
รายงานประจ�าปีงบประมาณ
 พ

.ศ.2557
Annual Report 2014

OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

รายงานประจำาปี 2557
Annual Report 2014

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS

75/6 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0 2202 4274, 0 2202 4284 โทรสาร 0 2644 7136

www.oie.go.th

cover IOE Final.indd   1 17/9/2558   23:00:07



สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS



รายงานประจําปี 2557
02

สารบัญ

ขอมูลทั่วไปส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2557

สศอ. กบัการปฏริปูอตุสาหกรรมส่วนที่ 3ส่วนที่ 3
• ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 32

• ดานการชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม  34

• ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 32

• ดานการชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม  34

• ผลการปฏิบัติราชการตามผลผลิตงบประมาณ  22

• ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  24

• รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 26    

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

• ผลการปฏิบัติราชการตามผลผลิตงบประมาณ  22

• ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

• รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 26    

• วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อํานาจหนาที่

    จรรยาขาราชการ     08   

 คณะผูบริหาร สศอ.   10   

 โครงสรางการแบงสวนราชการ สศอ.   14   

 โครงสรางและอัตรากําลัง   19   

 งบประมาณ สศอ.  19 

• ขาราชการพลเรือนดีเดน   19

• วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อํานาจหนาที่

 คณะผูบริหาร สศอ.   10   

 โครงสรางการแบงสวนราชการ สศอ.   14   

 โครงสรางและอัตรากําลัง   19   

 งบประมาณ สศอ.  19 

• ขาราชการพลเรือนดีเดน   19



รายงานประจําปี 2557
03

ส่วนที่ 6

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

• วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม อํานาจหนาที่

    จรรยาขาราชการ     08   

 คณะผูบริหาร สศอ.   10   

 โครงสรางการแบงสวนราชการ สศอ.   14   

 โครงสรางและอัตรากําลัง   19   

 งบประมาณ สศอ.  19 

• ขาราชการพลเรือนดีเดน   19

กจิกรรมสาํคญัในรอบปงบประมาณ 2557
• กิจกรรมสําคัญในรอบปของ สศอ.      88 

• สัมมนา OIE Forum 2557 “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”   93• สัมมนา OIE Forum 2557 “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”   93

• กิจกรรมสําคัญในรอบปของ สศอ.      88 

รายงานทางการเงนิ
• งบแสดงฐานะการเงิน      104 

• งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน      105

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน      107 

• การสอบทานงบการเงิน    114

• บุคลากร สศอ.      115

• เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานตางๆ ภายใน สศอ./สถานที่ติดตอ   118

• คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2557      119

• งบแสดงฐานะการเงิน      104 

• การสอบทานงบการเงิน    114

• งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน      105

• บุคลากร สศอ.      115

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน      107 

• เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานตางๆ ภายใน สศอ./สถานที่ติดตอ   118

• คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2557      119

• โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 38

• โครงการศึกษาและกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) 

 เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค    40

• รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2556   42

• ดัชนีอุตสาหกรรม        54

• การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต FTA  56

• เชื่อมโยงเสนทางอุตสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจีน    62

• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก      66

• โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น   70  

 โครงการศึกษาอุปสรรคทางการคาสําหรับผลิตภัณฑยา

    ในตลาดสงออกที่สําคัญของไทย       74

• โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม   78

• โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับ

 ประเทศเพื่อนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    82

• โครงการจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน

 ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน      84

• โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 38

• โครงการศึกษาและกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) 

• รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2556   42

• โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก      66

• การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต FTA  56

 โครงการศึกษาอุปสรรคทางการคาสําหรับผลิตภัณฑยา

• โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับ

• ดัชนีอุตสาหกรรม        54• ดัชนีอุตสาหกรรม        54

• โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น   70  

• เชื่อมโยงเสนทางอุตสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจีน    62

• โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม   78

• โครงการจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน

ผลงาน/โครงการสําคัญของ สศอ. 
ในรอบปงบประมาณ 2557



รายงานประจําปี 2557
04

สารจากผู้อํานวยการ 

(นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย)
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานท่ีจัดทําและ
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนงานเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถแขงขันได
อยางเขมแข็งและเติบโตอยางย่ังยืน ทามกลางปจจัยแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีเปลี่ยนแปลง
อยู ตลอดเวลา ตลอดจนทําหนาที่เปนหนวยงานวิชาการ ทําการศึกษาวิจัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เพื่อนําไปสูการวางแนวทางพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการของไทย 
โดยในป 2557 ที่ผ านมา สศอ. ไดดําเนินการตามภารกิจหนาที่ในการกําหนดทิศทางและนโยบาย
การพฒันาอตุสาหกรรมทัง้ดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวางประเทศ ดานการชีน้าํและเตอืนภยัอตุสาหกรรม 
และการดําเนินงานตามแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล  
 ในสวนการจัดทําโครงการที่สําคัญในปงบประมาณ 2557 สศอ. ไดดําเนินงานครอบคลุมตามบทบาท
หนาที่ในดานตางๆ อยางรอบดาน เชน โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษาและกําหนด
พื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค รายงานผลิตภาพและ
ประกอบการอุตสาหกรรม ดัชนีอุตสาหกรรม การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของภาคอุตสาหกรรมไทย
ภายใต FTA เชือ่มโยงเสนทางอตุสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจนี การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิ การศกึษา
การพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นและรูปแบบการเช่ือมโยงเชิงสรางสรรคอยางครบวงจร 
การศึกษาอุปสรรคทางการคาสําหรับผลิตภัณฑยาในตลาดสงออกที่สําคัญของไทย การศึกษาแนวทางการยาย
ฐานการผลิตของอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบาน การจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหการเชื่อมโยง
หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน เปนตน 
 นอกจากนี้ สศอ. ยังไดทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลและพัฒนาเครื่องมือสําหรับแจงเตือนภัย
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การจัดทําตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตดานอุตสาหกรรมไทยเพื่อเตรียมพรอม

ในการแขงขนัของประเทศ การจดัทาํแบบจาํลองเพือ่การวเิคราะหการเช่ือมโยงหวงโซอปุทานของอตุสาหกรรมไทย
ในตลาดอาเซยีน การพฒันาดชันอีตุสาหกรรม และการจัดทํารายงานผลติภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม
รายป เพื่อแสดงใหเห็นถึงโครงสรางอุตสาหกรรมทั้งภาพรวมและรายสาขาของไทย
 สศอ. มีความมุงม่ันตั้งใจและตระหนักถึงความสําคัญในการทําหนาที่ชี้นําและเสนอแนะการพัฒนา
อตุสาหกรรมของประเทศ พรอมสรางเครอืขายและพฒันาความรวมมอือยางใกลชดิกับหนวยงานทัง้จากภาครฐั 
เอกชน สถาบันวิชาการ สถานศึกษา และผูประกอบการท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ตลอดจนภาค
ประชาสังคมทีม่สีวนสาํคัญในการผลกัดนัและขบัเคลือ่นใหภาคอตุสาหกรรมและผูประกอบการสามารถแขงขนั
ไดอยางเขมแข็ง ควบคูไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมอยางยั่งยืน 
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เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม

 จัดทํา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผน ยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม

    เพื่อเพิ่มมูลคา และขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน

 จัดทําระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด สัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

    ที่ทันสมัย เชื่อถือได และเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหบริการเผยแพร

 สรางความเขมแข็งในการเปนองคกรแหงความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จริยธรรมนําคน  พัฒนาตนเปนนิจ

สรางมิตรรวมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก

วิสัยทัศน

พันธกิจ/ภารกิจ

คานิยม

อํานาจหนาที่

 เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทํา

    แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

 เสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

    ระหวางประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม

 ศึกษา วิเคราะหเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย 

    การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม

 กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม 

    การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม และทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน 

    หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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จรรยาขาราชการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ขอพึงปฏิบัติของขาราชการ
 1. ความซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 

สจุริต ทัง้ตอตนเองและผูอืน่ ไมแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ตระหนกัและสาํนกึในหนาที่

ความรับผิดชอบของตนเอง และตอสังคม

 2. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตองปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย

ใหเสร็จสมบูรณตามกําหนดเวลา ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคา ดวยวิธีการที่ถูกตอง 

ชอบธรรม โดยรักษาและใชทรัพยากรใหเปนประโยชนสูงสุดตอประชาชนและประเทศชาติ

 3. การเคารพบุคคลและองคกร

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักด์ิศรี

ความเปนมนุษยของตนและผูอื่นอยางเทาเทียมกัน รักษาชื่อเสียงของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม รวมถึงพึงรักษาและใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา

 4. การปฏิบัติหนาทีโ่ดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม                                                       

  ขาราชการสาํนักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ตองปฏบิติัหนาท่ีดวยความเสมอภาค 

เปนธรรม รวดเร็ว ประหยัดและถูกตอง ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความมีนํ้าใจสุภาพ เอื้ออาทร

 5. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ตองปฏบิตัหินาทีอ่ยางเปนมืออาชีพ 

โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักวิชาการและจริยธรรม

 6. การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ควรดํารงชีวิตโดยยึดปรัชญา

ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความเชื่อถือ ศรัทธาที่ดีแกบุคคลทั่วไป

 7. การปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได

  ขาราชการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส 

เปดเผย พรอมรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได



คณะผู้บริหาร 
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นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ  จุลกะรัตน
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล  รังสิตพล
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอุดม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นายศิริรุจนายศิริรุจนายศิริรุจ
รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นางสุราตรี  อัครบวรกุล
ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง

นายปรีดา  อัตวินิจตระการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค

นายอนันต  อัศวโสภณกุล
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายอนันต  อัศวโสภณกุล
ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศ

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายปรีดา  อัตวินิจตระการ
ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค

นายอิทธิชัย  ยศศรี
ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 

นายอิทธิชัย  ยศศรี
ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม 



คณะผู้บริหาร 
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นายอิทธิชัย  ปทมสิริวัฒน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2

นายวีรศักดิ์  ศุภประเสริฐ
ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรม
รายสาขา 2

นางเพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช
ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ

นางสาวนพมาศ  ชวยนุกูล
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
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นางสาวรัตนา  เอี่ยมคณิตชาติ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจริยา  เดนดวง
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

เดนดวง
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

นางสาวรัตนานางสาวรัตนา  เอี่ยมคณิตชาติ
หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหารหัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวจริยา
หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

นางสันธนา  หิริศักดิ์สกุล
ผูเชี่ยวชาญดานการเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันภาคอุตสาหกรรม

นางปยนุช  สีรยาภรณ
ผูเชี่ยวชาญดานการชี้นําและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม



โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศอ.  
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

ผู้เช่ียวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

สํานักบริหารกลาง

ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม





รายงานประจําปี 2557
16

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  

 ต อมาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8ฉ 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 ให

ยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545 และ

ออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2551 ประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา ฉบับกฤษฎกีา เลมท่ี 125 ตอนที ่18ก 

ลงวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2551 กาํหนดใหมอีาํนาจหนาท่ี

และการแบงสวนราชการ ดังนี้

 กระทรวงอุตสาหกรรม ได  เสนอเรื่องต อ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ขอปรับปรุง
ฐานะกองเศรษฐกจิอตุสาหกรรม สาํนกังานปลดักระทรวง
อุ ตส าหกร รม ให  เ ป  น สํ า นั ก ง าน เ ที ยบ เท  า ก รม 
และคณะรั ฐมนตรี ได มี มติ เห็นชอบในการ จัด ต้ั ง 
“สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนท่ี 156 ลงวันที่ 4 
กันยายน พ.ศ. 2534 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา ดงันัน้ในวนัที ่5 กนัยายน  
พ.ศ. 2534 จึงถือเปนวันกอต้ัง “สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.)” 
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ส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

 กลุมตรวจสอบภายใน

• ดาํเนินการเกีย่วกบัการตรวจสอบดานการบรหิาร 

การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน

• ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย

 กลุมพัฒนาระบบบริหาร

• เสนอแนะใหคําปรึกษาแกหวัหนาสวนราชการ

เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ                        

ภายในสํานักงาน 

• ตดิตาม ประเมินผล และจดัทาํรายงานเกีย่วกบั

การพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน

• ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ 

และหนวยงานภายในสํานักงาน  

• ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 

 สํานักบริหารกลาง

• ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของ

สํานักงานและงานชวยอํานวยการ

• ดํ า เนินการเกี่ ยวกับการเงิน  การบัญชี 

การงบประมาณ การพสัด ุอาคารสถานที ่ และ

ยานพาหนะของสํานักงาน

• ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

การพัฒนาขาราชการ การเสริมสรางวนิยั และ

รักษาระบบคุณธรรมของสํานักงาน

• ประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู 

ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• กําหนดนโยบายและระเบียบในการสํารวจ 

การเก็บรักษา และการใชประโยชนขอมูล

ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยขอมูลและ

สารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• รวบรวมและจัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ในภาพรวม และรายสาขาอุตสาหกรรม

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย

 

 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการ

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดทํา

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

• เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปจจัยสนับสนุน

ที่จําเป นต อการพัฒนาอุตสาหกรรมของ

ประเทศ

• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

• ประสานการดาํเนนิงานเพือ่ใหความชวยเหลอื

และแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรม 

• ประสานและจัดทําแผนงาน งบประมาณ 

และแผนปฏิบัติการของสํานักงานใหเปนไป

ตามนโยบายของกระทรวง

• ปฏิบัติงานรวมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย
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 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ  

 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการ

ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขารวมทั้ง

จัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

• ศึกษา วิเคราะห และติดตามสถานการณที่มี

ผลกระทบตอเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  รวมทั้ง

คาดการณแนวโนมและเตือนภัยอุตสาหกรรม

รายสาขา

• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

• ประสานการดาํเนนิงานเพือ่ใหความชวยเหลอื

และแกไขปญหาอุตสาหกรรมรายสาขา

• ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย      

 สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• จัดหาและรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจมหภาค 

และเปนหนวยสารสนเทศเชงิลกึของกระทรวง  

รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข ายข อมูลกับ

หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

• วเิคราะห และวจิยัประเดน็ทางเศรษฐกจิทีมี่ผล

ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และ

ติดตามสถานการณ รวมทัง้คาดการณแนวโนม

และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมโดยรวม

• พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร  เพื่อ

สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห และวิจัยทาง

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• ปฏบิตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย

 สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ และ

กําหนดทาทีความร วมมือด านเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมระหวางประเทศท้ังในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี  

• ประสานความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับ

ตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ

• ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม

นโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง

ประเทศ

• บริหารจัดการมาตรการตามพันธะผูกพันดาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

• ปฏิบตังิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิาน

ของหน วยงานที่ เกี่ยวข อง หรือที่ ได รับ

มอบหมาย
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โครงสร้างและอัตรากําลัง 

 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม 1 ตําแหนง
 รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตําแหนง
 ผูเชี่ยวชาญ 4 ตําแหนง
 กลุมตรวจสอบภายใน 2 ตําแหนง
 กลุมพัฒนาระบบราชการ 2 ตําแหนง
 สํานักบริหารกลาง                                               21 ตําแหนง
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 18 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 16 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 17 ตําแหนง
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ             14 ตําแหนง   
                                                     รวม      123 ตําแหนง

        งบประมาณ สศอ. 

