอ้มลูองค์ความรู้ทีจ่ะจดุประกายความคดิใหกั้บผูป้ระกอบการ	
นักลงทุน	 นักวิชาการ	 และผู้สนใจทั่วไป	 ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้า	 และนำาข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจดำาเนินธุรกิจ	 หรือทำาการ
วิจัยขยายผลในผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สับปะรดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์	 
www.oie.go.th/VC-pineapple 
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	 	 สาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ	 สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศปีละ 
	 	 ประมาณ	250,000	ล้านบาท	ซึ่งปัจจัยสำาคัญที่สนับสนุนคือ	ไทยมีความพร้อมในด้านวัตถุดิบ	โดยเป็นผู้ผลิตยาง
ธรรมชาตไิด้มากเป็นอนัดบั	1	ของโลก	อย่างไรกต็าม	แม้ว่าไทยจะมข้ีอได้เปรยีบดงักล่าว	แต่สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาตใินการแปรรปู 
เป็นผลิตภัณฑ์ยางยังอยู่ในระดับตำ่า	จึงขาดโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไปเป็นจำานวนมาก
	 ปัจจบุนัโครงสร้างการผลติอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางในประเทศ	ประกอบด้วยผู้ผลิตไทย	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดกลาง
และขนาดเลก็	มเีทคโนโลยกีารผลติทีล้่าสมยั	มปีระสทิธภิาพการผลิตตำา่	อกีส่วนหนึง่เป็นผู้ประกอบการข้ามชาตริายใหญ่ทีเ่ข้ามาลงทนุ
ในประเทศ	ซึง่ในการดำาเนนิการพัฒนาเพือ่ให้เกดิการสร้างมูลค่าเพิม่ให้กับประเทศได้อย่างสูงสดุ	ควรคำานงึถงึทัง้ผูป้ระกอบการไทย
และผู้ประกอบการข้ามชาติ	โดยการพัฒนาควรดำาเนินการ	2	แนวทางไปพร้อมกัน	คือ	(1)	การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
ผลติภณัฑ์ยางเพือ่สร้างฐานการส่งออก	(2)	การพฒันาผูป้ระกอบการไทย	ดงันัน้	สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	จงึได้ดำาเนนิโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง	ในปี	2555	เพื่อรองรับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว	ซึ่งสรุปผลการดำาเนินโครงการได้	ดังนี้

 1. โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเหมาะสมสำาหรับอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยางและ 
ไม้ยางพารา เพื่อศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการลงทุนต่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง
และไม้ยางพารา	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการข้ามชาติ	 ซ่ึงจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับประเทศจากการส่งออกได้อย่างรวดเร็ว	 ซึ่ง 
ผลการดำาเนินโครงการ	สรุปแนวทาง/มาตรการ	ในการพัฒนาโดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์	ดังนี้

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2	(สร.2)

การดำาเนินโครงการเพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง



   69 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม  

  •	ผลิตภัณฑ์ยาง	
	 	 1)	 ส่งเสริมให้มกีารปรบัปรงุโครงสร้างการผลติ	โดยจดัตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ยาง	เพือ่เป็นหน่วยงานกลางใน
การประสานความร่วมมอืระหว่างผูป้ระกอบการและหน่วยงานวจิยั	เพือ่ดำาเนนิงานวจิยั	และผลกัดนัการกำาหนดมาตรฐานกลางของ
ผลติภัณฑ์ยาง
	 	 2)	พัฒนาบุคลากร	 โดยมีแนวทางในการผลิตบุคลากรทางด้านการวิจัยให้เพียงพอ	และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม	เช่น	การฝึกอบรม	โดยความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา
	 	 3)	ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ	ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตได้ในประเทศ
	 	 4)	ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา	 เช่น	การเปิดช่องให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกจาก
ผลิตภัณฑ์ยาง	ของร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....	
	 	 5)	ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้บริโภคในประเทศมีความเช่ือมั่นในผลิตภัณฑ์ยาง	 และจัดทำา	 Road	 show	 
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยางไทยและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ
	 	 6)	 ส่งเสรมิอตุสาหกรรมสนบัสนนุเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทีจ่ะเตบิโตในอนาคต	เช่น	อตุสาหกรรมผ้าใบ	
เส้นลวด	และแม่พิมพ์
 •	ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา
	 1)	พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ	เพื่อลดการสูญเสียเนื้อไม้และพัฒนาการออกแบบให้มีเอกลักษณ์
	 2)	ลดการใช้แรงงานไร้ฝีมือในกระบวนการผลิต	โดยเพิ่มการใช้แรงงานฝีมือที่มีความชำานาญมากขึ้น
	 3)	 ปรบัปรงุกฎหมายทีไ่ม่เอือ้ต่อการพฒันา	 เช่น	 ความเข้มงวดของ	พ.ร.บ.	 ป่าไม้	 พ.ศ.	 2484	 ออกมาตรการของไทย 
เพือ่รองรับกฎเกณฑ์ด้านสิง่แวดล้อมทีม่ผีลกระทบต่ออตุสาหกรรมไม้และเครือ่งเรอืน	 เช่น	 EU	 FLEGT	 (2013)	 ของสหภาพยโุรป	 
และ	Lacey	Act	ของ	สหรฐัอเมรกิา
	 4)	กำาหนดนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ยางพาราอย่างชัดเจน
	 5)	กำาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม	
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราในตลาดใหม่ๆ	ในต่างประเทศ

 2. โครงการพฒันาเทคโนโลยีเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติอตุสาหกรรมผลติภณัฑ์ยาง เพือ่ศกึษา
แนวทางในการพฒันาเทคโนโลยใีห้ผูป้ระกอบการไทยมคีวามเข้มแขง็	ก้าวไปสูก่ารเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ในระดบัโลก	โดย
จำาแนกผลติภณัฑ์ยางได้	4	กลุม่	คอื	ยางล้อยานยนต์	ผลิตภัณฑ์ยางทีใ่ช้ในงานวศิวกรรมและอตุสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์จากนำา้ยางข้น 
และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ	ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง/มาตรการ	ที่สำาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้	ดังนี้
	 1)	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในแต่ละกลุ่มให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	
	 2)	ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์	(Simulation	Finite	Element)	ในการออกแบบ
	 3)	ส่งเสริมการเลียนแบบ	การวิจัยและพัฒนา	ด้านคุณสมบัติ	สูตรผสม	วัตถุดิบ	แม่พิมพ์	เครื่องจักร	การขึ้นรูปยาง	
การอบยาง	และการทดสอบผลิตภัณฑ์	
	 4)	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ลดการใช้พลังงาน	แรงงาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	
	 5)	ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทย	 ห้องปฏิบัติการทดสอบ	 การสร้างสนามทดสอบให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและข้อกำาหนดของประเทศต่างๆ	ที่ไทยส่งผลิตภัณฑ์ไปจำาหน่าย	
	 จากแนวทาง/มาตรการข้างต้น	ได้เสนอโครงการนำาร่องในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สำาคัญ	8	โครงการ	
ได้แก่	1)	โครงการส่งเสริมการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่ใช้ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อยานยนต์	2)	โครงการส่งเสริมการวิจัย
และพฒันาเทคโนโลยทีีต่่อยอดไปสูก่ารพฒันาด้านต่างๆ	เพือ่สร้างฐานการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยขีัน้สูง	3)	โครงการจดัทำาแผน
พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางล้อยานยนต์	 4)	 โครงการจัดทำาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ยางล้อยานยนต์ 
5)	โครงการส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากนำ้ายางข้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	6)	โครงการส่งเสริมยกระดับ
การวิจัยและพัฒนา	 และต่อยอดการวิจัยไปสู่นวัตกรรมใหม่	 7)	 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบผลติภณัฑ์ยางทีใ่ช้งานวศิวกรรม	8)	โครงการส่งเสรมิให้ภาครฐัใช้ผลติภณัฑ์ยางทีใ่ช้ในงานวิศวกรรมทีผ่ลติได้ในประเทศ
ในงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
	 การดำาเนินนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยตามแนวทาง/มาตรการ	 ที่ได้จากการดำาเนินโครงการ 
ดังกล่าวข้างต้น	คาดว่าจะทำาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศได้อย่างรวดเร็วจากการเข้ามาลงทุนของบริษัทข้ามชาติ	ในขณะ
เดียวกันก็มีการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในประเทศให้แข่งขันได้ในระดับสากล	และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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โครงการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
[ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ใน
บริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)]

	 	 ครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เป็นโครงการศึกษาวิจัยต่อเน่ืองนับตั้งแต่ปี	 2550	 

	 	 โดยในปีงบประมาณ	2555	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร่วมกับ	บริษัท	โซซิโอ-เอคโคโนมิค	คอนซัลแตนส์	จำากัด	

ดำาเนนิการศกึษาวเิคราะห์เพ่ือจัดทำายทุธศาสตร	์กลยทุธ	์และแผนปฏบิตักิารพฒันาความรว่มมอืดา้นอตุสาหกรรมในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 

ตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor:	SEC)		ในบริบทการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	รวมทั้งกำาหนด
นโยบาย	แผนงาน	และมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของไทยในพื้นที่ดังกล่าว

สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่่างประเทศ	(สท.)
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	 การกำาหนดพืน้ทีศ่กึษาโครงการฯ	ครอบคลมุพืน้ทีพ่ฒันา	4	ประเทศคอื	ไทย	กมัพชูา	เวยีดนาม	และ	สปป.ลาว	โดยประกอบดว้ย	 
Corridor	ย่อย	4	เส้นทาง	คือ
	 1)	 Central Sub-corridor	ได้แก่	แนวเส้นทางกรุงเทพฯ	-	พนมเปญ	–	โฮจิมินห์ซิตี้	-	หวุงเตา
	 2)	 Northern Sub-corridor	ได้แก่	แนวเส้นทางกรุงเทพฯ	-	เสียมเรียบ	-	สตึงเตร็ง	-	รัตนคีรี	-	โอยาเดฟ	-	เปลยกู	–	เคยนอน 
 3)	 Southern Coastal Sub-corridor	ได้แก่	แนวเส้นทางกรุงเทพฯ	-	ตราด	-	เกาะกง	-	ฮาเตียน	–	คาเมา	-	นามแคน	และ
	 4)	 Inter-Corridor Link (with EWEC)	ได้แก่	แนวเส้นทางสีหนุวิลล์	-	พนมเปญ	-	กระแจะ	-สตึงเตร็ง	-	กันดาล	-	ปากเซ	– 
	 	 สะหวันนะเขต
	 ในส่วนของประเทศไทยครอบคลมุพืน้ท่ีในเขตกรงุเทพมหานครและภาคตะวนัออกของไทยได้แก่	จงัหวดัชลบรุ	ีระยอง	จนัทบรุี	
ตราด	และสระแก้ว	โดยล่าสดุได้มีการขยายพืน้ทีพ่ฒันาดงักล่าวให้เชือ่มโยงไปสูโ่ครงการพัฒนาท่าเรอืนำา้ลกึทวายในเมยีนมาร์ด้วย 
ซึง่เมือ่เชือ่มโยงแนวพืน้ทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้และท่าเรอืนำา้ลกึทวายเข้าด้วยกนัจะเป็นแนวพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพด้วยการเชือ่มโยงเส้นทาง 
การค้าระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย	 ต่อเน่ืองไปยังมหาสมุทรแอตแลนติกโดยผ่านกรุงเทพมหานครและฐาน
การผลิตหลักในภาคตะวันออกของไทย	ซึ่งจะทำาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยในอนาคตอันใกล้

ผลการศึกษา
	 จากการดำาเนินโครงการศึกษาฯ	 ทำาให้ได้ข้อเสนอแนะนโยบายด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิตอนใต้	(Southern	Economic	Corridor:	SEC)	ในบรบิทการรองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	
อุตสาหกรรมเป้าหมาย	พื้นที่เป้าหมาย	รวมทั้งระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม	(Stage	of	Industrialization)	เพื่อกำาหนดแผนงาน
และโครงการที่สอดคล้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจ	สังคม	และระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่ศึกษา	
ซึ่งประกอบด้วย		3	ยุทธศาสตร์หลัก	และ	4	ยุทธศาสตร์พื้นฐาน	ดังนี้
	 ยทุธศาสตร์หลกั	ประกอบด้วย	1)	ยทุธศาสตร์การเตรยีมความพร้อมสู่การเป็นเศรษฐกจิสร้างสรรค์	ซึง่ได้มกีารเสนอแผนงาน	
ได้แก่	การสร้างตราสนิค้าไทยสูภู่มภิาคอาเซยีน	และการจดัตัง้สถาบนัส่งเสรมิผลิตภัณฑ์เชงิสร้างสรรค์แห่งชาต	ิ2)	ยทุธศาสตร์การ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้	SMEs	ไทย	มีการเสนอแผนงาน	ได้แก่	การส่งเสริม	SMEs	ไทยในการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆ	
ของประเทศเพื่อนบ้าน	และการสร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่กับ	SMEs	ในการร่วมบุกเบิกพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ๆ	
ในภูมิภาค	3)	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค	มีการเสนอแผนงาน	ได้แก่	การเสริมสร้างสมรรถนะการผลิต
และการจัดการของ	SMEs	ในประเทศเพื่อนบ้าน	และการสนับสนุนบุคลากรภาครัฐด้านการฝึกอบรมและการบริหารจัดการของ
ภาครัฐในประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา:	ธนาคารพัฒนาเอเชีย	(ADB)

ภาพที่	1	แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้	(SEC)
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	 ยุทธศาสตร์พื้นฐาน	ประกอบด้วย	1)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	มีการเสนอแผนงาน	ได้แก่	การจัดทำาระบบ
ฐานข้อมูลการค้า/การลงทุนของผู้ประกอบการไทยในประเทศเพื่อนบ้าน	 และการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูล	 
2)	ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรด้านต่างๆ	มกีารเสนอแผนงาน	ได้แก่	การสร้างความพร้อมให้บคุลากรด้านต่างๆ	ทีจ่ะไปทำางาน
ในประเทศเพ่ือนบ้าน	 และเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่	 3)	 ยุทธศาสตร์การปรับปรุง
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ	มีการเสนอแผนงาน	ได้แก่	การปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน 
ภาครัฐ	 และการพัฒนาความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการดำาเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อลงทุน	 ในประเทศเพื่อนบ้าน	 และ	 
4)	ยทุธศาสตร์การพัฒนาฐานข้อมลูและการบรหิารจัดการด้านโลจสิตกิส์	มกีารเสนอแผนงาน	ได้แก่	การพฒันาศกัยภาพด้านโลจสิติกส์
ของผู้ประกอบการ	และบูรณาการด้านระบบขนส่งต่างๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
	 สำาหรับเมียนมาร์	 การกำาหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับเมียนมาร์	 จะเน้น
ความสอดคล้องกับระดบัการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและความพร้อมด้านต่างๆ	ตามกรอบเวลา	ดงันี	้1)	ยทุธศาสตร์ความร่วมมอื 
ระยะสั้น	 (1-5	 ปี)	 อาทิ	 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านต่างๆ	 (Capacity	 –	 Building)	 
2)	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ	ระยะกลาง	 (5-10	ปี)	อาทิ	การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน	 เพื่อการขนส่ง
และการพัฒนาระบบการผลิตสู่มาตรฐาน	และ	3)	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระยะยาว	(10	ปีขึ้นไป)	อาทิ	การพัฒนาพื้นที่เพื่อยก 
ระดับกิจกรรมทางธุรกิจสร้างความเชื่อมโยงเชิงเศรษฐกิจในระเบียงเศรษฐกิจ	 (Economic	 Corridors)	 เป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการ

การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
	 การแปลงแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	 จำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและในพื้นท่ี	 รวมท้ังการจัดสรรงบประมาณและบุคลากร	ที่พอเพียงอย่างต่อเนื่องสำาหรับการผลักดัน
แผนปฏบิตักิารดงักล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบตัอิย่างเป็นรปูธรรม	เพือ่รองรบัการพฒันาเศรษฐกจิในภูมภิาคและการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ในปี	2558	ของไทยต่อไป
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สศอ. ติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA 
ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2554 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

	 การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจากความตกลงการค้าเสรี	 (FTA)	 ของภาคอุตสาหกรรมไทย	 ปี	 2554	 จากความ

ตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ	ได้แก่	อาเซียน	จีน	ออสเตรเลีย	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	และอินเดีย	โดยพบว่าภาคส่งออกไทยได้รับประโยชน์
ด้านภาษีจาก	 FTA	 รวมเป็นมูลค่า	 118,195	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 3	 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังประเทศภาคี	
FTA	 	 โดยประโยชน์ท่ีได้รับน้ีเพิ่มขึ้นจากปี	 2553	 จำานวน	 16,407	 ล้านบาท	 ทั้งนี้ผู้ส่งออกสินค้าไปประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ได้รับประโยชน์สูงสุด	 (75,579	ล้านบาท)	รองลงมาคือผู้ส่งออกไปประเทศจีน	 (20,295	ล้านบาท)		ในขณะเดียวกันภาคนำาเข้า
ไทยได้รับประโยชน์ด้านภาษีจาก	FTA	รวมเป็นมูลค่า	70,796	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	2.7	ของมูลค่าการนำาเข้าทั้งหมดจาก
ประเทศภาคี	FTA		โดยประโยชน์ที่ได้รับนี้เพิ่มขึ้นจากปี	2553	จำานวน	11,638	ล้านบาท		ทั้งนี้ผู้นำาเข้าสินค้าจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนได้รับประโยชน์สูงสุด	 (33,709	 ล้านบาท)	 รองลงมาคือผู้นำาเข้าจากประเทศจีน	 (21,783	 ล้านบาท)	 แม้ว่าโดยภาพรวม	
ทัง้ผู้ส่งออกและผูน้ำาเข้าสนิค้าทีค้่าขายกบัประเทศในกลุม่อาเซยีนจะได้รบัประโยชน์ในระดบัสูง	แต่ยงัพบว่ามผีูป้ระกอบการที่ยังไม่
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก	FTA	กับประเทศในกลุ่มอาเซียนได้อย่างเต็มที่	โดยผู้ส่งออกและผู้นำาเข้าไทยยังใช้สิทธิประโยชน์
ตำ่ากว่าระดับเต็มที่	65,424	ล้านบาท	และ	11,585	ล้านบาท	ตามลำาดับ

สำานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	(สท.)	
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	 ในช่วง	7	ปีทีผ่่านมา	ผูส่้งออกยานยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ของไทยถือได้ว่ามคีวามพร้อมสูงสุดในการเข้าสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	AEC)	ที่จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ในปี	2558		เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยว
ประโยชน์จาก	FTA	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในตลาดอาเซียนได้อย่างชัดเจน		ในขณะที่ผู้ส่งออกไทยในอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่แม้จะยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก	FTA	ได้อย่างเต็มที่	แต่ก็พอที่จะสามารถแข่งขันกับประเทศอาเซียนด้วยกันได้	เนื่องจากมี
ปัจจัยพื้นฐานในการแข่งขันด้านอื่น	เช่น	ผู้ส่งออกอาหาร	สิ่งทอ	และเครื่องนุ่งห่ม	ส่วนผู้ประกอบการที่ควรต้องรีบปรับตัวอย่าง
เร่งด่วน	เนื่องจากมีส่วนแบ่งตลาดลดลงและยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก	FTA	ได้แก่	ผู้ส่งออกเครื่องหนัง	เครื่องใช้ไฟฟ้า	
และเหล็กและเหล็กกล้า	 ที่ผ่านมา	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	 
ในการระบุประเดน็ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ	ทีท่ำาให้ภาคเอกชนในแต่ละกลุม่อตุสาหกรรมไม่สามารถเกบ็เก่ียวประโยชน์จาก	FTA	
ได้อย่างเต็มที่		รวมทั้งได้เผยแพร่กรณีศึกษา	แนวทางและวิธีการใช้ประโยชน์จาก	FTA	โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำาเร็จ	
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้ประโยชน์	 เน่ืองจากอาจขาดความรู้ความเข้าใจ	 หรืออาจยังลังเลไม่แน่ใจหันมาเริ่มใช้
ประโยชน์จาก	FTA	ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น		
	 นอกจากนี	้เพือ่ให้ภาคอตุสาหกรรมไทยได้รบัประโยชน์จากการเข้าสู่	AEC	รวมทัง้	FTA	กบัประเทศคู่ค้าอืน่ๆ	อย่างสูงสดุ	สศอ.	
ได้ยังศึกษาผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตในประเทศไทยและเครือข่ายการผลิตในอาเซียนจากกรณีศึกษาผลกระทบ 
ต่ออตุสาหกรรมไทยจากความท้าทายด้านแรงงาน	โดยพบว่า	ท่ีผ่านมาการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยค่อนข้างประสบความสำาเรจ็
จากการใช้แรงงานราคาถกูในประเทศเพือ่ดงึดดูการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศมาสร้างและขยายเครอืข่ายการผลติจนสามารถ
ผลติสนิค้าส่งออกได้มลูค่ามหาศาล	แต่อตุสาหกรรมไทยกำาลังเผชิญหน้ากบัความท้าทายมากมาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ความท้าทาย
ด้านแรงงาน	ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนแรงงานในประเทศทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ		แรงกดดันจากการแข่งขันกับประเทศจีน 
ทีก่ำาลังเผชญิอยู่ในปัจจบุนัและอนิเดียซึง่กำาลงัพฒันาภาคอตุสาหกรรมมาแข่งขนัในอนาคต		ตลอดจนนโยบายการขึน้ค่าจ้างแรงงาน
ขั้นตำ่าเป็น	300	บาทต่อวันทั่วประเทศ	ตั้งแต่	1	มกราคม	2556
	 ผลการศึกษาพบว่า	 นโยบายการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นตำ่าเป็น	 300	 บาทต่อวันทั่วประเทศ	 อาจจะส่งผลกระทบต่อผลผลิต
อุตสาหกรรม	 การจ้างงาน	 ราคาสินค้า	 รวมทั้งการส่งออก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไม่ว่าจะเป็น
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	เครื่องนุ่งห่ม	เครื่องหนัง	และไม้		ตัวอย่างเช่น	หากผู้ประกอบการไม่สามารถปรับตัวได้	นโยบายดังกล่าวจะส่ง
ผลให้ผลผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มลดลงประมาณร้อยละ	9	การจ้างงานจะลดลงประมาณร้อยละ	25	โดยค่าจ้างแรงงาน
ทีเ่พิม่สงูขึน้ดงักล่าวกดดนัให้ราคาสนิค้าเครือ่งนุง่ห่มไทยจะสงูขึน้ประมาณร้อยละ	3	ซึง่จะส่งผลให้การส่งออกลดลงเกอืบร้อยละ	
20	และอาจเสียตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง	เช่น	ประเทศในอาเซียนและเอเซียใต้ได้		ในภาพรวมอุตสาหกรรมไทยจะต้องเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานให้ได้อีกร้อยละ	8.4	เพื่อให้เศรษฐกิจไทยไม่ได้รับผลกระทบด้านลบดังกล่าว	และได้เสนอแนวนโยบายในการปรับตัว
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ	ได้แก่
	 1.	 นอกเหนอืจากสทิธปิระโยชน์ด้านภาษศีลุกากรภายใต้	 FTA	 ผูป้ระกอบการควรใช้ประโยชน์จากความเชือ่มโยงทีม่อียูใ่น
ภมูภิาค	 ได้แก่	 ความเชือ่มโยงระบบคมนาคมขนส่งในภมูภิาค	 รวมถงึการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน	ซึง่สามารถ
ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่างมีนัยสำาคัญ	 และหากวางแผนอย่างรอบด้านผู้ประกอบการจะสามารถกระจาย
การผลติทีใ่ช้แรงงานอย่างเข้มข้นไปยงัประเทศเพือ่นบ้านได้	พร้อมกบัการใช้สิทธปิระโยชน์ด้านภาษศุีลกากรในการนำาเข้าวตัถดุบิ
และส่งออกสินค้าได้อย่างเต็มท่ี	 ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา	 ลาว	 เมียนมาร์	 และเวียดนาม	 เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นตลาดเกิดใหม ่
ทีน่่าสนใจ	และในปัจจบุนัมีการพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษตามแนวชายแดนของประเทศเหล่านีเ้พือ่รองรบัการตัง้โรงงานผลิตแล้วหลายแห่ง
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ความตกลง
ผู้นำาเข้าในไทยประหยัดได้ 

(ล้านบาท)
มูลค่าสินค้าในความ
ตกลง (ร้อยละ)

แต้มต่อภาษีเฉลี่ย 
(ร้อยละ)

อัตราการใช้สิทธิ
(ร้อยละ)

อาเซียน	(AFTA) 33,709 60.8 8.6 44.7

จีน	(ACFTA) 21,783 52.0 10.0 57.5

ออสเตรเลีย	(TAFTA) 1,923 27.0 10.1 52.2

ญี่ปุ่น	(JTEPA) 11,398 70.1 6.3 28.3

เกาหลีใต้	(AKFTA) 1,763 51.8 5.7 33.6

อินเดีย	(TIFTA) 217 23.0 4.6 21.8

รวม 70,796 57.7 7.9 41.2

ตารางที่ 2 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้นำาเข้าไทยในปี 2554

ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ด้านภาษีศุลกากรจาก FTA โดยผู้ส่งออกไทยในปี 2554

ความตกลง
ผู้นำาเข้าในประเทศภาคี
ประหยัดได้  (ล้านบาท)

มูลค่าสินค้าในความ
ตกลง (ร้อยละ)

แต้มต่อภาษีเฉลี่ย 
(ร้อยละ)

อัตราการใช้สิทธิ 
(ร้อยละ)

อาเซียน	(AFTA) 75,579 50.9 16.1 42.8

จีน	(ACFTA) 20,295 49.4 8.7 65.6

ออสเตรเลีย	(TAFTA) 7,568 77.0 5.8 70.0

ญี่ปุ่น	(JTEPA) 8,060 34.6 6.2 59.6

เกาหลีใต้	(AKFTA) 3,680 46.4 10.5 57.4

อินเดีย	(TIFTA) 3,011 79.5 4.6 44.9
รวม 118,195 49.4 11.2 53.20

	 2.	 อตุสาหกรรมไทยจำาเป็นต้องยกระดบัการผลติให้สร้างมลูค่าเพิม่ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมซึง่เป็นสิง่ทีภ่าคเอกชนของ
ไทยยังให้ความสำาคัญน้อยมาก	 ดังจะเห็นได้จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนไทยยังตำ่ากว่าหลายประเทศ	 
เช่น	มาเลเซีย	จีน	และเกาหลีใต้	เป็นต้น		แม้ว่าจะมีผู้ประกอบการจำานวนหนึ่งที่ประสบความสำาเร็จ	เช่น	สามารถวิจัยและพัฒนา
วัตถุดิบสิ่งทอตามความต้องการของตลาด	หรือออกแบบเสื้อผ้าจนสามารถสร้างแบรนด์ชั้นนำาขึ้นมาได้	แต่ยังมีผู้ประกอบการอีก
จำานวนมากทีไ่ม่สามารถยกระดบัตวัเองได้	เนือ่งจากขาดเงนิทุน	ทกัษะด้านการตลาด	การออกแบบ	และการบรหิารจัดการห่วงโซ่อปุทาน
	 3.	 การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะและทัศนคติในการทำางานแก่แรงงานตามที่ต้องการจริงๆ	
รวมทัง้การสนบัสนุนให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารมาใช้เพือ่ลดต้นทนุ	รวมทัง้การออกมาตรการให้ผูป้ระกอบการ
ลดการใช้พลังงานในลักษณะการจูงใจ	แทนที่จะเน้นเพียงแค่การกำากับดูแล
	 นอกจากนี	้ควรมกีารพัฒนาการเชือ่มโยงระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิตกิส์ภายในภมิูภาค	ระหว่างไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน 
แถบลุ่มแม่นำ้าโขง	 (Greater	Mekong	Sub-region	 :	GMS)	โดยการปรับปรุงคุณภาพระบบคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะถนนและ
รางรถไฟ		และผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ความตกลงด้านการอำานวยความสะดวกการค้าระหว่างกัน	(Cross	Border	Transport	
Agreement	:	CBTA)	โดยสมบูรณ์
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	 ณ	 ปัจจุบัน	 สศอ.	 ได้จัดทำาดัชนี
อุตสาหกรรม	 โดยจัดเก็บข้อมูลรายเดือน
ตามแบบ	 ร.ง.	 8	 (แบบแจ้งข้อมูลเป็น 
รายเดือนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการแจ้ง
ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการ	 พ.ศ.	
2544)	 จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	
จำานวน	53	กลุ่มอุตสาหกรรม	216	ผลิตภัณฑ์	
2,121	 โรงงาน	 จำาแนกตามรหัส	 ISIC	 
(International	 Standard	 Industrial	 

Classification)	Revision	3	ขององค์การสหประชาชาติ	ครอบคลุม	GDP	ภาคการผลิตอุตสาหกรรม	ประมาณร้อยละ	75	และนำามา
ประมวลผลจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมจำานวน	6	ชนิด	ได้แก่
 1.		ดัชนีผลผลิตอุสาหกรรม (Production	Index)	เป็นตัวช้ีให้เห็นถึงทิศทางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นรายผลิตภัณฑ์	และ
กลุ่มอุตสาหกรรม	ว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมใดหรือสาขาใดท่ีมีปริมาณการผลิตมีแนวโน้มการขยายตัวหรือหดตัว
 2.	 ดัชนีการส่งสินค้า (Shipment	 Index)	 เป็นตัวช้ีทิศทางของระดับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ	และระหว่างประเทศ	 ซ่ึงช่วย
สะท้อนให้เห็นภาวการณ์จำาหน่ายสินค้าในแต่ละเดือนว่าภาวการณ์จำาหน่ายสินค้าน้ันในแต่ละเดือนภาวะตลาดอยู่ในช่วงขาข้ึนหรือในช่วงขาลง
 3.	ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง	 (Finished	 Goods	 Inventory	 Index)	 เป็นตัวช้ีทิศทางระดับการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
ของการสำารองสินค้าอุตสาหกรรม	ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องสินค้า
กับปริมาณ	Supply	ท่ีอยู่ในตลาด	เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภาวะสินค้าล้นสต๊อกหรือขาดสต๊อก
  4.	ดชันอีตัราส่วนสนิค้าสำาเรจ็รปูคงคลงั (Inventory	Ratio	Index)	เป็นตวัชีใ้ห้เห็นทศิทางการเปลีย่นแปลงของสนิค้าสำาเรจ็รูป
คงคลงัเมือ่เทยีบกบัการส่งสินค้า	ซ่ึงช่วยสะท้อนให้เหน็ภาวะตลาดจากการหมนุเวยีนของสินค้า	เช่น	ถ้าสินค้าสำาเรจ็รปูคงคลังอยูใ่นระดบั
สงูขณะทีก่ารส่งสนิค้าอยูใ่นระดบัตำา่จะสะท้อนให้เหน็ภาวะตลาดซบเซา	หรอืชะลอตวัลง	ทำาให้สินค้าค้างสต๊อกมาก	
 5.	ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labour	Input	Index)	เป็นตัวช้ีให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม	เพ่ือใช้
ในการวางนโยบายด้านแรงงานให้เหมาะสมกับภาวะตลาดแรงงาน
 6.	ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour	Productivity	Index)	เป็นตัวช้ีให้เห็นทิศทางของผลิตภาพของแรงงานว่าในระยะ
เวลาท่ีเท่ากันน้ันแรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้จำานวนมากข้ึนหรือลดลง	เพ่ือใช้ในการพัฒนาศักยภาพของแรงงานในประเทศ	
และช่วยให้มีข้อมูลประกอบการนโยบายด้านแรงงาน	การพัฒนาแรงงานและนโยบายอัตราค่าจ้างต่อไปได้อย่างเหมาะสมในอนาคต
	 รวมท้ังได้จัดทำาอัตราการใช้กำาลังการผลิตอุตสาหกรรมของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมออกเผยแพร่พร้อมดัชนีอุตสาหกรรม	 เป็นราย
เดือนรายไตรมาส	และรายปี	ในรูปแบบเอกสารรายงาน	ข่าวประชาสัมพันธ์		และ	Website	ของ	สศอ.	(http://www.oie.go.th	ภายใน
วันท่ี	28	ของทุกเดือน	