งบรายจาย ป 2556 ป 2557

งบบุคลากร 58,163,200.00 61,453,100.00

งบดําเนินงาน 71,350,100.00 71,158,200.00

งบลงทุน 508,730.00 3,164,800.00

งบเงินอุดหนุน 9,520,000.00 11,200,000.00

งบรายจายอื่น 225,500,000.00 227,000,000.00

รวม 364,533,300.00 373,976,100.00

ข้าราชการดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2557

นางสาวเพียงใจ ไชยรังสินันท
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม 1 ตําแหนง
 รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตําแหนง
 ผูเชี่ยวชาญ 4 ตําแหนง
 กลุมตรวจสอบภายใน 2 ตําแหนง
 กลุมพัฒนาระบบราชการ 2 ตําแหนง
 สํานักบริหารกลาง                                              21 ตําแหนง
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 18 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 16 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 17 ตําแหนง
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ             14 ตําแหนง
                                                     รวม      123 ตําแหนง

 ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหรรม 1 ตําแหนง
 รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตําแหนง
 ผูเชี่ยวชาญ 4 ตําแหนง
 กลุมตรวจสอบภายใน 2 ตําแหนง
 กลุมพัฒนาระบบราชการ 2 ตําแหนง

21 ตําแหนง
 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 18 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 16 ตําแหนง
 สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 17 ตําแหนง
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 14 ตําแหนง
 สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ             14 ตําแหนง
                                                     รวม      123 ตําแหนง
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ส่วนที่ 2

ผลการปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

 ผลการปฏิบัติราชการตามผลผลิตงบประมาณ
 ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ 

 ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
 ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร

 จัดการภาครัฐของ สศอ. ในป 2557   
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สศอ. ไดจัดทําตัวชี้วัดและระบบประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศไทย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก มิติดานการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และเศรษฐกจิ มติดิานสิง่แวดลอม มติิดานคณุภาพทางสังคม และมติิดานทนุมนษุย ซ่ึงสอดคลองกับ
แผนแมบทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2574 โดยนาํขอมลูสถิติจากแหลงตางๆ ยอนหลงั 
5 ป (พ.ศ. 2550-2555) มาใชในการจัดทําตัวชี้วัด เพื่อสะทอนใหเห็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย

ผลการปฏิบัติราชการ
ตามผลผลิตงบประมาณ  
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  ดานมิติการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและ
เศรษฐกิจ สศอ. ไดกําหนดประเด็นสําคัญ (Keyword) 
เพื่อใชในการกําหนดตัวชี้วัด คือ 1) การสรางการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง โดยเนนการเพิ่ม
ผลผลิต 2) การสรางการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
อยางตอเนื่อง โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
3) การพฒันาไปสูรปูแบบการเช่ือมโยงการผลติแบบหวงโซ
อุปทาน และ 4) การเชื่อมโยงการผลิตการตลาดระหวาง
ประเทศโดยสรางรูปแบบการเขาถึงตลาดใหม ดานมิติ
ส่ิงแวดลอม สศอ. ไดกําหนดประเด็นสําคัญ เพื่อใช
ในการกําหนดตวัชีว้ดั คอื 1) ความรบัรูและความตระหนกั 
2) การปรับปรุงการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 
3) การบังคับใชกฎหมาย ดานมิติคุณภาพทางสังคม 
สศอ. ไดกําหนดประเด็นสําคัญ เพื่อใชในการกําหนด
ตัวชี้วัด คือ 1) การลดชองวางและความเหลื่อมลํ้า และ 
2) ความรบัผดิชอบ  ตอสงัคม  และดานมติทินุมนษุย สศอ. 
ไดกาํหนดประเดน็สาํคัญ เพือ่ใชในการกาํหนดตวัชีว้ดั คอื 
1) Innovation และ 2) Value Creation 

  โดยในระยะแรก สศอ. ไดจัดกําหนดตัวชี้วัด
เพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญ 
ในแตละมิติ จํานวน 14 ตัวชี้วัด อาทิ GDP ภาค
อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP) 
ตนทุนดานโลจิสติกส การเปดการคาสินคาอุตสาหกรรม 
(Trade Openness) กับกลุมประเทศใหม ฯลฯ และจาก
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา การพัฒนาอุตสาหกรรมในชวง 
5 ป (พ.ศ.2550-2555) ประเทศไทยมีทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงป 
พ.ศ. 2552-2555 โดยมีแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรม
เพิม่ข้ึนอยางตอเนือ่ง ในสวนของระดบัสาขาอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม สศอ. ไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน
การประเมินผลการพฒันาอตุสาหกรรม โดยเทยีบเคยีงให
สอดคลองกับตัวช้ีวัดในภาพรวมของประเทศ กรณีที่ไมมี
แหลงจัดเก็บขอมูลดังกลาว สศอ. ไดทําการกําหนดตัวชี้
วัดใหมใหสอดคลองกับประเด็นสําคัญ ครอบคลุมทุกมิติ 

ซ่ึงมจํีานวนทัง้สิน้ 12 ตัวชีวั้ด อาท ิGDP ภาคอตุสาหกรรม
การผลิตระดับสาขา ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP) 
ระดับสาขา ตนทุนดานโลจิสติกส ระดับสาขา มาตรฐาน
คณุภาพน้ํา การจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย ฯลฯ 
จากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลติในระดบัสาขาอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุงหม 
มทีศิทางคอนขางดขีึน้ โดยในระหวางป พ.ศ. 2550-2553 
มีแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
และคอนขางคงที่ไปจนถึงป พ.ศ. 2555 นอกจากนั้น 
ในระดับพื้นที่ สศอ. ไดคัดเลือกจังหวัดนครราชสีมา 
เปนจังหวัดนํารองเพื่อกําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการประเมิน
ผลการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไดกําหนดตัวชี้วัด จํานวน 
8 ตัวซึ่งสอดคลองกับประเด็นสําคัญ ในแตละมิติ อาทิ 
GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตระดับจังหวัด ตนทุนดาน
โลจิสติกส ระดับจังหวัด มูลคาการสงออกตอมูลคาการ
ผลิตท้ังหมดในสินคาหลัก ระดับจังหวัด จํานวนโรงงาน
อตุสาหกรรมทีท่าํผดิกฎหมายวาดวยโรงงานอตุสาหกรรม 
ฯลฯ โดยพบวา จังหวดันครราชสีมา ควรไดรับการสงเสรมิ
และสนับสนุนดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนลําดับ
แรกเมื่อเปรียบเทียบกับมิติดานตางๆ 

  สาํหรบัในระยะถดัไป สศอ. จะดําเนนิการกาํหนด
ตัวชี้วัดเพื่อใชในการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
ใหครอบคลุมสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญจํานวน 8 สาขา
อุตสาหกรรม ซ่ึงไดแก สาขาอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลา สาขาอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน
ยานยนต  สาขาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
สาขาอุตสาหกรรมอาหาร สาขาอุตสาหกรรมยาง สาขา
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเครื่องนุงหม สาขาอุตสาหกรรม
เฟอร นิ เจอร   และสาขาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครือ่งประดบั ในสวนพืน้ที ่สศอ. ไดทาํการคดัเลอืกจงัหวดั
ที่มีความเหมาะสม จํานวน 4 จังหวัด (จํานวน 4 ภาค
ของประเทศ) เพื่อกําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการประเมินผล 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนรายสาขาอุตสาหกรรม และ
รายพื้นที่ที่เหมาะสมไดตอไป