 สศอ.	 โดยศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ได้มีการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมข้ึนเพ่ือเป็นข้อมูลท่ีสะท้อนกิจกรรม 
ต่างๆ	ของอุตสาหกรรม	และความเคล่ือนไหวของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ	รวมท้ังสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า	
(Early	Warning)	 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนสามารถนำาไปประโยชน์ในการกำาหนดนโยบาย	และการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมในระยะส้ัน	ระยะกลาง	และระยะยาว	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซ่ึงจะส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศไทย
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน	

ดัชนีอุตสาหกรรม สศอ. ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(ศส.)
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 ภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตหลักในระบบเศรษฐกิจของประเทศ	 ซ่ึงสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 มีการ
สำารวจจัดเก็บข้อมูลการผลิตท้ังรายเดือนและรายปี	สำาหรับการสำารวจข้อมูลการผลิตรายปี	สศอ.	จะสำารวจข้อมูลจากสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรมตามโรงงานตัวอย่างเป้าหมาย	 	 มีการสอบถามถึงลักษณะและผลการดำาเนินการของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมท่ีสำาคัญๆ	อาทิ	ประเภทสินค้าท่ีผลิต	การลงทุนจากต่างประเทศ	ขนาดโรงงาน	กำาลังการผลิต	การส่งออกและการนำาเข้า	
โครงสร้างต้นทุน	 ข้อมูลท่ีได้จากการสำารวจน้ี	 สามารถนำามาใช้วิเคราะห์สภาพ	และการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมต่างๆ	 ได้	 เช่น	
คำานวณผลิตภาพรวม	 (Total	 Factor	 Productivity	หรือ	TFP)	 ผลิตภาพแรงงาน	 (Labor	Productivity)	 และผลิตภาพการใช้ทุน	
(Capital	 Productivity)	 นอกจากน้ี	 ยังใช้คำานวณในลักษณะอ่ืนๆ	 ของกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ	 เช่น	 สัดส่วนการใช้ทุนต่อแรงงาน	 
(Capital-Labor	ratio)	สัดส่วนการใช้วัตถุดิบท่ีนำาเข้าจากต่างประเทศ	(Imported	input	to	total	raw	materials)	สัดส่วนการส่งออก
ต่อยอดขาย	(Export-Sale	ratio)	เป็นต้น	ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์โครงสร้าง	และแนวโน้มของอุตสาหกรรมต่างๆ	ในแต่ละปี	
โดยเฉพาะดัชนีช้ีวัดการขยายตัวผลิตภาพรวม	(Total	Factor	Productivity	Growth	หรือ	TFPG)	ท่ีเป็นดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิต	
แสดงถึงการท่ีผู้ผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าได้มากข้ึนโดยไม่ได้เพ่ิมปัจจัยการผลิตหลัก	คือ	ทุนและแรงงาน	แต่สะท้อนการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากปัจจัยเชิงคุณภาพของปัจจัยผลผลิต	 โดยหน่ึงในปัจจัยเชิงคุณภาพก็คือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต	การบริหารจัดการ	 
และฝีมือและความชำานาญของแรงงาน	ซ่ึงมีความสำาคัญต่อการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ภาวะอตุสาหกรรมในภาพรวมปี พ.ศ. 2554
	 ภาวะเศรษฐกจิไทยปี	2554	ขยายตวัเพยีงร้อยละ	0.1	ลดลงจากปีก่อนทีข่ยายตวัร้อยละ	7.8	โดยในสามไตรมาสแรกเศรษฐกจิ
ไทยขยายตวัด	ีแม้จะได้รับผลกระทบจากภยัพบิตัใินญ่ีปุน่และการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	แต่ในไตรมาสที	่4	เศรษฐกจิไทยหดตวั
ร้อยละ	9.0	เมือ่เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน1	โดยสาเหตหุลักมาจากเหตกุารณ์อทุกภัยครัง้ใหญ่ในนคิมอตุสาหกรรม	7	แห่งซึง่เป็น
ศนูย์กลางการผลติอตุสาหกรรมสำาคญั	ส่งผลให้การผลิตหยดุชะงกัและเกดิปัญหาการขาดแคลนชิน้ส่วน	และยงักระทบต่อการบรโิภค	
การลงทนุ	การส่งออก	และการท่องเทีย่ว	ซึง่อทุกภยัดงักล่าวทำาให้ดชันผีลผลิตอตุสาหกรรมปี	2554	หดตวัถงึร้อยละ	9.1	เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	14.3	ซึ่งเป็นการหดตัวมากที่สุดในรอบ	11	ปี	สอดคล้องกับหดตัวของภาคอุตสาหกรรม	 
(GDP	ภาคอุตสาหกรรม)	ปี	2554	ที่หดตัวร้อยละ	4.32	ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	13.93

ผลติภาพของอตุสาหกรรม
	 จากการวเิคราะห์โครงสร้างบัญชกีารเจรญิเตบิโต	 (Growth	Accounting	Analysis)	พบว่า	 ในภาพรวมปี	2554	มลูค่าเพ่ิมของ
อตุสาหกรรมหดตวัเมือ่เทยีบกบัปีก่อน	ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากการลดลงของปัจจยัทนุและแรงงาน	 ขณะที	่ TFPG	 เพิม่ขึน้	 	 เนือ่งจากในปี	
2554		มเีหตกุารณ์อทุกภัยครัง้ใหญ่ในประเทศทำาให้ผูป้ระกอบการไม่มกีารขยายการลงทนุเพิม่	ประกอบกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ทำาให้ผูป้ระกอบการพยายามรกัษาจำานวนแรงงานทีม่อียูไ่ว้	แต่อย่างไรกต็ามการเพิม่ประสทิธภิาพของทนุ	แรงงาน	และการบรหิารจดัการ
ทำาให้	TFPG	เพิม่ขึน้		หากเทยีบกับปี	2553	จะพบว่า	การขยายตวัของมลูค่าเพิม่ในปี	2553	เป็นผลมาจากปัจจยั	TFPG	เท่านัน้	ปัจจยั
ทนุและปัจจยัแรงงานหดตวั	อย่างไรกต็าม	TFP	Level	 โดยรวมเพิม่ขึน้จากปีก่อนโดยในปี	 2554	 ค่า	TFP	Level	อยูท่ีร่ะดบั	93.72	 
เพ่ิมขึน้จากปี	2553	ซ่ึงมีค่าอยูท่ีร่ะดบั	93.68	โดยค่า	TFP	Level	ทีอ่ยูใ่นระดบัตำา่กว่าฐานที	่100	สะท้อนถงึความสามารถของผู้ผลติใน
การใช้ปัจจยัทนุ	แรงงาน	และผลติภาพการผลติทีย่งัไม่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดของการผลิต

รายงานผลิตภาพ
และผลประกอบการอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2554
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(ศส.)

1สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ		
2รายงานรายเดือน	ดัชนีอุตสาหกรรม	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม		
3สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



 78 รายงานประจำาปี 2555

	 เมือ่พิจารณากลุม่ผูผ้ลติตามขนาดกิจการแลว้พบวา่		กจิการขนาดใหญม่มีลูค่าเพิม่ขยายตวั	ส่วนกจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ 
มีมูลค่าเพิ่มหดตัว	 	 โดยกิจการขนาดใหญ่มีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ	 0.001	 เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนท่ีขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ	 0.005	 
ปัจจัยหลักที่ทำาให้มูลค่าเพิ่มขยายตัวมาจากปัจจัย	 TFPG	 แสดงว่าในกลุ่มผู้ผลิตขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น	 
จากทัง้การใชทุ้น	แรงงาน	รวมท้ังการบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพมากขึน้		กจิการขนาดกลางมมีลูค่าเพิม่หดตวัรอ้ยละ	0.07	ลดลง 
จากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	0.07	เป็นผลมาจากปัจจัยทุนเป็นหลัก	ส่วนกิจการขนาดเล็กที่มูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ	0.58	เป็นผล 
มาจากการลดลงของทั้งปัจจัย	TFPG		ปัจจัยแรงงานและปัจจัยทุน

	 ทั้งนี้	หากพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามโครงสร้างการลงทุนพบว่า	ผู้ผลิตกลุ่มต่างชาติและผู้ผลิตกลุ่มไทยล้วนมีมูลค่าเพิ่มหดตัว	
ส่วนผู้ผลิตกลุ่มร่วมทุนมีมูลค่าเพิ่มขยายตัว	ซึ่งในทุกกลุ่มเป็นผลมาจากปัจจัย	TFPG	เป็นหลัก	ผู้ผลิตกลุ่มต่างชาติมีมูลค่าเพิ่มหด
ตัวร้อยละ	0.44	ลดลงจากปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ	0.11	ส่วนผู้ผลิตกลุ่มร่วมทุนมีมูลค่าเพิ่มขยายตัวร้อยละ	0.10	เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนทีห่ดตวัร้อยละ	0.03	และผูผ้ลติกลุม่ไทยล้วนมมีลูค่าเพิม่หดตวัร้อยละ	0.03	ลดลงจากปีก่อนทีข่ยายตวัร้อยละ	0.03		สำาหรบั	
TFP	level	ของกลุ่มต่างชาติและกลุ่มไทยล้วนลดลงจากปีก่อนหน้า	แต่กลุ่มผู้ผลิตร่วมทุนมี	TFP	level	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	 
โดยทั้ง	3	กลุ่มผู้ผลิตมี	TFP	Level	ระดับตำ่ากว่าฐาน	100	แสดงว่าการผลิตยังไม่มีประสิทธิภาพ

ระดับ TFPG อุตสาหกรรมจำาแนกตามโครงสร้างการลงทุน ปี 2553-2554
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	 ภาพรวมอตุสาหกรรมมกีารใชป้จัจยัทนุและปจัจยัแรงงานลดลงเมือ่เทียบกับปกีอ่น	ขณะทีผ่ลิตภาพการใชป้จัจยัทนุ	(Capital	
Productivity)	เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2554	ผลิตภาพของทุนอยู่ที่ระดับ	1.50	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2553	ที่อยู่ที่ระดับ	1.19	แสดง
ว่าการใช้ทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำาหรับปัจจัยแรงงานมีการใช้ลดลงเล็กน้อย	แต่ผลิตภาพของแรงงาน	(Labor	Productivity)	
ในอุตสาหกรรมปี	2554	อยู่ที่ระดับ	1.30		เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ	121	แสดงว่าการใช้แรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 ความเห็นของผู้ประกอบการ
	 ในการสำารวจข้อมูลอุตสาหกรรมการผลิตรายปีจากแบบสอบถาม	 ร.ง.	 9	 มีการสำารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการใน
เรื่องเกี่ยวกับภาวะธุรกิจ	ปัญหา/อุปสรรค	และความสำาคัญของนโยบายรัฐบาล	ซึ่งสามารถสรุปความคิดเห็นได้ดังต่อไปนี้

 ความเห็นต่อภาวะธุรกิจของผู้ประกอบการ
	 มีผู้ประกอบการประมาณ	400	รายที่ให้ความเห็นต่อภาวะธุรกิจ	ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการ	ร้อยละ	36.51	และ	44.82	เห็นว่า	 
ยอดขาย/การผลิต	 และต้นทุนการผลิตของปี	 2554	 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน	 ตามลำาดับ	 ขณะที่ผู้ประกอบการร้อยละ	 
42.62	 และ	 43.48	 เห็นว่าผลกำาไร	 และภาวะธุรกิจโดยทั่วไปของปี	 2554	 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน	 ขณะที่ผู้ประกอบการ 
ร้อยละ	38.01	และ	41.89	เห็นว่าการส่งออกและการจ้างงานโดยทั่วไปของปี	2554	ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

บัญชีการเจริญเติบโตอุตสาหกรรมรวม ปี 2553-2554 ระดับ TFPG อุตสาหกรรมรวมจำาแนกตามขนาดกิจการ ปี 2553-2554
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ความคาดหมายต่อภาวะธุรกิจสำาหรับปี 2555
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ความเห็นต่อภาวะธุรกิจปี 2554 เทียบเท่าปี 2553
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 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำาเนินงานของผู้ประกอบการ
	 จากการสอบถามถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำาเนินงานมีผู้ประกอบการประมาณ	 300	 รายเท่านั้นที่ให้ความเห็นในเรื่อง 
ดังกล่าว	โดยสามารถเรียงลำาดับปัญหา/อุปสรรค	ที่ผู้ประกอบการคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้
	 1)	 ประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์	 2)	 ประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร
	 3)	 การพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง	 4)	 คุณภาพสินค้า
	 5)	 ต้นทุนวัตถุดิบ	 6)	 ต้นทุนทางการเงิน
	 7)	 ต้นทุนแรงงาน	 8)	 ต้นทุนเชื้อเพลิงและพลังงานที่ใช้ในการผลิต
	 9)	 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 10)	 การจัดหาแรงงาน
	 11)	 ระบบการขนส่ง	 12)	 กฎหมาย
	 13)	 ภาษี	 14)	 โครงสร้างพื้นฐาน
	 15)	 มาตรการอื่นๆ	ที่ไม่ใช่ภาษี

	 เมือ่สอบถามผูป้ระกอบการถึงความคาดหมายตอ่ภาวะธรุกิจสำาหรบัป	ี2555	นัน้	พบวา่	ผู้ประกอบการรอ้ยละ	38.95	34.08	
และ	49.62	คาดว่ายอดขาย/การผลิต	ยอดผลกำาไร	และต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี	2555	ตามลำาดับ	สำาหรับเรื่องการส่งออก		
การจ้างงาน	และภาวะธุรกิจโดยทั่วไปในปี	2555	ผู้ประกอบการร้อยละ	38.46	43.49	และ	45.38	คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง	
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 สรุปข้อมูลจากผลการสำารวจ 
	 อุตสาหกรรมในภาพรวมมีสัดส่วนของการใช้ปัจจัยทุนมากกว่าแรงงาน	 และแรงงานที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานที่มีฝีมือ	 
โดยโครงสรา้งดา้นตน้ทนุจะประกอบด้วยตน้ทนุการผลิตคิดเปน็รอ้ยละ	82.77		ของตน้ทุนท้ังหมด	ค่าใช้จา่ยในการขายและบรหิาร 
คิดเป็นร้อยละ	 10.92	 และต้นทุนด้านแรงงานคิดเป็นร้อยละ	 6.32	 นอกจากน้ี	 หากพิจารณาจากมูลค่าการจำาหน่าย 
ของอุตสาหกรรมแล้ว	จะพบว่ามีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	39.22
	 ในปี	2554	อุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มหดตัวร้อยละ	0.02	ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของปัจจัยทุนและแรงงาน	ขณะที่ปัจจัย	
TFPG	 ขยายตัว	 สะท้อนให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตและการบริหารจัดการ	 ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านมา 
ที่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ	0.03	ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจัย	TFPG	ร้อยละ	0.15	
	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจารณากลุ่มผู้ผลิตตามขนาดแล้ว	 พบว่าผู้ผลิตขนาดใหญ่มีมูลค่าเพ่ิมขยายตัวร้อยละ	 0.01	 ซึ่งมูลค่าเพิ่ม 
ทีข่ยายตวัของกลุม่ผูผ้ลติขนาดใหญ่เปน็ผลมาจากปจัจยั	TFPG		สว่นผู้ผลติขนาดกลาง	และขนาดเลก็	มมีลูคา่เพิม่หดตวัรอ้ยละ	0.07	 
และ	0.58	ตามลำาดบั	โดยมลูค่าเพิม่ทีห่ดตวัของผูผ้ลติขนาดกลางมาจากปจัจยัทนุเปน็หลกั	ส่วนมลูคา่เพิม่ทีห่ดตวัของผู้ผลติขนาด
เล็กมาจากปัจจัย	 TFPG	 เป็นหลัก	 หากพิจารณาตามโครงสร้างการลงทุน	 พบว่าการขยายตัวของมูลค่าเพิ่มของทั้งกลุ่มร่วมทุน 
เป็นผลมาจากปัจจัย	TFPG	ส่วนผู้ผลิตกลุ่มต่างชาตแิละไทยล้วนมีมูลค่าเพิ่มหดตัวเป็นผลมาจากปัจจัย	TFPG	เช่นกัน		

	 จากปัญหา/อุปสรรค	 ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า	 ปัญหาสำาคัญต่อการดำาเนินงานของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ์	 และประสิทธิภาพของแรงงาน/บุคลากร	 ซึ่งปัจจัยทั้งสองเป็นสิ่งสำาคัญที่จะ
ทำาให้การผลิตของผู้ประกอบการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	นอกจากนี้	ผู้ประกอบการยังคำานึงถึงเรื่องของสินค้า	ทั้งการพัฒนาสินค้า
ให้มีความแตกต่าง	และคุณภาพของสินค้า	ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น	ขณะที่เรื่องของต้นทุนก็เป็น
ปัญหาอุปสรรคเช่นกัน	ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ	ต้นทุนทางการเงิน	ต้นทุนแรงงาน	และต้นทุนเชื้อเพลิง

 ความสำาคัญของนโยบายรัฐบาลที่มีผลต่อธุรกิจ
 ผูป้ระกอบการทีใ่ห้ความเหน็ในเร่ืองนโยบายรฐับาลมปีระมาณ	300	ราย	ซึง่ส่วนใหญ่เหน็ว่านโยบายทีไ่ด้สอบถามน้ันมคีวาม
สำาคญัในระดับปานกลางต่อการดำาเนนิธรุกิจของผูป้ระกอบการ	ทัง้นโยบายส่งเสรมิการประกนัสินเชือ่	นโยบายสนบัสนุนด้านการเงนิ 
นโยบายจัดตัง้กองทนุเพือ่พฒันาด้านเทคโนโลย	ีนโยบายการฝึกอบรมหรอืพฒันาฝีมอืแรงงาน	และนโยบายสนบัสนนุด้านการตลาด
ของภาครฐั	ซึง่ผูป้ระกอบการบางรายให้ความสำาคญัของนโยบายการสนบัสนนุด้านการตลาดของภาครฐัด้วย	เนือ่งจากผู้ประกอบ
การจะสามารถจำาหน่ายสินค้าได้เพิม่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่การขยายตลาดไปยงัต่างประเทศรวมถงึประเทศทีเ่ป็นตลาดเกดิใหม่ด้วย
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 1. ที่มาและความสำาคัญของการจัดการความรู้
		ตามพระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่	ีพ.ศ.	2546	มาตรา	11	กำาหนด
ว่าส่วนราชการต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอ	 
โดยมแีนวทางปฏบิตั	ิได้แก่	การสร้างระบบให้สามารถรบัรูข่้าวสารให้กว้างขวาง	ประมวลผลความรู	้เพือ่นำามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ถูกต้อง	รวดเร็ว	ส่งเสริมและพัฒนาความรู้	ความสามารถให้ข้าราชการ
เป็นผูม้คีวามรูใ้นวชิาการสมยัใหม่	สามารถปฏบิติัหน้าทีใ่ห้เกดิประโยชน์สูงสดุและมคีณุธรรม	ตลอดจนสร้าง

วฒันธรรมการมส่ีวนร่วมในหมูข้่าราชการให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรูซ้ึง่กนัและกัน	เพือ่นำามาพฒันาการปฏบิติั
ราชการร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ	และคณะรฐัมนตรไีด้เหน็ชอบให้นำาการพฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐัมาใช้เม่ือวนัที	่28	มถินุายน	2548	เพือ่เป็นเครือ่งมอืผลกัดันให้การพฒันาระบบราชการมปีระสิทธภิาพ

และยั่งยืนต่อไป	 สำานักงาน	 ก.พ.ร.	 จึงได้นำาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 (PMQA)	 มาเป็นเครื่องมือในการดำาเนิน
การ	 ซึ่งในหมวดที่	 4	 ของเกณฑ์ดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง	 “การวัด	 การวิเคราะห์และการจัดการความรู้”	 ในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2554		สำานักงาน	ก.พ.ร.	ได้กำาหนดให้มีการนำาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	(PMQA)	มาดำาเนินการต่อเนื่อง	ซึ่ง
หมวดหมวดที่	4	“การวัด	การวิเคราะห์	และการจัดการความรู้	(Knowledge	Management	:KM)”		เป็นหมวดที่เป็นพื้นฐานที่
จำาเป็นและสำาคญัต่อการบรหิารจดัการของส่วนราชการ		ดงันัน้จงึต้องส่งเสรมิและผลักดนัให้ส่วนราชการพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้	(Knowledge	Management	:KM)	ในองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	
	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานเชิงวิชาการได้สร้างความเข้มแข็งในการจัดการความรู้	 ส่งเสริม	 
และพัฒนาความรู้	 ความสามารถให้ข้าราชการเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาการสมัยใหม่	 ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้ระบบการจัดการความรู้	(Knowledge	Management	:KM)	ขององค์กรเป็นรูปธรรมและ
สามารถดำาเนินงานเรื่องการบริหารความรู้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 อีกทั้งเป็นการยกระดับการจัดการ
ความรู้ไปสู่การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์	เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน		

สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สว.)

การจดัการ
ความรู้

สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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 2. แนวคิดการจัดการความรู้

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร
เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง

1. การบ่งชี้ความรู้
(Knowledge ldentification)

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

4. การประมวลกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

5. การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)

7. การเรียนรู้
(Learning)

2. การแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร

จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร

จะทำาให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร

เรานำาความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่

มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่

ความรู้ทำาให้เกิดประโยชน์กับองค์กร
หรือไม่ ทำาให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่

 สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไดน้ำากระบวนการจดัการความรู	้(Knowledge	Management	Process)	เปน็กระบวนการ
แบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้	หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายใน
องค์กร	ประกอบด้วย	7	ขั้นตอน	ดังนี้
	 1)		การบ่งชี้ความรู้	–	เช่นพิจารณาว่า	วิสัยทัศน์/	พันธกิจ/	เป้าหมาย	คืออะไร	และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	เราจำาเป็นต้อง 
	 	 รู้อะไร	,	ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง,	อยู่ในรูปแบบใด,	อยู่ที่ใคร
	 2)	 การสรา้งและแสวงหาความรู	้–	เชน่	การสรา้งความรูใ้หม,่	แสวงหาความรูจ้ากภายนอก,รกัษาความรูเ้กา่,	กำาจดัความ 
	 	 รู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
	 3)	 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ	-	เป็นการวางโครงสร้างความรู้		เพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต	
	 4)	 การประมวลและกล่ันกรองความรู้	–	เช่น	ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน,	ใช้ภาษาเดียวกัน,	ปรับปรุงเน้ือหาให้ 
	 	 สมบูรณ์
	 5)	 การเข้าถึงความรู้	 –	 เป็นการทำาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก	 เช่น	 ระบบเทคโนโลยี 
	 	 สารสนเทศ	(IT),	Web	board	,บอร์ดประชาสัมพันธ์	เป็นต้น
	 6)	 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้	 –	 ทำาได้หลายวิธีการ	 โดยกรณีเป็น	 Explicit	 Knowledge	 อาจจัดทำาเป็น 
	 	 เอกสาร,	 ฐานความรู้ ,	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 หรือกรณีเป็น	 Tacit	 Knowledge	 อาจจัดทำาเป็นระบบ	 
	 	 ทีมข้ามสายงาน,	 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม,	 ชุมชนแห่งการเรียนรู้,	 ระบบพี่เลี้ยง,	 การสับเปลี่ยนงาน,	 
	 	 การยืมตัว,	เวทีแลกเปลี่ยนความรู้	เป็นต้น
	 7)	 การเรียนรู้	–	ควรทำาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน	เช่น	เกิดระบบการเรียนรู้จาก	สร้างองค์ความรู้				นำาความรู้
	 	 ไปใช้				เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่	และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง		(Change	Management	Process)

	 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง	 (Change	
Management	Process)	เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้
องคก์รทีต้่องการจดัการความรูภ้ายในองคก์ร	ไดมุ่้งเนน้ถงึปจัจัย
แวดล้อมภายในองค์กร	 ท่ีจะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้	
ประกอบด้วย		6	องค์ประกอบ		ดังนี้
	 1)	 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 -	 เช่น	
กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร	 (ที่ทุกคน
มองเห็น),	 โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร,	ทีม/	หน่วยงานที่รับ
ผดิชอบ,	มรีะบบการตดิตามและประเมนิผล,	กำาหนดปจัจัยแหง่
ความสำาเร็จชัดเจน
	 2)	 การสื่อสาร	-	เช่น	กิจกรรมที่ทำาให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่ง
ที่องค์กรจะทำา,	ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน,	แต่ละคนจะมี
ส่วนร่วมได้อย่างไร
	 3)	 กระบวนการและเคร่ืองมือ	 -	 ช่วยให้การค้นหา	 เข้าถึง	
ถ่ายทอด	 และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วข้ึน	 โดยการ
เลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ	 ข้ึนกับชนิดของความรู้,	
ลักษณะขององค์กร	 (ขนาด,	 สถานที่ตั้ง	 ฯลฯ),	 	 ลักษณะการ
ทำางาน,	วัฒนธรรมองค์กร,	ทรัพยากร
	 4)	 การเรียนรู้	 -	 เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสำาคัญและหลักการของการจัดการความรู้	 โดยการเรียน
รูต้้องพิจารณาถึงเนื้อหา,	กลุ่มเป้าหมาย,	วิธีการ,	การประเมิน
ผลและปรับปรุง
	 5)		การวัดผล		-	เพื่อให้ทราบว่าการดำาเนินการได้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่,	 มีการนำาผลของการวัดมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผนและการดำาเนินการให้ดีขึ้น,	 มีการนำาผลการวัด
มาใชใ้นการสือ่สารกบับคุลากรในทุกระดบัใหเ้หน็ประโยชนข์อง
การจดัการความรู	้และการวดัผลตอ้งพจิารณาดว้ยวา่จะวัดผลที่
ขัน้ตอนไหน	ไดแ้ก	่วดัระบบ	(System),	วดัทีผ่ลลพัธ	์(Output)	
หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ	(Outcome)
	 6)	 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล		-	เป็นการสร้างแรง
จูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในทุกระดับ	 โดยข้อควรพิจารณาได้แก่	 ค้นหาความ
ต้องการของบุคลากร,	แรงจูงใจระยะส้ันและระยะยาว,	บูรณาการ 
กับระบบที่มีอยู่,	ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำาในแต่ละ
ช่วงเวลา

ก�รเรียนรู้
(Leaming)

เป้าหมาย
(Desired State)

กระบวนก�ร
และเครื่องมือ

(Process & Tools)
การสื่อสาร

(Communication)

การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

(Transition and Behavior)

ก�รวัดผล
(Measurememts)

ก�รยกย่องชมเชยและก�รให้ร�งวัล
(Recognition and Reward)

3. การดำาเนินงานการจัดการความรู้
	 สำานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตัง้แตอ่ดตี	ป	ี2549	จนถงึ