ผลการปฏิบัติราชการ
ตามผลผลิตงบประมาณ  
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหนวยวัดนํ้าหนัก
(รอย

ละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินการ

1 2 3 4 5

ผลการ 
ดําเนิน
การ

คา
คะแนน    

ที่ได

คา
คะแนน 

ถวง
นํ้าหนัก

มิติภายนอก (นํ้าหนัก : รอยละ 60.00) 5.0000

การประเมินประสิทธิผล (นํ้าหนัก : รอยละ 60.00) 5.0000

ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก ของกระทรวงตามยุทธศาสตรของประเทศ / แผนยุทธศาสตรกระทรวงระหวางกระทรวงที่มี

เปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ หลักของกรม

5.0000

ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราการเติบโตของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

เปาหมาย

รอยละ 0.00 -       - -

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 อุตสาหกรรมยานยนต      รอยละ 0.00 - -

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ รอยละ 0.00 - -

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม               รอยละ 0.00 - -

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 อุตสาหกรรมอาหาร รอยละ 0.00 - -

ตัวชี้วัดที่ 1.2 รอยละของจํานวนนโยบาย/มาตรการ/ขอเสนอ

แนะทางวิชาการที่สามารถนําไปใชประโยชน

รอยละ 20.00 80 85 90 95 100 100.00 5.0000 1.1111

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรม

ระดับ 20.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 1.1111

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและเผยแพร

องคความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอสาธารณะ

ระดับ 20.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 1.1111

การประเมินคุณภาพ (นํ้าหนัก : รอยละ 0.00) 0.0000 0.0000

ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการใหบริการ 

(Service Level Agreement: SLA)

ระดับ

ประชาชน
0.00 - -

มิติภายใน (นํ้าหนัก : รอยละ 30.00) 3.6241 -

การประเมินประสิทธิภาพ (นํ้าหนัก : รอยละ 20.00) 3.8500 -

ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจายเงินงบประมาณ  (นํ้าหนัก : รอยละ 5.00) 3.0000 -

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจาย งบประมาณรายจายลงทุน รอยละ 2.50 70 73 76 79 82 99.4941 5.0000 0.1389

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจาย งบประมาณรายจายภาพรวม รอยละ 2.50 87 89 91 93 95 74.9324 1.0000 0.0278

ตัวชี้วัดที่ 4 การประหยัดพลังงาน ระดับ 5.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.2778
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหนวยวัดนํ้าหนัก
(รอย
ละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการดําเนินการ

1 2 3 4 5

ผลการ
ดําเนิน
การ

คา
คะแนน     

ที่ได

คา
คะแนน     

ถวง
นํ้าหนัก

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระดับระบบสารสนเทศภาครัฐ 10.00 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5556

การพัฒนาองคการ (นํ้าหนัก : รอยละ 10.00) 3.1723

ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองคการ (ทุนมนุษย สารสนเทศ และวัฒนธรรมองคการ) (นํ้าหนัก : รอยละ 5.00) 3.4000

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสําเร็จ

ของการจัดทํารายงานลักษณะสําคัญของ องคการ

ระดับ 1.00 1 2 3 4 5  5.0000 5.0000 0.0556

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคการ 4.00 1 2 3 4 5 3.0000 3.0000 0.1333

ตัวชี้วัดที่ 7 การสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ (นํ้าหนัก : รอยละ 5.00)

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จในการจัดทําแผนสราง

ความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

รอยละ 1.50 50 60 70 80 90 72.1500 3.2150 0.0536

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตาม

แผนแผนสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ 1.50 1 2 3 4 5 3.4000 3.4000 0.0567

ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลสํารวจความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ

รอยละ 2.00 65 70 75 80 85 72.0000 2.4000 0.0533

                                     รวม 90.00 4.6858

               คะแนนที่ได 4.6858
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สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) มุงมัน่พฒันาองคกรมุงสูความเปนเลศิ โดยใชกรอบ

แนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award: 

PMQA) มาปรับประยุกตใชในการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือใหปฏิบัติราชการอยางเปนระบบ

และเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติงานมีมาตรฐาน สรางความยั่งยืนในระบบการจัดการ

คุณภาพ จนกระทั่งไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน จากสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในป พ.ศ. 2556 อยางไรก็ดี สศอ. ยงัคงใหความสาํคญั

ในการยกระดับการบริหารจัดการใหเทียบเทาเกณฑมาตรฐานสากล ซึ่งมีความจําเปนตองยกระดับ

คณุภาพอยางตอเน่ืองเพือ่เพิม่ระดบัมาตรฐานการบรหิารจดัการ โดยไดใชแนวคิด Deming Cycle หรอื 

วงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) และสรางระบบการบริหารจัดการขององคกรใหมีเสถียรภาพ

อันจะสนับสนุนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายขอรับรางวัลคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐรายหมวดในปตอๆ ไป 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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สําหรับวัตถุประสงคของการดําเนินการในปนี้ 

ประกอบดวยจุดมุ งหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐของ สศอ. ใหสอดคลองกับ

แนวทางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

พ.ศ. 2556-2561 และสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูรับบรกิารและผูมสีวนไดสวนเสยีอยางมปีระสทิธผิล 

รวมถึงรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครฐัระดบัพืน้ฐาน อนัเปนการเตรยีมความพรอมในการ

ขอรบัรางวลัคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั  โดยมุงเนน

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการกิจกรรม

ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่กําหนดไว และมุงเนนผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน

ของ สศอ. “เปนองคกรชี้นําการพัฒนาอุตสาหกรรม” 

ซึ่งตองเริ่มตนจากการประเมินองคกรเพื่อคนหาโอกาส

ในการปรับปรุง และนํามาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ ท่ีมุ งเนนการพัฒนาในประเด็น

ตางๆ ทั้งการปรับปรุงกระบวนการ การสรางนวัตกรรม 

การพัฒนาบุคลากร ควบคูกับการเสริมสรางวัฒนธรรม

องคกร พรอมกับสงเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อมุงสูองคกรแหงความเปนเลิศ 

ที่สําคัญ สศอ. ไดตระหนักถึงการเตรียมความ

พรอมในการขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ดวยการเสริมสรางความรู ความเขาใจผาน

กิจกรรมตางๆ เชน การศึกษาเยี่ยมชมองคกรที่เคยไดรับ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อปรับเปล่ียน

ทัศนคติและเสริมสรางแรงจูงใจ การเทียบเคียงเพื่อคนหา

วธิกีารปฏบิตัทิีด่ ีการประชมุเชงิปฏิบตักิารเพือ่เรยีนรูดวย

การปฏิบัติจริง รวมทั้งการประชาสัมพันธรูปแบบตางๆ 

ตลอดจนกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสรางความสนใจ

กับบุคลากร อาทิ การควบคุมภายใน การสํารวจ

ความพึงพอใจของผูรับบริการ การจัดทําคูมือมาตรฐาน

ปฏิบัติงาน การประกวดตนแบบการพัฒนากระบวนการ

และนวัตกรรม การอวยพรวันคลายวันเกิดของบุคลากร 

การคนหาคนคุณคา เปนตน กิจกรรมเหลานี้มีสวนชวย

ทั้งในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติใหมๆ เพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติราชการ และเสริมสรางขวัญกําลังใจของ