ปัจจุบัน	มีดังนี้
	 ปี	พ.ศ.	2549	-	การศกึษาความรู้และทฤษฎตี่างๆ	ตลอด
จนโมเดลทางด้านการจัดการความรู้เก่ียวกับ	KM	เพ่ือนำามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
	 ปี	พ.ศ.	2550	-	การเสรมิสรา้งและพฒันาส่ิงอำานวยความ
สะดวกตอ่การจดัการความรู้ในองค์กร	อาทิ	เช่น	การพัฒนาห้อง
สมดุเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู,้	กจิกรรมเสียงตามสาย	สศอ.	เป็นต้น
	 -	การปรับเปล่ียนพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้	
	 -	การส่งเสริมและสร้างกิจกรรมการแบ่งปันแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ	 ที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำางาน	 
ปี	พ.ศ.	2551	ถึงปี	พ.ศ.	2555
	 -	การขยายและพฒันาส่ิงอำานวยความสะดวกต่อการ
จดัการความรู้เพิม่มากข้ึน	อาทเิชน่	การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์	(Facebook),	เว็บไซต์		เป็นต้น
	 -	การขยายขอบเขตความรู้ให้ครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านขององค์กร
	 -	การพัฒนาระบบความรู้จากความรู้ในตัวบุคคล	
(Tacit	Knowledge)	ไปสูค่วามรูร้ปูธรรม	(Explicit	Knowledge)	 
ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงความรู้และ
	 -	การบูรณาการ	KM	เข้ากับกระบวนการทำางานประจำา
	 -	การมุ่งเน้น	Output	และ	Outcome	ของการทำา	KM	
ปัจจุบัน
	 -	การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
เศรษฐกจิฐานความรู	้(Knowledge	–	based	Economy	-	KBE)	 
และคลงัความรูด้า้นการจดัการความรู้	(Knowledge	Manage-
ment	Base)	ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
	 -	การสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในและภายนอก	
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4. องค์กรจะได้อะไรจากการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
	 การจัดการความรู้	 หรือ	 Knowledge	 Management	 เกิดขึ้นจากการค้นพบว่าองค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ	 
กับการที่บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ	 อันส่งผลกระทบต่อการดำาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง	 ดังนั้นจากแนวคิด
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากแต่เพียงอย่างเดียวจึงเปล่ียนไป	 และมีคำาถามต่อไปว่าจะทำาอย่างไรให้องค์กรได้เรียนรู้ด้วย	 
ดังนั้น	การบริหารจัดการความรู้จึงสัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้	(Learning	Organization)	หากองค์กรจะพัฒนาตนเอง
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูก้จ็ำาเป็นจะต้องบรหิารจดัการความรูภ้ายในองค์กรให้เป็นระบบเพือ่ส่งเสรมิให้บคุลากรเรยีนรูไ้ด้จรงิ
และต่อเนื่อง	หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร	ก็นับเป็นการ
ลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน	 อย่างไรก็ตาม	การบริหารจัดการความรู้มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม	
เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดำาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชำานาญแล้ว	 องค์กรจะทำาอย่างไรให้บุคลากร
เหล่านั้นยินดีถ่ายทอด	และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น	และในขั้นตอนสุดท้าย	องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะ
ไว้กบัองค์กรอย่างมรีะบบเพือ่ทีจ่ะนำาออกมาใช้ได้อย่างมีประสทิธิภาพ	เพ่ือให้อยูใ่นโลกของการแข่งขนัได้	สำาหรับประเทศไทยนัน้ 
คงเป็นเรือ่งท้าทายสำาหรบัผูบ้รหิารทีจ่ะหายทุธวธิใีนการดงึความรูอ้อกมาจากตวับุคคล	และการกระตุน้ให้บคุลากรถ่ายทอดความ
รู้ให้เพื่อนร่วมงาน	ซึ่งการถ่ายทอดความรู้บางประเภทนั้น	การฝึกอบรมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด	อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการ
บริหารจัดการความรู้คือพฤติกรรม	“การหวงความรู้”	และวัฒนธรรม	“การไม่ยอมรับในตัวบุคคล”	หากองค์กรสามารถกำาจัดจุด
อ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้การบริหารจัดการความรู้ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป	สืบเนื่องจากการปฏิรูประบบราชการครั้งสำาคัญที่ผ่านมา
เมื่อเดือนตุลาคม	 2545	 ได้มีการวางกรอบแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน	 ซึ่งรวมถึงการประกาศใช้พระราช
กฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมืองท่ีดี	พ.ศ.	2546	เป็นเร่ืองของการกำาหนดขอบเขต	แบบแผน	วธิปีฏบิตั	ิ
โดยเฉพาะมาตรา	11	ได้กำาหนดเป็นหลกัการว่าส่วนราชการต้องมหีน้าทีใ่นการพฒันาความรูเ้พือ่ให้มลีกัษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมำ่าเสมอ	พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในหมูร่าชการให้เกดิการแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนั
	 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดการความรู้		มีดังนี้
	 1.	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร	
	 2.	 ป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญา	ในกรณีที่บุคลากรเกษียณอายุ	ลาออก	หรือเสียชีวิต	
	 3.	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความอยู่รอด
	 4.	 เป็นการลงทุนในต้นทุนมนุษย์	 ในการพัฒนาความสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนรู้มาให้กับคนอื่นๆ	 ในองค์กร	 
	 	 และนำาความรู้ไปปรับใช้กับงานที่ทำาอยู่ให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น	เป็นการพัฒนาคน	และพัฒนาองค์กร
	 5.	 ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจและวางแผนดำาเนินงานให้รวดเร็ว	 และดีขึ้น	 เพราะมีสารสนเทศ	หรือแหล่ง 
	 	 ความรู้เฉพาะที่มีหลักการ	เหตุผล	และน่าเชื่อถือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
	 6.	 ผู้บังคับบัญชาสามารถทำางานเช่ือมโยงกบัผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใกล้ชิดกันมากข้ึน	ช่วยเพ่ิมความกลมเกลียวในหน่วยงาน
	 7.	 เมื่อพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน	ก็สามารถหาวิธีแก้ไขได้ทันท่วงที	
	 8.	 แปรรูปความรู้ให้เป็นทุน	 ซึ่งเป็นการสร้างความท้าทายให้องค์กรผลิตสินค้าและบริการจากความรู้ที่มี	 เพื่อเพิ่มคุณค่า	 	
	 	 และรายได้ให้กับองค์กร	
	 9.	 เพื่อการสร้างสรรค์	และบรรลุเป้าหมายของจินตนาการที่ยิ่งใหญ่
	 10.	 เปล่ียนวัฒนธรรมจากวัฒนธรรมอำานาจในแนวด่ิง	ไปสู่วัฒนธรรมความรู้ในแนวราบ	ซ่ึงทุกคนมีสิทธิในการเรียนรู้เท่าเทียมกัน			
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	 แผนทีน่ำาทางดา้นเทคโนโลย	ีหรอื	Technology	Roadmap	(TRM)	เปน็กระบวนการวางแผนการวจิยัหรอืพฒันาเทคโนโลยี
เพือ่ตอบสนองตอ่แนวโนม้	(trends)	และแรงผลกั	(drivers)	ตา่งๆ	ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	ทัง้นีใ้นการจดัทำาจำาเปน็จะตอ้งมกีารระดม
สมองจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ	เพื่อฉายภาพในอนาคตให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	ทั้งในด้านแนวโน้ม 
ของตลาด	แนวทางการพฒันาผลติภณัฑ	์การพฒันาเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง	รวมถงึปจัจยัพืน้ฐานสนบัสนนุทีจ่ำาเปน็	เพือ่ใหส้ามารถ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมนั้นๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกทิศทาง	 โดยในปัจจุบันแผนที่นำาทางด้านเทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือสำาคัญเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการกำาหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดและผลิตภัณฑ์ในอนาคต
	 งานศกึษานีจ้งึมุง่เนน้ในการทำาความเขา้ใจถงึความสำาคญั	กระบวนการ	รวมถงึขัน้ตอนการจดัทำาแผนทีน่ำาทางดา้นเทคโนโลย	ี
และสร้างกรอบการวิเคราะห์โดยนำาแผนท่ีนำาทางด้านเทคโนโลยีมากำาหนดแนวทางในการดำาเนินนโยบายและมาตรการที่สำาคัญ
ในด้านต่างๆ	 เพื่อสามารถกำาหนดแนวทางและมาตรการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม
นั้นๆ	 โดยงานศึกษานี้ได้นำาอุตสาหกรรมพลาสติกมาเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาสำาหรับการนำาแผนที่นำาทางด้านเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนนโยบายรวมถึงกำาหนดมาตรการในการพัฒนาอุตสาหกรรม

TRM ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
	 จากผลการจัดทำาแผนท่ีนำาทางด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติก	 โดย	 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค	 
(APEC	Center	for	Technology	Foresight)	ในปี	2550	พบว่า	ในระยะสั้น	(2551-2552)	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ของไทยจะประสบปัญหาการแข่งขันจากสินค้าของประเทศที่มีต้นทุนถูกกว่า	 เช่น	 ประเทศจีน	 หรือประเทศในตะวันออกกลาง	
ทำาให้ผู้ประกอบการไทยต้องการเทคโนโลยีที่จะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน	ส่วนในระยะกลางและระยะยาว	
(2553-2560)	 ตลาดและธุรกิจของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะพบกับแรงผลักดันที่มาจากข้อกำาหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด	 นอกจากน้ี	 สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมเมืองและครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึ้นจะทำาให้ผู้บริโภคให้ความสำาคัญ 
กับการใช้ชีวิตท่ีสะดวกสบาย	ไปพร้อมๆ	กับความใส่ใจเร่ืองของสุขภาพ	รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีดีจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำาลังซ้ือเพ่ิม	
ยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อสินค้าคุณภาพและนิยมสินค้าแบรนด์มากยิ่งขึ้น	
	 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่จะตอบสนองความต้องการข้างต้น	จึงต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	บรรจุภัณฑ์ที่ลด
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุหรือรักษาคุณค่าทางอาหารของสินค้าที่อยู่ภายใน	บรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้
สะดวก	บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบสวยงาม	เป็นต้น	เทคโนโลยีที่จำาเป็น	อาทิเช่น	เทคโนโลยีการหมักชีวมวลเพื่อพัฒนาพลาสติก
ชีวภาพ	 เทคโนโลยีวัสดุศาสตร์หรือเพื่อพัฒนาพลาสติกที่มีคุณสมบัติทนทานแต่นำ้าหนักเบาเพื่อลดต้นทุนเพื่อประหยัดวัตถุดิบ	
นาโนเทคโนโลยีท่ีช่วยผลิตพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติเลือกผ่านของก๊าซและความชื้น	 การพัฒนาโปรแกรมการออกแบบและเทคนิค
การขึ้นรูปโปรโตไทป์แบบสามมิติ	จะมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอนาคต

แผนที่นำาทางด้านเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย
สำานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สว.)
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เป้าหมาย (TRM) สถานภาพปัจจุบัน (SIPOC model) ช่องว่าง (Gap Analysis)

ตลาด 
-	ใส่ใจในประเด็นสิ่งแวดล้อม
ลักษณะผลิตภัณฑ์	
-	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
เช่น	พลาสติกชีวภาพ
เทคโนโลยี 
-	เทคโนโลยีการหมักชีวมวล

S	ไม่มีผู้ผลิตต้นนำ้าในประเทศ
I	เม็ดพลาสติกชีวภาพที่ใช้สำาหรับการผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลาย
ได้	(Biodegradable)	มีราคาสูง
P	ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับ
เครื่องจักรเดิมให้ขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพได้
O	ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของไทยมี
คุณภาพตามมาตรฐานโลก	
C	ความต้องการในประเทศตำ่ามาก	
เนื่องจากผู้บริโภคในประเทศตระหนักใน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อย	และภาครัฐไม่มี
มาตรการคัดแยกขยะหลังการใช้เพื่อนำามา
รีไซเคิลอย่างเป็นระบบ

-	ต้องการการสนับสนุนให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติก
ชีวภาพ	
-	ต้องการการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
วัตถุดิบมีราคาถูกลง
-	ต้องการแรงจูงใจ	(incentive)	ให้
ประชาชนหันมาใช้พลาสติกชีวภาพ
-	ต้องการระบบการบริหารจัดการขยะ
ที่มีประสิทธิภาพ

จาก TRM สู่กลยุทธ์พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
	 จากการวเิคราะห์	Gap	Analysis	 ระหว่างเป้าหมายในอนาคตทีไ่ด้จากแผนทีน่ำาทางด้านเทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมพลาสตกิ	
กบัสถานการณ์ปัจจบุนัของอุตสาหกรรม	ทำาให้ได้แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมบรรจภัุณฑ์พลาสตกิไทย	โดยในงานศึกษานีจ้ะแบ่ง
แนวทางการพฒันาออกเป็น	2	ด้าน	ดงันี้
 1.	กลยทุธ์การพฒันาด้านอปุทาน	หรอืความสามารถด้านเทคโนโลยขีองผูผ้ลติ	(Supply	side	strategies)		การสนบัสนนุให้	SMEs 
เข ้ าถึ งกองทุนเพื่อการศึกษาวิจัยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ ์พลาสติก	 การจัดตั้ งหน ่วยงานอิสระให ้คำ าปรึกษาและ 
ฝึกอบรมด้านการออกแบบอตุสาหกรรม	การสร้างแรงจงูใจให้ผูป้ระกอบการสร้างตราสนิค้าของตนเอง	อนัจะทำาให้การผลติของผู้
ประกอบการมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	แทนทีจ่ะเป็นการผลติตามความต้องการของบรโิภคหรอือตุสาหกรรมปลายทางแต่เพยีงอย่างเดยีว	
 2.	กลยทุธ์การพฒันาด้านอปุสงค์	หรอืความต้องการของตลาด	(Demand	side	strategies)	การสร้างความตระหนกัให้ผู้บรโิภค
เหน็ถงึความสำาคญัของสิง่แวดล้อม	และสขุภาพ	เพือ่ให้ผู้บรโิภคใช้ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัอนัดบัต้นๆ	ในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์	
แทนทีจ่ะพิจารณาจากราคาเป็นสำาคญั	
 แผนที่นำาทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกนี้	เป็นผลงานที่จัดทำาขึ้นในปี	2550	จนถึงวันนี้ผ่านไปกว่า	5	ปีแล้ว	ภาพ
อนาคตบางภาพที่ยังไม่ชัดเจน	ณ	 เวลาที่จัดทำา	 กลับชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ซึ่งแนวโน้มที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม	 เช่น	 เรื่องของการ
แข่งขันของสินค้าจากประเทศจีน	 หรือประเด็นด้านส่ิงแวดล้อมก็เป็นประเด็นที่สอดคล้องกับแผนที่นำาทางฯ	 กล่าวได้ว่า	 TRM	 
เป็นเทคนคิการวเิคราะห์ทศิทางของอตุสาหกรรมทีจ่ดัได้ว่ามปีระสทิธภิาพ	และค่อนข้างแม่นยำา	อย่างไรกต็าม	สิง่ทีต้่องคำานงึถงึเสมอ
ในการนำา	TRM	ไปใช้	คือ	TRM	ไม่ใช่แผนที่อนาคตที่สมบูรณ์แบบและตายตัว	แต่จะต้องมีการทบทวน	และมีการนำาเหตุการณ์
ใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเข้ามาพิจารณาและปรับปรุง	 TRM	 อยู่อย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป	

การวิเคราะห์สถานภาพปัจจบัุน (SIPOC Analysis) และชอ่งว่าง (Gap Analysis) ของอตุสาหกรรม
	 เมื่อเราพอจะทราบแนวโน้มในอนาคตของตลาดผลิตภัณฑ์	 และเทคโนโลยีที่จำาเป็นจาก	 TRM	 แล้ว	 ขั้นตอนต่อไป	 คือ	 
การมองสถานภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม	โดยใช้	SIPOC	Model	(Suppliers	Input	Process	Outputs	Customers)	เพ่ือหาจุดแข็ง 
จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรคที่อุตสาหกรรมต้องเผชิญ	 ก่อนนำาไปวิเคราะห์หาช่องว่างของอุตสาหกรรม	 (Gap	 Analysis)	 
ซ่ึงข้อมลูทีไ่ดจ้ะนำาไปสูก่ารวางแผนกลยทุธเ์พ่ือเตมิเตม็ชอ่งวา่งหรอืความแตกตา่งระหวา่งสถานภาพปจัจบุนักบัเปา้หมายตาม	TRM

ตารางแสดงตัวอย่างของช่องว่างระหว่างเป้าหมายตาม	TRM	ของอุตสาหกรรมกับสถานภาพปัจจุบัน
(S	=	Suppliers,	I	=	Input,	P	=	Process,	O	=	Outputs,	C	=	Customers)
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	OIE	FORUM	:	เพิ่มพลังอุตสาหกรรมไทย	อนาคตใหม่	AEC