บุคลากร  

ดวยการยกระดับคณุภาพการจัดการสูมาตรฐาน

สากลตามแนวทางดังกลาว ทําใหบุคลากรรวมสรางสรรค

ผลงานนวัตกรรมอยางมากกมายถึง 10 ผลงาน ซึ่งสราง

ประโยชนและคุณคาตอองคกรทั้งส้ิน สําหรับผลงาน

นวัตกรรมที่ชนะเลิศ ไดแก ผลงานที่มีชื่อวา Smart IT 

Smart OIE โดยเปนผลงานทีน่าํระบบเทคโนโลย ีGoogle 

Drive มาใชเพือ่รวบรวมและแบงปนขอมลู ทาํใหบคุลากร

สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา ผลงานนวัตกรรม 

Smart IT Smart OIE นับเปนเครื่องมือในการดําเนินการ

ที่ชวยสนับสนุนประสิทธิภาพการจัดทํารายงานภาวะ

อุตสาหกรรมของเจาหนาท่ี เนื่องจากสามารถแบงปน

ไฟลงานไดทีละหลายๆ คน ทําใหแตละคนทํางานได

โดยไมซํ้าซอนและสะดวกรวดเร็วขึ้น  และมีประสิทธิภาพ 

รายงานผลการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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เชน ถามีการแกเนื้อหาพรอมกันหลายๆ คน สามารถ

ตรวจสอบไดวาใครแกไขขอมูลลาสุด และไมตองเอาไฟล

ลาสุดของแตละคนมารวมกนั เพราะระบบสามารถประมวลผล

และแสดงเอกสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงลาสุดได 

นอกจากน้ี Smart IT Smart OIE ยังชวย

ลดเนื้อที่การเก็บขอมูลใน Server ของหนวยงานได

อีกดวย และเจาหนาท่ีสามารถเปดขอมูลไดทุกแหง

ที่มีสัญญาณการเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ท ประหยัด

งบประมาณในการซื้อ Memory Card และอุปกรณ

จัดเก็บขอมูล รวมถึงการสงไฟลผาน Internet ที่สะดวก

และรวดเร็วกวาการสงไฟลทาง email หรืออัพโหลดผาน

ทางเว็บไซต นอกจากนี้ยังสงไฟลผานโทรศัพทมือถือ 

Smartphone หรือ Tablet ไดและลดขั้นตอนการสงงาน

ของธุรการไดอีกดวย ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเปรียบเทียบการจัดทําภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกอนและหลังการพัฒนา
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 ผลงานนวตักรรมดงักลาว สงผลใหการวเิคราะห

รายงานภาวะอุตสาหกรรมมีความถูกตอง แมนยํา และ

นาเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากมีการแบงปนขอมูลภาวะ

ของแตละอุตสาหกรรมและขอมูลภาพรวมเศรษฐกิจ 

ทําใหการวิเคราะหไปในทิศทางเดียวกัน ชวยประหยัด

งบประมาณของภาครัฐ  ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน ลดความผิดพลาดในการสงรายงาน ซ่ึงเปน

เพียงแคตัวอยางหนึ่งของความสําเร็จในการสรางตนแบบ

นวัตกรรม

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

นอกจากการสรางนวัตกรรมแลว ยังไดใหความสําคัญกับ

ความผาสุก ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีตอกันอีกดวย 

ซึ่งเป นกิจกรรมหนึ่งในแผนการสร างความผาสุกที่

ไดดําเนินการเปนประจําทุกเดือนอยางตอเนื่อง คือ 

การอวยพรในวันคลายวันเกิดทั้งของผูบังคับบัญชาหรือ

ผูใตบังคัญชา โดยกิจกรรมนี้เปนกลวิธีท่ีทําใหหัวหนา 

ลูกนอง และเพื่อนรวมงานไดมีโอกาสพูดคุย รองเพลง 

ทานเคกแบบผอนคลายรวมกัน สรางบรรยากาศและ

สัมพันธภาพที่ดีระหวางกัน ซึ่งชวยปรับความเขาใจซึ่งกัน

และกัน สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอีกดวย 

ไมเพียงแคการสรางความสุขความผูกพันเทานั้น 

แตไดเสริมสรางขวัญกําลังใจของบุคลากรผานกิจกรรม

คนคุณคา ซึ่งเปนการคนหาบุคลากรที่เปนแบบอยาง

อันมีคุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนที่ยอมรับ

ของบุคลากรดวยกัน สําหรับกิจกรรมคนคุณคาไดให

ความสําคัญกับหลักเกณฑและคุณสมบัติ 4 ประการ 

ไดแก ชวยเหลืองานขององคกรและผูอื่น ตรงตอเวลา มี

มนษุยสมัพนัธ มุงมัน่ในผลสมัฤทธิข์องงาน โดยการตัดสิน

จะนับจากจํานวนความถ่ีท่ีบุคลากรรวมโหวตใหคะแนน

สูงสุด ซ่ึงผูไดรับการคัดเลือกเปนคนคุณคาของ สศอ. 

จะไดรับรางวัลเปน Ipad mini เพื่อเปนขวัญกําลังใจ 

ซึง่ผลปรากฏวา คนคุณคาประจาํป 2557 ไดแก คณุพรศกัดิ์ 

พจนานุภักดิ์ สังกัดสํานักบริหารกลาง ซ่ึงบุคลากร

ที่ลงคะแนนนั้นไดเขียนถึงความประทับใจตอคนคุณคา 

เชน มีความอดทนสูง รับผิดชอบงานดี  มีนํ้าใจคอย

ชวยเหลือ ซ่ือสัตย อดทนสุภาพ มีนํ้าใจ มารยาทดี 

ขยัน เรียบรอย นารัก 

 การพฒันานวตักรรม การเสรมิสรางขวญักาํลังใจ 

ความผาสุก ความผูกพันตางๆ เหลานี้ จะเปนความ

สําเร็จกาวแรกในการขับเคลื่อนองคกรมุงสูความเปนเลิศ 

โดยการใชเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา

เปนแรงผลักดันผานความรวมมือและการมีสวนรวม

ของทั้งผูนําองคกร ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชา 

ท่ีเปนแกนหลักนําพาองคกรสูความสําเร็จ ดวยจากการ

กําหนดทิศทางขององคกรที่ชัดเจน พรอมทั้งมีระบบ

การติดตามอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  รวมถึง

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

สงผลใหระบบการบริหารจัดการมีคุณภาพอยางยั่งยืน 

จนไดรับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ระดับพื้นฐานมาแลว  สําหรับกาวตอไปคือ รางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แตที่ภาคภูมิใจ

ยิ่งกวารางวัล นั่นคือ ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจ และ

คําชื่นชมที่มีตอการปฏิบัติงานของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม
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ส่วนที่ 3
สศอ. กบัการปฏรูิปอุตสาหกรรม

 ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
 ดานการชี้นําและเตือนภัยอุตสาหกรรม  
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สําหรับกรอบความรวมมือที่สงผลตอทิศทาง
การพฒันาอตุสาหกรรมและการปฏรูิปอตุสาหกรรมท่ีไมอาจ
มองขาม คอืการทีอ่งคการสหประชาชาต ิไดจดัทาํเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals-SDGs) และวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015 
(Post-2015 Development Agenda) โดยมีเปาหมาย
ของการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในดาน
ตางๆ เปนเปาหมายหลกั โดยในสวนของภาคอตุสาหกรรม 
มีประเด็นดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน รวมอยูใน SDGs ภายใตเปาหมายที่ 9 เรื่อง การ
สงเสริมโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรมยั่งยืนและ
การใหความรูดานนวัตกรรม (Promote sustainable 
infrastructure and industrialization and foster 
innovation) การดําเนินงานภายใตเปาหมายดังกลาว 
นบัไดวามีความสอดคลองกบัหลกัการขององคการพฒันา
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO) ในดานการ

สศอ. กับการปฏิรูปอุตสาหกรรม 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

 เศรษฐกจิโลกมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ดวยเทคโนโลยแีละการพฒันาทีไ่มหยดุยัง้ของประเทศตางๆ 
สงผลใหเศรษฐกิจขยายขอบเขตอยางไรพรมแดน และมีผลกระทบอยางรุนแรง หากไมสามารถปรับตัวไดทันกับ
สถานการณ ทั้งนี้ ประเทศตางๆ มีแนวโนมรวมตัวกัน โดยมีการเจรจาขอตกลงและมีความรวมมือกันทั้งในระดับ
โลกและระดบัภูมภิาคมากขึน้ เพ่ือเสริมสรางศกัยภาพในการแขงขนัและรวมกนักาํหนดทิศทางการพฒันาเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมในหลายกรอบการเจรจาและกรอบความรวมมือ และกระทรวง
อุตสาหกรรมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีบทบาทหลักในการใหขอเสนอแนะทาทีของประเทศในสวนที่
เก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการปฏรูิปอตุสาหกรรม ภายใตขอตกลงและกรอบความรวมมอืระหวาง
ประเทศดังกลาว

พัฒนาอตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนื (Inclusive and Sustainable 
Industrial Development : ISID) ท่ีพยายามผลักดัน
เรื่องดังกลาวใหเขาไปเปนสวนหนึ่งของวาระการพัฒนา
ภายหลังป ค.ศ. 2015 (Post-2015 Development 
Agenda) ซึ่งนําไปสู การจัดทําปฏิญญาลิมาวาดวย
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Lima 
declaration for Inclusive and Sustainable 
Industrial Development) ในเวลาตอมา  

แนวคิด ISID ถือเปนหัวใจสําคัญในการบรรลุ
ผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนึ่งในตัว
ขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
มุงเนนการเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ การเพิม่มูลคา
การผลิต การเสริมสรางผูประกอบการในประเทศ โดย
เฉพาะ SMEs และธุรกิจชุมชน ทั้งศักยภาพในการแขงขัน
และการพัฒนาที่ยั่งยืน การถายทอดเทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนา และการผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งมี
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ความสอดคลองกบัยทุธศาสตรของกระทรวงอตุสาหกรรม 
และการดําเนินโครงการ Green Industry ที่สะทอน
กิจกรรมในภาคการผลิตที่สนับสนุนความยั่งยืน รวมทั้ง
ยทุธศาสตรประเทศในการสรางโอกาสบนความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม และการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 รวมถึงแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ทั้งนี้ สศอ. ไดดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรมใหสอดคลองกับหลักการ   การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนขางตน อาทิ

1. การพัฒนากระบวนการผลติท่ีคาํนงึถงึสภาพ
แวดลอมและความสะอาด (Environmental Friendly-
Green and Clean) ซึ่งปจจุบันไดมีการคํานึงถึงประเด็น
เหลาน้ีอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการสรางสังคมและ
อุตสาหกรรมที่มีปริมาณการปลอยคารบอนตํ่า (Low 
carbon society) การสรางสงัคมท่ีมคีวามพรอมในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
resilience society) และการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม (Green industry)

2. การใชเทคโนโลยีและภมูิปญญาในการเพิ่ม
มูลคาใหกับสินคา โดยเนนการสรางขีดความสามารถใน
การแขงขนัของภาคอตุสาหกรรม โดยเฉพาะการประยกุต
ใชเทคโนโลยีและฐานความรู (Knowledge Based) ซึง่เปน
พืน้ฐานทีส่าํคญัในการพฒันาตอยอดอตุสาหกรรม โดยอาศยั
องคความรูที่มีอยูเดิมในแตละอุตสาหกรรม มาบูรณาการ
รวมกับองคความรู และเทคโนโลยีใหม ทําใหเกิดการ
พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสความตองการในยุคโลกาภิวัฒน

3. การสรางเครือขายความรวมมอื (Collabora-
tive Network/Cluster) เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือ
ในการชวยเหลอืและพฒันาอตุสาหกรรม โดยเนนการสราง
เครอืขายความรวมมือท่ีมคีวามเชีย่วชาญพเิศษเฉพาะดาน 
ทัง้นี ้การสรางเครอืขายดงักลาว ไมเพยีงแตจะผลกัดนัใหเกดิ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตรวมกันของเครือขาย
ผูประกอบการเทานั้น แตยังเปนการกระตุนใหเกิดการ
แขงขนักนัยกระดบัศกัยภาพของแตละสถานประกอบการ 
ใหทดัเทยีมกบัสถานประกอบการอืน่ๆ ในเครอืขาย ซ่ึงจะ
สามารถเชื่อมโยงเขาสูการแขงขันระดับนานาชาติตอไป

4. การเชื่อมโยงการผลิตเปนเครือขายภายใน
อุตสาหกรรมและระหวางอุตสาหกรรม ใหมีการผนึก
พลังในการผลิตโดยใชหวงโซการผลิตเชือ่มโยงกับประเทศ
ตางๆ ซึ่งปรับรูปแบบการผลิตจากเดิมที่เนนการสราง
หวงโซอุปทานเฉพาะภายในประเทศ ไปสูการสรางฐาน
การผลิตรวมกันในระดับนานาชาติ (New Mode of 
Production through Global Value Chain) ทัง้นี ้การผลติ
ในแตละสวนที่เกิดขึ้นในแตละประเทศ จะสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ บนพ้ืนฐานการบริหาร
จัดการเพ่ือหาแหลงวัตถุดิบหรือแหลงผลิตที่มีตนทุนตํ่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี ้สศอ. ไดดําเนนิโครงการนาํรองในการ
ปฏิรูปอุตสาหกรรม เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนอยางเปนรูปธรรม อาทิ 
การพัฒนาผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่เปนมิตร
กับสิ่ งแวดล อม โดยเน นการพัฒนาการออกแบบ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่ประหยัดพลังงาน 
(Energy using Product : EuP) การพัฒนาผูประกอบ
การอุตสาหกรรมอาหารในการจัดทําฉลากสิ่งแวดลอม 
ไดแก การจัดทํา Water Footprint และ Carbon 
Footprint โดยการเก็บรวบรวมขอมูลการใชนํ้า/การ
ปลอยคารบอนไดออกไซดจากกระบวนการผลิต การ
ศึกษาวิเคราะห การใหคําปรึกษาและฝกอบรมผูประกอบ
การเกี่ยวกับแนวทางการลดการใชนํ้าและลดการปลอย
คารบอนไดออกไซด รวมทัง้วธิกีารจดัทาํฉลากสิง่แวดลอม
ดงักลาว เพือ่ตอบสนองความตองการของตลาดสนิคารกัษ
สิ่งแวดลอมที่มีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่อง

จากกรอบการเจรจาข อตกลงการค า เสรี
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิระหวางประเทศ จะพบวาภาค
อตุสาหกรรมจาํเปนตองมองในเชงิรกุ โดยควรมกีารปฏิรปู
ตั้งแตการปรับวิสัยทัศนดานการคาและการลงทุน ดวย
มุมมองที่เปดกวางไปสูโลกภายนอก และพรอมกาวไป
ขางหนารับสิ่งใหมๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาส
และการใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรี การสราง
เครือขายการผลิต การเสริมสรางและรักษาอุตสาหกรรม
หรอืขัน้ตอนการผลติทีม่มีลูคาเพิม่สงู การเสรมิสราง SMEs 
ใหมคีวามเขมแขง็ สามารถแขงขนัไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
ทัง้ดานการผลิต การพัฒนาสินคา และการตลาด เพ่ือกาวสู
เวทีการคาโลกอยางยั่งยืนตอไป 