	กิจกรรมการดำาเนินงานในรอบปี	2555

	ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการดำาเนินงานที่สำาคัญในรอบปีส่วนที่ 5
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	 การสัมมนา	OIE	Forum	เป็นเวทีการจัดสัมมนาทางวิชาการใหญ่ประจำาปีของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ซ่ึงจัดต่อเน่ืองมา
เป็นปีท่ี	4	โดยในปี	2555	จัดข้ึนเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	13	กันยายน	2555	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	ภายใต้หัวข้อ	
“เพ่ิมพลังอุตสาหกรรมไทย	อนาคตใหม่	AEC”	ซ่ึงได้รับความสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก
 หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ		สวัสดิวัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	ประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ	OIE	Forum	สศอ.	
และปาฐกถาพิเศษเร่ือง	“โอกาส	ศักยภาพอุตสาหกรรมไทยใน	AEC”	โดยสรุปว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะรวม	10	ประเทศเข้าด้วยกัน 
ในปี	2558	ถือเป็นจุดเปล่ียนสำาคัญท่ีจะเกิดข้ึนในภูมิภาคน้ี	โดยสินค้า	บริการ	แรงงานฝีมือ	และการลงทุน	ของประเทศสมาชิกจะเกิด
การเคล่ือนย้ายอย่างเสรี	ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสทางการค้าและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สำาหรับประเทศไทย 
จะเป็นท้ังโอกาสและผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม
	 นอกจากการรวมตลาดอาเซียนยังมีการขยายความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มไปถึง	 ASEAN+3	 
และ	ASEAN+6	ท่ีประกอบด้วยประเทศคู่ค้าสำาคัญ	ได้แก่	จีน	ญ่ีปุ่น	เกาหลีใต้	อินเดีย	ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ซ่ึงมีประชากรรวมกันกว่า	
3	พันล้านคน	มีมูลค่า	GDP	รวมกันถึง	1	ใน	4	ของโลก		นับว่าจะโอกาสทางตลาดอันมหาศาลสำาหรับผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย 
จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจน้ี
	 ในการวางแผนการเชือ่มต่อทางเศรษฐกิจของประเทศเพือ่นบ้านหรอืทีเ่รยีกว่าระเบยีงเศรษฐกจิ	Economic	Corridor	ซึง่เป็นเส้น
ทางคมนาคมเชือ่มต่อระหว่างเมอืงสำาคญัๆ	ในกลุม่ประเทศลุม่นำา้โขง	(Greater	Mekong	Sub	region	หรอื	GMS)	ประกอบด้วย	6	ประเทศ 
คอื	ไทย	จนี	(เขตมณฑลยนูาน)	เวยีดนาม	กมัพชูา	ลาวและพม่า	เป้าหมายเพือ่พฒันาการค้า	การลงทุน	ในภูมภิาค	โดยมแีผนการพฒันา
สาธารณอปุโภคขัน้พืน้ฐานหลายแขนงซึง่กลุม่ประเทศเหล่านีม้ทีรัพยากรอดุมสมบรูณ์และเป็นภูมภิาคสำาคัญทางรัฐศาสตร์ของเอเชยี
	 การรวมกลุ่มภายในอาเซียนนอกจากมีเป้าหมายสูงสุดคือเป็น	AEC	 ในปี	 2558	แล้วยังมีบทบาทสำาคัญเพ่ิมมากข้ึนในเศรษฐกิจ
ภูมิภาคและโลก	 โดยย่ิงก้าวเข้าใกล้การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันมากเท่าไหร่ย่ิงทำาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคท่ีดึงดูดให้ประเทศ
คู่เจรจาต้องการจัดทำาความตกลงเขตการค้าเสรี	 (Free	Trade	Area:	 FTA)	หรือความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ	 (Comprehensive	
Economic	Partnership:	CEP)	กับอาเซียนมากข้ึนเท่าน้ัน	เป็นผลให้อาเซียนดำาเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน	2	แนวคู่ขนานกันไป	
คือ	(1)	การรวมกลุ่ม	(AEC)	ภายในอาเซียน	และ	(2)	การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	ซ่ึงมียุทธศาสตร์คือการเจรจา	FTA	และ	CEP	กบั

    OIE FORUM :
   เพิม่พลงัอตุสาหกรรมไทย อนาคตใหม่ AEC

สำานักบรหิารกลาง	(สบก.)

 90 รายงานประจำาปี 2555
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ประเทศคูค่า้/คูเ่จรจาหลกั	นอกจากนีย้งัมกีรอบการเจรจาตา่งๆ	
ดว้ย	เชน่	APEC	(Asia	Pacific	Economic	Cooperation),	EAS													
(East	Asia	Summit)	และ	ASEM	(Asia-Europe	Meeting)	
เป็นต้น
	 โดยอาเซียนได้จัดทำาแผนงานในเชิงบูรณาการในด้าน
เศรษฐกิจต่างๆ	 หรือพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน	 (AEC	 Blueprint)	 วัตถุประสงค์สำาคัญเพ่ือกำาหนด
ทศิทาง/แผนงานในดา้นเศรษฐกจิทีจ่ะดำาเนนิงานใหช้ดัเจนตาม
กรอบระยะเวลาที่กำาหนดโดยมีเป้าหมายดังนี้
	 1.	การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม	 ให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า	 บริการ	 การลงทุนและแรงงานฝมืีออย่างเสรี	
และการเคล่ือนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากข้ึน
	 2.	การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	สิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญา	 นโยบายภาษี	 และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน	 
(การเงิน	การขนส่ง	และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
	 3.	การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค	การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจของสมาชิก	และลดช่องว่างของระดับการพัฒนาระหว่าง
สมาชิกเก่า	และใหม่	เช่น	การสนับสนุน	SMEs
	 4.	การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก	การรวมกลุ่มเข้ากับ
ประชาคมโลก	 โดยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค	เช่น	การจัดทำาเขตการค้าเสรี	
และการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำาหน่าย	เป็นต้น
	 โอกาสและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการเปิดเสรี	 AEC	 จะพบ
ว่าการท่ีภาษีนำาเข้าเป็น	0%	จะเป็นโอกาสของไทยในการขยายการ
ส่งออกเพ่ิมข้ึนไปยังอาเซียน	เป็นโอกาสของภาคอุตสาหกรรมไทย 
ในการนำาวัตถุดิบ/ก่ึงสำาเร็จรูปจากอาเซียนท่ีมีราคาถูกหรือมี
คุณภาพท่ีดีกว่า	รวมท้ังเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าใหม่ท่ีเคยมี
ภาษีสูงไปยังตลาดอาเซียน	แต่ไทยก็ต้องเตรียมตัวรับกับผลกระทบ
จากสินค้าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ามาแข่งเช่นกัน	นอกจากน้ี
ยังก่อให้เกิด	Economy	of	scale	รวมถึงการท่ีแรงงานฝีมือเคล่ือน
ย้ายได้โดยเสรี	จะเป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ฝีมือ	ระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคจะสะดวกและถูกลง	ไทยมีโอกาส
ย้ายฐานการผลิตท้ังหมดหรือบางส่วนไปยังอาเซียนอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เป็นแหล่งผลิตเพ่ือเสริมความสามารถการแข่งขัน	หรืออาจใช้เป็น
ประเทศ	CLMV	 เป็นฐานการส่งออก	AEC	นอกจากน้ันการใช้
ประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคม	พบว่าในปี	2554	การ
ใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีภายใต้ความตกลง	FTA	ช่วยทำาให้สินค้า
ไทยท่ีส่งออกไปประเทศภาคีท่ีมีการทำาความตกลง	FTA	 กับไทย
ท้ังหมดได้ประโยชน์จากการประหยัดภาษีคิดเป็นมูลค่า	118,195	
ล้านบาท	ซ่ึงเพดานมูลค่าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ีมูลค่าสูงถึง 
216,503	ล้านบาท	โดยผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์ด้านภาษี
ภายใต้	 FTA	จากการส่งออกสินค้าไปจีนมากท่ีสุดมูลค่า	20,295	
ล้านบาท	 รองลงมาได้แก่	 ญ่ีปุ่น	 มูลค่า	 8,060	 ล้านบาท	 และ
ออสเตรเลียมูลค่า	7,568	ล้านบาท	และผู้ประกอบการไทยได้รับ

ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าไปอาเซียนคิดเป็นมูลค่ารวมกันสูง
ถึง	75,579	ล้านบาท
	 มาตรการต่างๆ	แนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย
รองรับ	AEC	ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่		AEC	
	 1.	การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน	(Infrastructure)
	 2.	การเพ่ิมผลิตภาพ	(Productivity	Improvement)
	 3.	การวิจัยและพัฒนา
	 4.	การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
	 5.	การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
	 6.	การปรับแก้ไขกฎระเบียบ
	 7.	CSR	and	Green
	 8.	การส่งเสริมนักลงทุนไทยในต่างประเทศ	 (Outward	
Foreign	Direct	Investment)
	 นายโสภณ	ผลประสิทธ์ิ	ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม	(สศอ.)	กล่าวว่า	การพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความ
สามารถการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 
เพ่ือให้ทันกับกระแสการเปล่ียนแปลงของเวทีการค้าโลก	 
ถือเป็นพันธกิจท่ีสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	ได้มีการ
ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง	 และการเปล่ียนแปลงหน่ึงท่ีสำาคัญคือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ัน	 เป็นท้ังความท้าทายและโอกาส
ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยท่ีต้องเตรียมความพร้อม	
	 ท่ีผ่านมา	 สศอ.	 ได้ดำาเนินการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ 
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ	หลายโครงการ	และ
หน่ึงในน้ันคือการจับมือกับพันธมิตรและร่วมกับสถาบันเครือข่ายใน
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	เปิดเวทีระดมมุมมองและความคิดเห็น
จากนักวิชาการ	ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ	เพ่ือนำาเสนอ 
สถานการณ์	ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ	และ
นำาความคิดท่ีได้รับไปจัดทำาแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์
แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์การค้าโลก
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 • เพ่ิมพลังขีดการแข่งขัน รับบริบทใหม่ AEC
 ดร.	วีรพงษ์	รามางกูร	ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟู
และสร้างอนาคตประเทศ	ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ	“เพ่ิมพลังขีดการ
แข่งขัน	รับบริบทใหม่	AEC”	โดยสรุปว่า	เสาหลักของความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน	3	เสา	คือ	เสาเศรษฐกิจ	เสาศิลปวัฒนธรรม	และ
เสาการเมือง	ตลาดเงินและตลาดทุนในประเทศต่างๆ	ท้ัง	10	ประเทศ	
ท่ีเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนมีระดับการพัฒนาไม่เท่ากัน	
สิงคโปร์อาจจะมีระดับการพัฒนามากท่ีสุด	รองลงมา	มาเลเซีย	ไทย	
และอินโดนีเซีย	 ส่วนบรูไนไม่มีตลาดเงินทุนเพราะเป็นประเทศเล็ก	
นอกจากน้ันประเทศท่ีเรียกว่า	CLMV	คือประเทศอินโดจีนเก่าบวก
กับพม่า	 ระบบสถาบันการเงินและตลาดทุนระดับการพัฒนายังไม่
สูง	 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในการท่ีจะเข้าตลาดแตกต่าง
กันและมีวัฒนธรรมทางธุรกิจท่ีแตกต่างกัน	ปมด้อยของเราอยู่ท่ีการ
ร่วมมือกันในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม	ซ่ึงเป็นเร่ืองทางสังคม	เพราะเหตุผล
มรดกทางประวัติศาสตร์	ตำาราของประวัติศาสตร์ของประเทศ	ต่างคน
ต่างเขียน	เขียนเร่ืองเดียวกันแต่เขียนมาไม่เหมือนกันประเทศอาเซียน
ด้วยกันบ่นว่าการเมืองไทยเป็นระบบการเมืองท่ีทำานายได้ยากท่ีสุด	
และเข้าใจยากท่ีสุด	เพราะความจริงกับเร่ืองท่ีปรากฏในสาธารณชน 
ไม่ตรงกันเลย	
	 อีกอันหน่ึงท่ีมีอิทธิพลในการแข่งขันของเรามากข้ึนคือ	ภาษา
อังกฤษ	คนไทยจะถูกบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษ	 ไม่เช่นน้ันจะพูด
กับชาวบ้านไม่รู้เร่ือง	คนไทยถ้าไม่บังคับจะไม่ทำา	และส่ิงท่ีมีอิทธิพล
อีกอย่างหน่ึงคือ	“การเคล่ือนย้ายเสรี”	สำาหรับผู้ท่ีมีการศึกษา	ไม่ใช่
แรงงานไม่มีฝีมือหรือเป็นแรงงานระดับล่าง	แต่ว่าเป็นระดับสูง	พวก
วิชาชีพต่างๆ	หมอ	วิศวกร	พยาบาล	อาจารย์มหาวิทยาลัย	หรือแม้แต่
เป็นศิลปินต่างๆ	จิตรกร	ท่ีเก่งในเร่ืองครีเอทีฟ	อย่างเอเจนซ่ีในการทำา
โฆษณาซ่ึงไทยก้าวหน้ากว่าใครในอาเซียนในเร่ืองครีเอทีฟ

• ยกระดับอตุสาหกรรมไทย ในสภาพแวดล้อมใหม่
	 ดร.	สมเกยีรติ	ต้ังกจิวณชิย์	รองประธานสถาบันวจิยั
เพือ่การพฒันาประเทศไทย	 (TDRI)	 กล่าวในการเสวนาใน
ประเดน็	 “ยกระดบัอตุสาหกรรมไทยในสภาพแวดล้อมใหม่” 
ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่แล้วโดย 
ส่วนตัวอยากจะเห็นนโยบายที่เขาทำาให้คนในประเทศอยู่ดี	
กินดี	 มีค่าแรงที่สมนำ้าสมเนื้อทำาเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน	 
มแีผนพัฒนาอุตสาหกรรมจะทำาให้เห็นโอกาสทางธุรกจิท่ีกำาลัง
จะเกดิขึน้
	 สำาหรับประเทศที่กำาลังพัฒนาอย่างไทย	 การทำาให้
เทคโนโลยบีางส่วนเป็นของเราเอง	มทีรพัย์สนิทางปัญญาเป็น
ของเราเอง	ถอืว่าเป็นความท้าทายทางธรุกจิ	ซ่ึงจะทำาให้ธรุกิจ
ของไทยมฐีานมัน่คงมากขึน้และเป็นจดุต่าง	 เมือ่ออกไปสู่ต่าง
ประเทศจะมจีดุขายทีค่นอืน่เลียนแบบไม่ได้	ซึง่การขายทีใ่หญ่
และสำาคัญทีสุ่ดคือ	“ทรพัย์สินทางปัญญา”	ซึง่การลงทนุธรุกิจนี้ 
ต้องทำาโดยอาศัยความใจเยน็
	 อย่างกรณี	ส.ขอนแก่น	สินค้าอย่างเดียวบริหารท้ังระบบ	
นโยบายอุตสาหกรรมมีวิธีกำาหนดสอดคล้องกับสถานการณ์
มากข้ึน	และวิธีการท่ีทำาให้เกิดความชัดเจนได้ง่ายคือ	ลดภาษี
ศุลกากรค่อยๆ	น้อยอัตรา	และเม่ือภาษีศุลกากรไม่ใช้รายได้หลัก
ของประเทศสินค้าก็จะไปไกล	เป็นวิธีท่ีทำาให้ธุรกิจเดินต่อไปได้
	 ธนาธร		จึงรุ่งเรืองกิจ	รองประธานกรรมการบริหาร	ไทย
ซัมมิท	กรุ๊ป	กล่าวในประเด็นหัวข้อเดียวกันว่า	ส่ิงท่ีเป็นความ
ท้าทายในปัจจุบันของอุตสาหกรรมคือ	“แรงงาน”	ท่ีขาดแคลน
ในภาวะท่ีเกิดการจ้างงานเต็มจำานวน	เร่ิมเห็นมาต้ังแต่ปี	2006-
2007	ว่าแรงงานไม่พอ	ค่าแรงต้องเพ่ิมข้ึน	และเม่ือ	4-5	ปีท่ีแล้ว
ลงทุนอุตสาหกรรม	เอ็นพีวีเบรกอีเวนท์	สามารถทดแทนคนงาน
ได้	4	คน	และสวัสดิการต่างๆ	ลดได้	4	คน	ลงทุนไปเลย	การเพ่ิม
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ผลิตภาพในองค์กรส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ	การใช้ทักษะของคนมากข้ึน
ด้วย	นอกจากออโตเมช่ันแล้วน้ัน	ส่ิงท่ีได้ทำามาแล้ว	และทำามาหลาย
ปีคือการสร้างฐานการผลิตในประเทศท่ีสำาคัญ	เพ่ือรับรองการการ
เปิดเสรี	ตอนน้ีอาเซียนมีฐานการผลิตหมด	ยกเว้นฟิลิปปินส์	ซ่ึงมัน
ไกลเกินไปและมีผลกระทบน้อย
	 จากฐานการผลิตท่ีมีในภูมิภาคท้ังหมดสามารถใช้ประโยชน์
ในการเคล่ือนย้ายสินค้าและเงินทุนอย่างเสรีคิดว่าเร่ืองน้ีสำาคัญมาก 
คือเร่ือง	 “เทคโนโลยี”	 และการพัฒนา	 “คน”	 นโยบายการ
สร้างอุตสาหกรรมในประเทศเปิดมาประมาณปี	 2000	 ถึงตอน
น้ี	 12	 ปีแล้ว	 ขณะเดียวกันเวลาไปไหนในต่างประเทศก็ไม่มีอะไร 
กีดก้ัน	แต่อยากให้มองในภาพกว้างมากกว่า	หน่ึงอันท่ีสำาคัญสำาหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศในทศวรรษข้างหน้า	 คือเร่ืองการ 
กระจายรายได้	
	 กฤษดา	ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร	บริษัท	 ไลท์ต้ิง	
แอนด์	อีควิปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)	กล่าวในประเด็นเดียวกันว่า	
บริษัทแอลอี	สร้างข้ึนมา	10	กว่าปี	ไม่ได้เป็นบริษัทโคมไฟอย่างเดียว 
แต่เป็นบริษัทท่ีขายโซลูช่ัน	 จัดหาทุกอย่างเก่ียวกับไลท์ต้ิง 
งานแรกท่ีภูมิใจของบริษัทก็คือหอประชุมไบเทค	 ท่ีคนไทยได้ 
แสดงฝีมือแข่งกับอังกฤษ	 เนเธอแลนด์	 เป็นเจ้าแรกท่ีทำาภาพสาม
มิติและภาพจำาลองสภาพแสงให้ลูกค้า	 มีการพัฒนากระบวนการ	
การพัฒนาบริการต่างๆ	รวมท้ังการสร้างวิธีคิดใหม่ๆ	เก่ียวกับสินค้า
วิจัยพัฒนาใหม่ๆ		แต่ความท้าทายใหม่อาจจะไม่ใช่เร่ืองของแรงงาน	
เร่ืองของการย้ายฐานการผลิต	 แต่จะเป็นเร่ืองของการ	 “เปล่ียน
ถ่ายเทคโนโลยี”
	 เม่ือหาเส้นทางธุรกิจได้แล้ว	 ก็คิดไปต่างประเทศ	 แต่ยังพบ
ปัญหาคือ	“จีน”	เจอสินค้าในประเทศจีนเข้ามาเสนอขายสินค้าถูก
กว่าสิบเท่า	 อันน้ีก็เป็นจุดท่ีเร่ิมท่ีจะพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ	
ต้ังเป้าหมายเลยว่าห้องท่ีทดสอบทางแสง	 ถ้าทำาข้ึนมาแล้วซ่ึงเป็น
ท่ีแรกของประเทศไทย	ได้รับมาตรฐานท่ีสากล	ISO	17025	ก็ผลัก
ดันทำาเลย	หลังจากท่ีทำาแล้วความน่าเช่ือถือเร่ิมเกิดข้ึน
	 ความสำาเร็จท่ีได้รับส่วนหน่ึงเกิดจากผลงานท่ีผ่านมา	แต่อีก
ส่วนสำาคัญคือ	สร้างมาตรฐานสินค้า	มาตรฐานของบริษัท	นอกจาก
จะเทียบกับมาตรฐานของ	สมอ.	ยังเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล

ด้วยพวกไออีซี	 ของทางยุโรป	และห้องปฏิบัติการทดสอบจะเป็น
มาตรฐาน	ISO	17025	
	 ตอนน้ีก็เร่ิมมีผลงานท่ีเก่ียวกับเร่ืองสิทธิบัตร	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตร
การผลิต	 สิทธิบัตรการออกแบบซ่ึงได้เร่ิมทำาข้ึนมา	 มีอาร์แอนด์ดี
เซ็นเตอร์	 แต่อาร์แอนด์ดีจะไม่เหมือนชาวบ้าน	อาจจะไม่ถูกหลัก
วิชานัก	 เรียกว่ารีเสิร์ชแอนด์ดีไซน์	 เพราะว่าดิเวล็อปเม้นมันจะถูก
ทำาอยู่ในไลน์ตลอดเวลา	รีเสิร์ชแอนด์ดีไซน์เซ็นเตอร์มันเร่ิมมีสินค้า
ลักษณะท่ีเกิดข้ึนมา
	 จรัสภล	 รุจิราโสถณ	 ผู้อำานวยการกิจการ	QSR	บริษัท 
ขอนแก่นฟู้ดส์	จำากัด	(มหาชน)	กล่าวว่า	จะเห็นว่าในต่างประเทศ	
ถ้าดูแล้วร้านอาหารของคนจีนของเวียดนาม	ก็พยายามจะเปล่ียน
ตัวเป็นอาหารไทย	ติดป้ายเลยว่าอาหารจานด่วน	ซ่ึงมันสะท้อนถึง
ภาพลักษณ์ของอาหารไทย	ท่ีแม้แต่คนเวียดนามหรือคนจีนยังรู้ว่า
อาหารไทยอัพราคาให้แพงข้ึนได้	 และเม่ือภาพลักษณ์ของอาหาร
ไทยดีขนาดน้ี	แล้วโอกาสเปิดกว้างขนาดน้ี	ความท้าทายคือจะมีวิธี
กลใดบ้างไปพิชิตความท้าทายท่ีจะคว้าโอกาสตรงน้ันได้	 ส่วนเร่ือง
การยกระดับอุตสาหกรรมของไทยน้ันจริงๆ	แล้วไม่จำาเป็นต้องให้
เออีซีมากระตุ้นให้ยกระดับก็ได้	นอกจากเร่ืองการวางระบบต่างๆ	แล้ว	 
อีกหน่ึงเร่ืองท่ีต้องให้ความสำาคัญมากได้แก่เร่ือง	 “คน”	 ปัจจุบันน้ี
การท่ีจะออกไปเร่ืองของเออีซี	บริษัทใหญ่ๆ	ไม่ค่อยมีปัญหา	มีระบบ
มาตรฐานต่างๆ	ดีอยู่แล้ว	แต่บริษัทอยู่ในขนาดกลางขนาดเล็ก	การ
ท่ีจะทำาไปได้อย่างน้ันใครจะสร้างระบบ	การให้ความสำาคัญของคน
จึงเป็นหัวใจของการทำาตรงน้ี
	 การทำาธุรกิจอาหารไทยไปท่ัวโลกได้	อันน้ีเป็นค่านิยมท่ีต้องมี
ร่วมกัน	ส่ิงท่ีภูมิใจท่ีจะได้เป็นส่วนหน่ึงของธุรกิจ	พยายามท่ีจะสร้าง
คือ	ความภูมิใจ
	 บทสรุปเน้ือหาสาระท่ีได้จากวิทยากรแต่ละท่านในงาน	OIE	
Forum	:	เพ่ิมพลังอุตสาหกรรมไทย	อนาคตใหม่	AEC	คงจะให้
ความรู้และความเข้าใจในบริบทต่างๆ	ของ	AEC	มากข้ึน	และ
หวังว่าเม่ือเรามีการเตรียมความพร้อมรับการเกิดข้ึนของ	AEC	
ในปี	 2558	 ท่ีจะถึงน้ีแล้ว	 ผลท่ีได้รับจะสร้างให้เกิดประโยชน์ 
ท้ังต่อภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวม	

ขอรูปเพิ่มค่ะ
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กิจกรรม
 

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบาย	 แนวทาง	 และ
มาตรการเพือ่พฒันาอตุสาหกรรมทัง้ในระดบัมหภาค	รายสาขาอตุสาหกรรม	และระหวา่งประเทศ	รวมทัง้ดำาเนนิ

การศึกษาวิเคราะห์	 วิจัย	 คาดการณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	และจัดทำาข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ	
	 ในรอบปีงบประมาณ	2555	สศอ.	 ได้ดำาเนินการตามบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละด้านด้วยความมุ่งมั่น
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ	
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนท่ามกลางบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง	 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาองค์กร 
ใหม้ขีดีความสามารถสนองตอบตอ่ผูข้อรบับรกิารได้อยา่งทนัทว่งท	ีรวมทัง้สร้างองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแหง่ความรอบรูด้า้นเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม	โดยสรุปออกมาเป็นด้านต่างๆ	ที่สำาคัญดังนี้

 จัดทำานโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 

	 	 	 สศอ.	 ได้ดำาเนินการจัดทำาการโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระดับมหภาค	 รายสาขาอุตสาหกรรม	และระหว่างประเทศ	
เพ่ือนำาไปสู่การจัดทำาแผน	 นโยบายพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม	 และได้ร่วมกับสถาบันเฉพาะทาง 
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 หน่วยงานภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 หน่วยงานภาคเอกชน	 และหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ	 
จดัประชมุสมัมนาเพือ่นำาเสนอเผยแพรผ่ลการดำาเนนิงานสรา้งการรบัรู	้ตลอดจนเปดิเวทสีาธารณะระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอ
แนะจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในหัวข้อต่างๆ	ตลอดทั้งปี	2555	อาทิ
   		 จัดสมัมนาโครงการภายใตแ้ผนแมบ่ทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม	(Productivity)	 
	 	 	 	 	 และภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	ประจำาปีงบประมาณ	2555	
   		 จัดประชุม	สัมมนา	เสวนาในหัวข้อต่างๆ	เช่น	
      l		นโยบายอุตสาหกรรมใหม่	ก้าวไกลในพลวัตรโลก
      l    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	:	บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้	จีน	อินเดีย
                        l												ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	โอกาสและผลกระทบตอ่อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละสุขภาพ 
      l		AEC	กับภาคอุตสาหกรรมไทย
      l		2555	บททดสอบขีดความสามารถอุตสาหกรรมไทย
      l		อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
     l		กลยุทธ์อุตสาหกรรมไทย	มิติใหม่ในเกาหลีใต้	จีน	อินเดีย	เรียนรู้จากผู้นำา	ก้าวลำ้าสู่การหลอมรวม
      l		จัดสัมมนาวิชาการประจำาปี	(OIE	Forum)	“เพิ่มพลังอุตสาหกรรมไทย	อนาคตใหม่	AEC”	เป็นต้น

 ชี้นำาเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม  
	 	 	 สศอ.	 ได้ดำาเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์	 วิจัย	 คาดการณ์แนวโน้ม	 และสร้างเครื่องมือสำาหรับ
แจง้เตอืนภยัด้านเศรษฐกจิอุตสาหกรรมให้กบัหนว่ยงานตา่งๆ	รวมทัง้ผู้ประกอบการได้นำาไปใช้ประโยชน์ผ่านการดำาเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ	เช่น
   		 การเปิดตัวระบบเตือนภัย	Industrial	Intelligence	Unit	ในงาน	“ชี้นำาอุตสาหกรรมไทยด้วย	IIU”
   		 จัดเสวนาโต๊ะกลมในประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ	เช่น	อุตสาหกรรมไทยจะรอดอย่างไร	ภายใต้	 
	 	 	 	 	 ต้นทุนที่สูงขึ้น
   		 จัดเวที	Morning	Talk	และ	Afternoon	Talk	อย่างสมำ่่่าเสมอ	เช่น	Check	up	อุตสาหกรรมไทยหลัง	AEC,	 
	 	 	 	 	 สินค้าไทยอยู่จุดไหนในอินเดีย,	ติดตามการใช้ประโยชน์	FTA	ภาคอุตสาหกรรมไทยเตรียมความพร้อมสู่	AEC,	 
	 	 	 	 	 Remanufacturing	อุตสาหกรรมใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
	 	 สศอ.	ไดใ้หค้วามสำาคญัต่อการพฒันาประสทิธภิาพขององคก์รและบคุลากร	และสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิการเรยีนรู	้การ
บริหารจัดการความรู้เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรตลอดทั้งปี

การดำาเนินงานในรอบปี 2555
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 การพัฒนาภายในองค์กร   
	 	 สศอ.	ได้ให้ความสำาคัญต่อการพฒันาองค์กร	โดยมีการจดักิจกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พิม่พนูประสบการณ์ทำางาน/
ศึกษาดูงานทั้งระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ	สศอ.	อย่างสมำ่าเสมอในหลายๆ	กิจกรรม	เช่น	
  	 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ	PMQA	2555
  	 จัดกิจกรรม	“KM	KICK	OFF	2012	:	SHARE	TO	CHANGE”	
  	 จัดเสวนา	“เล่าสู่กันฟัง”	ในหัวข้อต่างๆ	เช่น	อนาคต	AEC	หลังปี	2015,	แฉยุทธศาสตร์	KM	สศอ.	ปี	2555	
  	 จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา	5	กันยายน	2555	ครบรอบปีที่	21		
 
 การพัฒนาบุคลากร  
	 	 ในปี	2555	สศอ.	ดำาเนินการจัดฝึกอบรม	บรรยายให้ความรู้	สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	และการศึกษาดูงานในหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 และภาคประชาสังคม	 เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน	 ตลอดจน
เสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรมให้แก่บุคลากรในหลักสูตรหัวข้อต่างๆ	เช่น
  	 การจัดทำานโยบายและรายงานเชิงยุทธศาสตร์
  	 การบูรณาการสมรรถนะหลักข้าราชการ
  	 แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
  	 แนวทางและวิธีปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ	พ.ศ.	2555

 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
	 	 สศอ.	ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรแห่งความรูแ้ละทำาหน้าทีเ่ป็นศนูย์สารสนเทศด้านเศรษฐกจิอตุสาหกรรมได้ดำาเนนิการจดัทำา
เอกสาร	วารสาร	ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หน่วยงานภาคเอกชน	
ผูป้ระกอบการ	และประชาชนได้รบัรูร้บัทราบ	และนำาข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนนิงานและการประกอบธรุกจิ
อยู่อย่างสมำ่าเสมอ	ผ่านการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่
   จัดแถลงขา่ว	เผยแพรแ่กส่ือ่มวลชนในประเดน็ตา่งๆ	เชน่	แนวทางการฟืน้ฟผููป้ระกอบการและมาตรการใหส้นิเช่ือ 
SMEs	ที่ประสบอุทกภัย	ปี	2554,	ดัชนีอุตสาหกรรมประจำาเดือนและรายไตรมาส	และสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
   จดัแสดงนทิรรศการและแจกจา่ยเอกสารเผยแพรใ่นโอกาสตา่งๆ	ทัง้การใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานภายนอก
และภายใน	สศอ.	เช่น	งาน	70	ปี	กระทรวงอุตสาหกรรม,	งานสัมมนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ	
   จัดทำาเอกสารเผยแพร่และสื่อเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 เพ่ือให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 เช่น	
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (รายไตรมาส),	 จุลสารรายเดือน	 OIE	 Share,	 รายงานประจำาปี,	 รายงานภาวะอุตสาหกรรม 
รายเดอืน	รายไตรมาสและรายป,ี	รายงานดชันอีตุสาหกรรม,	สือ่	Animation	เผยแพรค่วามรูเ้รือ่งประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	

 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์  
  	 นำาคณะสือ่มวลชนเขา้ศกึษาดงูานเครือ่งจกัรกลตน้แบบในอตุสาหกรรมแปรรปูไมส้กั	ณ	สถาบนัไทย-เยอรมนั	และ
โรงงานผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม	ณ	บริษัท	ดานิลี่	จำากัด

 สศอ. กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
	 	 ในรอบป	ี2555	ทีผ่า่นมา	สศอ.	ไดด้ำาเนนิกจิกรรมในการเปน็หนว่ยงานภาครฐัทีท่ำาหนา้ทีร่บัผดิชอบตอ่สงัคมผา่นการ
ดำาเนินงานต่างๆ	เช่น	ร่วมกิจกรรม	“ปลูกต้นคูนเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	มหาราชินี”,	การจัดกิจกรรมบริจาคหนังสือ,	การจัด
กิจกรรมมอบของแก่ผู้สูงอายุบ้านพักคนชรา	เป็นต้น

 ประกาศเกียรติคุณองค์กร 

  	 สศอ.	รับโล่รางวัลในงาน	“พิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดีเด่น	:	Public	Accounting	Award	2012”
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ประมวลภาพกิจกรรม
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ประชุม-สัมมนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ร่วมจัดงาน O

UTLET เพื่อประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม
สัมมนาวิชาการ O

IE Forum
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จัดเสวนาเล่าสู่กันฟัง
จัดกิจกรรมโครงการ KM

-PM
Q
A

จัดฝึกอบรมบุคลากร สศอ.
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กิจกรรม 5 ส
รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ

กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษาดูงาน
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หมายเหตุ (หน่วย	:	บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 47,635,573.72

ลูกหนี้ระยะสั้น 3 770,730.00

รายได้ค้างรับ 165,935.00

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 82,369.89

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,654,608.61

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์		(สุทธิ) 4 84,543,758.04

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		(สุทธิ) 5 440,243.66

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 84,984,001.70

รวมสินทรัพย์ 133,638,610.31

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น 12,929,563.25	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 46,487,953.63

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,196,407.19

รวมหนี้สินหมุนเวียน 66,613,924.07

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 956,746.36

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,556,746.36

รวมหนี้สิน 68,170,670.43

สินทรัพย์สุทธิ 65,467,939.88

ส่วนทุน/สินทรัพย์สุทธิ

ทุน 112,483,495.17

รายได้สูง/	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม (47,015,555.29)

รวมสินทรัพย์สุทธิ 65,467,939.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2555
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สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30  กันยายน  2555
หมายเหตุ (หน่วย	:	บาท)

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้จากรัฐบาล	:

รายได้จากงบประมาณ 6 562,344,833.78	

รวมรายได้จากรัฐบาล 562,344,833.78

รายได้จากแหล่งอื่น	: 

รายได้จากเงินช่วยเหลือและเงินบริจาค 869,100.59	

รวมรายได้จากแหล่งอื่น	 869,100.59	

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 563,213,934.37

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7 67,528,989.76

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 14,783,791.70

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 764,892.95

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 522,059.00

ค่าวัสดุ	และค่าใช้สอย 8 155,266,045.55

ค่าสาธารณูปโภค	 9 2,973,707.38

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 10 9,074,581.70

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 11 317,125,425.00

รวมค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 568,039,493.04

รายได้สูง/	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน	 (4,825,558.67)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้	 	 	 	 	

	รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน

กำาไร/ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (8,219.73)

รายการอื่นๆ	ที่ไม่เกิดขึ้นจากการดำาเนินงาน

รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำาเนินงาน (8,219.73)

รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ	 (4,833,778.40)

รายได้สูง	(ตำ่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 (4,833,778.40)
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หมายเหตุที่		1		สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

1.1 1หลักเกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามเกณฑ์คงค้าง	ซึ่งเป็นไปตามข้อกำาหนดในหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ
ฉบับที่	2	ตามประกาศกระทรวงการคลัง	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2546	การจัดประเภทและการแสดงรายการในงบการเงินถือปฏิบัติตาม	

หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด	ที่	กค	0423.2/ว	410	ลงวันที่	21	พฤศจิกายน	2551	เรื่อง	รูปแบบรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
1.2 หน่วยงานที่เสนอรายงาน

งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานระดับกรม	คือ	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	ภายใต้

สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1.3 ขอบเขตของข้อมูลในรายงาน

รายการท่ีปรากฏในงบการเงิน	รวมถึง	สินทรัพย์	หน้ีสิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ซ่ึงเป็นของรัฐบาลในภาพรวมแต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล	ภายใต้อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย	และรวมถึงสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่าย	
ซึ่งเป็นของหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงานเองไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณ
หรือเงินนอกงบประมาณของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1.4 การรับรู้รายได้
-		รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้เมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง
-		รายได้เงินนอกงบประมาณรับรู้เมื่อเกิดรายได้	
-		รายได้แผ่นดินรับรู้เมื่อได้รับเงิน

1.5 วัสดุคงเหลือ	แสดงในราคาทุน	และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
1.6 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

-		อาคาร	แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ประกอบด้วยอาคารที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์	และอาคารที่หน่วยงานไม่มี	กรรมสิทธิ ์
			แต่ได้ครอบครองและนำามาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน 
-		อุปกรณ์	แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
-		อุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี	2540	ไม่นำามาบันทึกบัญชี	แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์
-		อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2540	-	2545	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	30,000	บาท	ขึ้นไป
-		อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ	2546	เป็นต้นไป	บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่	5,000	บาท	ขึ้นไป
-		อปุกรณ์ทีม่มีลูค่าตำา่กว่า	5,000	บาท	ให้บันทกึรับรูเ้ป็นค่าครุภณัฑ์ตำา่กว่าเกณฑ์	และบนัทกึรายละเอยีดของครภุณัฑ์	ในทะเบียนคมุทรพัย์สนิ

1.7 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม
1.8 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

	-		คำานวณจากราคาทุนของอาคารและอุปกรณ์		และสินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนโดยวิธีเส้นตรง		ตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์		ดังน้ี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 15	-	40	 ปี
อุปกรณ์ 2	-	12	 ปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5	 ปี

1.9 รายได้รอการรับรู้
-		เป็นการบันทึกบัญชี	ตามค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค	

1.10 ทุน
-		เป็นผลต่างของรายการสินทรัพย์และหนี้สิน	จากการสำารวจเมื่อเริ่มปฏิบัติตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง

หมายเหตุที่	2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย	:	บาท)
เงินทดรองราชการ 600,000.00
เงินฝากสถาบันการเงิน

-	เงินในงบประมาณ 46,272,197.17
-	เงินนอกงบประมาณ -

เงินฝากคลัง 763,376.55
รวม		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,635,573.72

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วันที่  30  กันยายน  2555
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หมายเหตุที่		8		ค่าวัสดุและค่าใช้สอย

(หน่วย	:	บาท)
ค่าวัสดุใช้ไป 2,490,055.17
ค่าซ่อมแซมและค่าบำารุงรักษา 56,969.20	
ค่าเชื้อเพลิง 231,572.49
ค่าจ้างเหมาบริการ 132,821,188.20	
ค่าจ้างที่ปรึกษา 11,606,856.80	
ค่าใช้สอยอื่นๆ	 	 8,059,403.87	
รวม	ค่าวัสดุและค่าใช้สอย	 155,266,045.73 

หมายเหตุที่	3	ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บาท)

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 764,730.00
ลูกหนี้เงินมัดจำา 6,000.00
รวม		ลูกหนี้ระยะสั้น 770,730.00

หมายเหตุที่	4	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	(สุทธิ)		
(หน่วย	:	บาท)

อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง 100,516,578.58
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม 29,613,103.34
อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง	(สุทธิ)	 70,903,475.24
อุปกรณ์ 60,482,901.68
หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม 46,842,618.88
อุปกรณ์	(สุทธิ)	 13,640,282.80
รวมที่ดิน		อาคาร		และอุปกรณ์ 84,543,758.04

หมายเหตุที่	5	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	

(หน่วย	:	บาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 7,030,030.83

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม 6,589,787.17

รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(สุทธิ)	 440,243.66

หมายเหตุที่		6		รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย	:	บาท)

รายได้จากงบบุคลากร 55,250,309.44	
รายได้จากงบลงทุน 55,597.20
รายได้จากงบดำาเนินงาน 70,783,291.90	
รายได้จากงบอุดหนุน 339,143,250.00
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	 79,359,622.91	
รายได้จากงบกลาง 25,854,849.69
หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (8,102,087.69)
รวม		รายได้จากงบประมาณ 562,344,833.78

หมายเหตุที่	7	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย	:	บาท)

เงินเดือน 51,311,775.40
ค่าล่วงเวลา 522,330.00
ค่าตอบแทนต่างๆ	และค่าครองชีพ 968,614.05
ค่าจ้างประจำา 3,389,205.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 8,498,431.39
เงินช่วยค่าการศึกษาบุตร	 160,174.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 2,678,459.92
รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 67,528,989.76
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หมายเหตุที่	9	ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย	:	บาท)
ค่าไฟฟ้า 200,484,352.00
ค่านำ้าประปาและนำ้าบาดาล 53,282.84
ค่าโทรศัพท์ 599,014.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 31,250.32
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 285,316.00
รวม	ค่าสาธารณูปโภค 2,973,707.38	

หมายเหตุที่	10	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

(หน่วย	:	บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 2,522,215.15
อุปกรณ์ 6,181,326.74
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 371,039.81	
รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 9,074,581.70

หมายเหตุที่		11		ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	จำานวน	317,125,425.00	บาท	ประกอบด้วย

1)	ค่าบำารุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	จำานวน	9,025,425.00	บาท
2)	โครงการภายใต้แผนแม่บทเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม	Productivity	จำานวน	183,000,000.00	บาท
3)	โครงการบริหารแผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม	จำานวน	3,400,000.00	บาท
4)	โครงการภายใต้แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา	จำานวน	34,000,000.00	บาท
5)	โครงการส่งเสริม	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมพลาสติก	จำานวน	20,000,000.00	บาท
6)	โครงการส่งเสริม	พัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป	จำานวน	10,000,000.00	บาท
7)	โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	จำานวน	15,000,000.00	บาท
8)	โครงการเสริมสร้างภาพสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมสำาหรับอุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา	จำานวน	3,700,000.00	บาท
9)	อุดหนุนสถาบัน	จำานวน	39,000,000.00	บาท

หมายเหตุที่	12	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน	(2555) (หน่วย	:	บาท)

รายการ งบสุทธิ การสำารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานยกระดับ
ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่	1	การจัดทำานโยบาย	
และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

งบบุคลากร 	44,618,500.00	 	0.00	 	0.00	 	43,900,753.81	 	717,746.19	
งบดำาเนินงาน 	14,719,977.80	 	0.00	 	3,660,063.00	 	10,825,150.76	 	234,764.04	
งบลงทุน 	55,597.20	 	0.00	 	0.00	 	55,597.20	 	0.00
งบอุดหนุน 	285,225,425.00	 	0.00	 	7,100,000.00	 	278,125,425.00	 	0.00
งบรายจ่ายอื่น 	68,939,000.00	 	0.00	 	14,555,000.00	 	54,383,300.00	 	700.00	

รวม 	13,558,500.00	  0.00  5,315,063.00 387,290,226.77	  953,210.23 
ผลผลิตที่	2	การบริการ
ข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ	
อุตสาหกรรม

งบบุคลากร 	12,460,000.00	 	0.00	 	0.00	 	12,333,757.80	 126,242.2000	

งบดำาเนินงาน 	61,128,800.00	 	5,500,000.0000	 	6,732,271.10	 	48,893,400.99	 	3,127.91	
งบลงทุน 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	 	0.00	
งบอุดหนุน 	39,000,000.00	 	0.00	 	0.00	 	39,000,000.00	 	0.00	
งบรายจ่ายอื่น 	30,523,000.00	 	0.00	 	4,248,600.00	 	26,274,400.00	 	0.00	

รวม 	43,111,800.00	 5,500,000.0000 10,980,871.10	 	26,501,558.79	  129,370.11 
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หมายเหตุที่		13		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน	(2554)	

รายการ	 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(2554) เบิกจ่าย คงเหลือ
แผนงานปรับโครงสร้าง

ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผลผลิตที่	1	การจัดทำานโยบายแผน

และมาตรการด้านอุตสาหกรรม
งบบุคลากร 	0.00	 	0.00	 	0.00	

งบดำาเนินงาน 	2,931,500.00	 	2,931,500.00	 	0.00	

งบลงทุน 	0.00	 	0.00	 	0.00	

งบอุดหนุน 	4,800,000.00	 	4,800,000.00	 	0.00	

งบรายจ่ายอื่น 	4,717,750.00	 	4,717,750.00	 	0.00	

รวม  12,449,250.00  12,449,250.00  0.00 

หมายเหตุที่		13		รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีก่อน	(2554)		(ต่อ)	 	

รายการ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	(2554) เบิกจ่าย คงเหลือ

แผนงานปรับโครงสร้าง
ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผลผลิตที่	2	การบริหารจัด
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบบุคลากร 	0.00	 	0.00	 	0.00	

งบดำาเนินงาน 	5,584,825.80	 5,584,825.80	 	0.00	

งบลงทุน 	0.00	 	0.00	 	0.00	

งบอุดหนุน 0.00	 0.00	 	0.00	

งบรายจ่ายอื่น 	2,089,106.80	 2,089,106.80	 	0.00	

รวม 7,673,932.60 7,673,932.60  0.00 

หมายเหตุที่		14		รายงานรายได้แผ่นดิน	 	

(หน่วย	:	บาท)

รายได้แผ่นดินจัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี 730,000.00

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 8,000.00
รายได้อื่น 273,606.19

รวม	รายได้นอกจากภาษี 281,606.19

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ (281,606.19)	

รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 0.00
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สินทรัพย์ ปี	2555 ปี	2554
อัตราส่วน

ผลต่าง
ปี	2555 ปี	2554

เงินสดและเทียบเท่า 	47,635,573.72	 	26,316,094.71	 	35.65	 	21.86	 13.79

ลูกหนี้ระยะสั้น 	770,730.00	 	33,740.00	 	0.58	 	0.03	

รายได้ค้างรับ 	165,935.00	 	154,878.50	 	0.12	 	0.13	

สินค้าและวัสดุคงเหลือ 	82,369.89	 	72,928.24	 	0.06	 	0.06	

										รวม 	48,654,608.61	  26,577,641.45  36.41  22.07 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ 	84,543,758.04	 	93,010,797.96	 	63.26	 	77.25	

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 	440,243.66	 	811,283.47	 	0.33	 	0.67	

									รวม 	84,984,001.70	 	93,822,081.43	  63.59  77.93 -14.34

รวมสินทรัพย์ 	133,638,610.31	 	120,399,722.88	 	100.00	 	100.00	

เจ้าหนี้ระยะสั้น 	12,929,563.25	 	16,221,427.83	 	9.68	 	13.47	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	46,487,953.63	 	25,056,588.81	 	34.79	 	20.81	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	7,196,407.19	 	6,560,100.21	 	5.38	 	5.45	

									รวม  66,613,924.07 	47,838,116.85	 	49.85	  39.73 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว 	956,746.36	 	1,584,564.19	 	0.71	 	1.32	

เงินทดรองราชการรับจากคลัง 	600,000.00	 	600,000.00	 	0.45	 	0.50	

									รวม  1,556,746.36 	2,184,564.19	  1.16 	1.82	

รวมหนี้สิน 	68,170,670.43	 	50,022,681.04	  51.01  41.55 10

										ส่วนทุน

ทุน 	112,483,495.17	 	112,483,495.17	 	84.17	 	93.42	

รายได้สูง/(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 	(47,015,555.29) 	(42,106,453.33) 	(35.18) 	(34.97)

									รวมส่วนทุน 	65,467,939.88	 	70,377,041.84	 	48.99	 	58.45	 -10

									รวมหนี้สินและส่วนทุน 	133,638,610.31	 	120,399,722.88	  100.00  100.00 

การวิเคราะห์ตามแนวดิ่งเปรียบเทียบประจำาปี 2554 - 2555    
1. สินทรัพย์ หนี้สิ้นและทุน มีผลต่าง + - ประมาณ 10% อยู่ในเกณฑ์ปกติ    
2. ลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่มในอัตราสูง (เจ็ดแสนบาทเศษ) เนื่องจากจัดสัมมนาปลายปี 2 งาน
3. สินค้าและวัสดุคงคลังมีสัดส่วนน้อยไม่ถึง 0.1% และการดำาเนินงานราบรื่น แต่ควรตรวจสอบพัสด ุ        
   คงคลังเกินกว่า 3 ปี เพื่อบริหารจัดการต่อไป    

การตรวจสอบงบการเงิน

กลุ่มตรวจสอบภายใน	(ตสน.)
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