 การศึกษานี้ทดสอบความสามารถของดัชนี
ภาคอุตสาหกรรมในการเปนดัชนีชี้นําและตามหลังของ
ภาวะเศรษฐกิจมหภาค เพ่ือใชในการวิเคราะหบทบาท
ของดชันีอตุสาหกรรมในการเชือ่มโยงตวัแปรทางเศรษฐกจิ
มหภาคอยางเปนระบบและจําแนกลักษณะการชี้นํา 
ตามหลังและพองกันของตัวแปรตางๆ อยางครบถวนเพื่อ
ประโยชนในการวิเคราะหและการนําดัชนีเหลานี้มาใช
ในการอางอิงของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตอไป 
 ข อมูลท่ีใช  ในการศึกษาประกอบด วยดัชนี
อุตสาหกรรมทีจ่ดัทําโดยสาํนักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
ประกอบดวย 6 ดัชนี และ อัตราการใชกําลังการผลิต  
ประกอบดวย ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม ดชันกีารสงสนิคา 
ดชันสีนิคาสาํเรจ็รูปคงคลงั ดชันอัีตราสวนสนิคาสําเร็จรูป
คงคลัง ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพ
แรงงานอตุสาหกรรม และ อตัราการใชกําลงัการผลติ และ 
ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค 4 ตัว ประกอบดวย  อัตราการ
เติบโตของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) การ
บริโภคภาคเอกชน (CPR) การลงทุนภาคเอกชน (INP)  
ซึง่จัดทาํโดยสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสังคมแหงชาติ และ อัตราเงินเฟอ (INF) ซ่ึงจัดทํา
โดยกระทรวงพาณิชยโดยรวบรวมขอมูลในลักษณะราย
ไตรมาส โดยเริ่มตั้งแตขอมูลป 2543 ไตรมาสที่ 1 ถึงป 
2557 ไตรมาสที่ 4 
 ผลการทดสอบความเปนดัชนี ช้ีนําของดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
 1. ตัวแปรอัตราการใชกําลังการผลิต (CAPU) 
มีความสามารถในการเปนดัชนีชี้นําของอัตราเงินเฟอได
อยางชัดเจนและมีความสัมพันธในลักษณะการชี้นําเพียง
ทิศทางเดียว
 2. ตัวแปรดัชนีการสงสินคา (SHIPM) และ ดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีความสามารถเปนดัชนีชี้นํา
ของการขยายตวัของ GDP ไดการลงทนุภาคเอกชนเพราะ
สามารถเปนดชันชีีน้าํไดดวยความเชือ่มัน่ที ่95% ในขณะที่
ไมมีลักษณะการตามหลังการขยายตัวของ GDP
 3. ตัวแปรดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 
(INVENR) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีแนว
โนมในการเปนดัชนีชี้นําของการลงทุนภาคเอกชนเพราะ
สามารถเปนดัชนีชี้นําไดดวยความเชื่อมั่นที่ 99% และ 

การทดสอบความสามารถของดัชนีภาคอุตสาหกรรมในการเป็นดัชนีช้ีนํา
และตามหลังของภาวะเศรษฐกิจมหภาค 

สศอ. กับการปฏิรูปอุตสาหกรรม
ด้านการช้ีนําและเตือนภัยอุตสาหกรรม
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95% ในขณะที่มีลักษณะการตามหลังที่ความเชื่อมั่น 
90% ทําใหแมวาจะมีความสัมพันธในลักษณะพองกันแต
ลักษณะการชี้นําเดนกวาจึงเปนตัวแปรที่ชี้นําการลงทุน
ภาคเอกชนที่ดีสุด
 4. ตัวแปรอัตราการใชกําลังการผลิต (CAPU), 
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (LABOR) และ ดัชนี
ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (LABORP) มีลักษณะตาม
หลังการลงทุนภาคเอกชน สวน ตัวแปร ดัชนีการสงสินคา 
(SHIPM) มลีกัษณะเปนดชันพีองของการลงทนุภาคเอกชน
 5. ตัวแปรการบริโภคภาคเอกชนจะมีความ
สัมพันธกับดัชนีภาคอุตสาหกรรมนอยที่สุดกลาวคือไมมี
ดัชนีอุตสาหกรรมใดเลยที่เคลื่อนไหวตามหลังการบริโภค
ภาคเอกชนและมีเพียง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 
และ ดัชนีการสงสินคา (SHIPM) ที่มีลักษณะการชี้นํา
การบริโภคภาคเอกชนดวยความเชื่อมั่นรอยละ 90
 6. ความสัมพันธระหวางดัชนีอุตสาหกรรมกับ
อัตราเงินเฟอสวนใหญมีลักษณะตามหลัง (ยกเวนเพียง 
CAPU ที่มีลักษณะชี้นํา)
 จากผลการศึกษาขางตนแสดงใหเห็นวาดัชนี
แตละตัวมีคุณสมบัติท่ีแสดงความเชื่อมโยงกับตัวแปร   
มหภาคที่แตกตางกัน ดังนั้น การนําเอาดัชนีตาง ๆ มาใช
ประโยชนในการวิเคราะหโดยเฉพาะการใชเพื่อเปนดัชนี
ชี้นําทางเศรษฐกิจควรมีการนํามาใชอยางรอบคอบ และ
คํานึงคุณลักษณะเฉพาะของดัชนีแตละตัว โดยดัชนีที่
น าสนใจไดแก อัตราการใชกําลังการผลิต (CAPU) 
เนื่องจากเปนดัชนีช้ีนําท่ีดีของอัตราเงินเฟอ ซึ่งสามารถ
ใชในการตดิตามแนวโนมเงนิเฟอของหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
เชน ธนาคารแหงประเทศไทยที่มีการกําหนดนโยบาย
การเงินตามเป าหมายเงินเฟ อ ส วนดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรม (MPI) และดัชนีการสงสินคา (SHIPM) 
เปนตัวแปรชี้นําของการขยายตัวเศรษฐกิจ (GDP) ทําให
สามารถนาํมาประยกุตในการติดตามเศรษฐกจิมหภาคใน
ภาพรวมของหนวยงานทีเ่กีย่วของ เชน กระทรวงการคลงั
เพื่อใชในการวางแนวนโยบายการคลังในการดูแลสภาพ
เศรษฐกิจไทยอยางเหมาะสม สวนตัวแปรท่ีสามารถใช
ในการคาดการณแนวโนมของการบริโภคภาคเอกชน 
(CPR) ไดแก ดัชนีการสงสินคา (SHIPM) ซึ่งสามารถใช
ในการวางแผนของหนวยงานที่เกี่ยวของกับผูบริโภค เชน 
กระทรวงพาณชิย สดุทาย ถงึแมวาจะไมมตีวัแปรใดเลยทีมี่
ลกัษณะชีน้าํการลงทนุภาคเอกชนอยางเดนชดั แตตวัแปร
ดชันอีตัราสวนสนิคาสาํเรจ็รูปคงคลงั (INVENR) และดัชนี
ผลผลิตอตุสาหกรรม (MPI) มแีนวโนมในการเปนดัชนชีีน้าํ
ของการลงทุนภาคเอกชนมากที่สุด เพราะสามารถเปน
ดัชนีชี้นําไดดวยความเชื่อมั่นที่ 99% และ 95% ในขณะที่
มีลักษณะการตามหลังที่ความเช่ือมั่น 90% ทําใหแมวา
จะมีความสัมพันธในลักษณะพองกันแตลักษณะการช้ีนํา
เดนกวาจึงเปนตัวแปรที่ชี้นําการการลงทุนภาคเอกชน
ที่ดีสุด จึงสามารถนํามาใชในการวิเคราะหของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการลงทุนภาคเอกชน เชน กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน
 ซึง่คณุสมบตัเิหลานีแ้สดงถงึประโยชนของการใช
ดัชนีอุตสาหกรรม สวนดัชนีดานแรงงานมีความสัมพันธ
กับตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคที่นอยกวาดัชนีอื่นๆ ซึ่งแสดง
ถึงลักษณะในตลาดแรงงานของไทยที่ไมเชื่อมโยงกับภาค
เศรษฐกิจมหภาคมากนัก ทําใหไมเหมาะสมที่จะใชขอมูล
ดานแรงงานในการเปนดัชนีชี้นําเศรษฐกิจเหมือนกับ
ประเทศที่พัฒนาแลว เชน สหรัฐฯ
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ผลงาน/โครงการสาํคัญของ สศอ. 
ในรอบปงบประมาณ 2557

 โครงการประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557

 โครงการศึกษาและกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning) 

 เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค

 รายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมป พ.ศ. 2556

 ดัชนีอุตสาหกรรม

 การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรของภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต FTA

 เชื่อมโยงเสนทางอุตสาหกรรมไทยใน 5 มณฑลของจีน

 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น

 โครงการศึกษาอุปสรรคทางการคาสําหรับผลิตภัณฑยา

 ในตลาดสงออกที่สําคัญของไทย

 โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรม

 โครงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับ

 ประเทศเพื่อนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 โครงการจัดทําแบบจําลองเพื่อการวิเคราะหการเชื่อมโยงหวงโซอุปทาน

 ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
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โครงการประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557
                                                                                สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.)

สศอ.   เปนหนวยงานหลักที่มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการ 
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ การจัดทําแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 

นอกจากนี้ ยังมีหนาที่ในการกําหนดทาที แนวทางความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวาง
ประเทศ การประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม และวิเคราะห วิจัย 
คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพรใหแกผูประกอบการ 
ภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สศอ. ไดกําหนดผลผลิต
ซึ่งสอดคลองกับภารกิจหลักของ สศอ.  ดังนี้
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  ผลผลิตที่ 1 ดานการจัดทํานโยบาย แผน 
และมาตรการดานอุตสาหกรรม สศอ. ไดมีการจัดทํา
นโยบาย แผน และมาตรการดานอุตสาหกรรม จํานวน
ทั้งสิ้น 151 เรื่อง (จากแผนที่กําหนดไว จํานวน 111 
เรื่อง) ผลการดําเนินงานที่สําคัญอาทิ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ฝ งตะวันตกตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)  ยุทธศาสตร
การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน
เพื่อเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน การพิจารณาปริมาณ
โควตา นําเขาสินคาเหล็กและเหล็กกลาจากประเทศ
ญี่ปุน การแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ นโยบายและ
มาตรการนําเขาวัตถุดิบอาหารสตัว ยทุธศาสตรการพฒันา
ความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT)  ขอเสนอแนะเรื่อง การจัดทํายุทธศาสตร
หุ นส วนเศรษฐกิจการลงทุนในประเทศเพื่อนบ าน 
(กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร) ฯลฯ 

 ผลผลิตที่  2 การบริการข อสารสนเทศ
ดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557 พบวา ผู ประกอบการและผู มีส วนเก่ียวของ
ที่ได รับบริการขอมูลจาก สศอ. เป นจํานวนทั้งสิ้น 
124,077 ราย (จากเกณฑกําหนด 113,350 ราย) 

จําแนกเปนดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 59,211 
ราย และสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํานวน 
64,866 ราย ซึ่งนอกจากการใหบริการทางเอกสาร 
และเอกสารอิเล็กทรอนิกสแลว สศอ. ยังมีการแถลง
ขาวเรื่องดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเปนประจําทุกเดือน 
เพื่อใหประชาชนผูสนใจสามารถทราบภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและ
พัฒนากระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและยก
ระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมอาหาร
ใหไดรับการยอมรับในมาตรฐานการผลิตสากล การสราง
ภาพลักษณและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทย โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สศอ. ได
เขาใหคาํปรกึษาแนะนาํแกผูประกอบการมากกวา 90 แหง
จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรความรูมาก
กวา 500 คน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรผูเชี่ยวชาญ
ดานใหคําปรึกษาและตรวจประเมิน ประมาณ 30 คน 
นอกจากนี้ สศอ. ยังไดปรับปรุงและจัดทําฐานขอมูล
เกีย่วกับอตุสาหกรรมอาหาร จาํนวน 10 ฐาน เพือ่เผยแพร
แกผูประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และผูสนใจทั่วไป
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 “โครงการศึกษาและกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning)
เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป าหมายในภูมิภาค 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557” ประกอบดวยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 
ไดแก 1) การศึกษาและกําหนดพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Zoning) 
เพื่อรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเป าหมายในภูมิภาค 
ซึ่งกําหนดเปาหมาย คือ เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (Zoning) 
ที่เหมาะสมรองรับการลงทุนของอุตสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค
นํารอง จํานวน 1 สาขา สาขาละ 2 พื้นที่ และเพื่อใหมีรูปแบบ
การเชือ่มโยงเชงิพืน้ทีแ่ละแนวทางการพฒันาอตุสาหกรรมเปาหมาย
นํารอง จํานวน 2 สาขา และ 2) การศึกษายุทธศาสตรการกระจาย
อุตสาหกรรมสูเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรมที่มีความชํานาญดาน
อุตสาหกรรมในแตละภูมิภาค ซึ่งกําหนดเปาหมาย คือ เพื่อใหมี
ยุทธศาสตร การพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดศูนย กลางที่ มี
ความชาํนาญดานอตุสาหกรรม จํานวน 2 จังหวดั ใน 2 ภมูภิาค ไดแก 
ภาคเหนอืและภาคกลาง รวมทัง้มแีผนพฒันาอตุสาหกรรมเปาหมาย
ในจังหวัดเปาหมาย อยางนอยจังหวัดละ 5 อุตสาหกรรม

โครงการศกึษาและกาํหนดพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 

(Zoning) เพือ่รองรับการลงทนุ

ของอตุสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.)
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2

จ.ลําปาง

จ.ลําพูน

จ.เชียงใหม่

จ.แม่ฮ่องสอน

จ.เชียงราย

ด่านเชียงของ

ด่านเชียงแสนด่านเชียงแสนด่านเชียงแสนด่านเชียงแสน
R3a

R3e

• จ.พะเยา
• จ.น่าน

• จ.แพร่

• จ.อุตรดิตถ์

ด่านห้วยผึ�ง

ด่านแม่สาย

ช่องทางนํ� าเพียงดิน

ช่องทางห้วยต้นนุ่น

ด่านแม่สายด่านแม่สายด่านแม่สาย

R3b

ช่องทางเสาหิน

ท่าข้ามแม่สามแลบ

การเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์

(การคา้ชายแดน/การคา้ข้ามแดน)

การเชื�อมโยงเชิงอุตสาหกรรม

(นิคมอุตสาหกรรม/ระบบโลจิสติกส์)

การเชื�อมโยงเชิงพื� นที�

(การคา้ชายแดน)

NSECSECSECSECSECNSEC
จ.ราชบรีุ

จ.อา่งทองอา่งทองอา่งทองอา่งทองอา่งทอง

กรงุเทพฯกรงุเทพฯ
NSEC/SEC

จ.
จ.สุพรรณบรีุ

จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.สระบรีุ

จ

NSEC จ.ลพบรีุจ.
ภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออก
EWEC

การเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์

สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

เสน้ทาง EWEC

การเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์

สู่ภาคเหนือ และเสน้ทาง NSEC

การเชื�อมโยงระบบโลจิสติกส์

สู่พื� นที�ฝั�งตะวันตก และเสน้ทาง NSEC

การเชื�อมโยง

ระบบโลจิสติกส์ทางนํ�า

ผลการดําเนินโครงการในสวนของกิจกรรมที่ 1 ไดมีการกําหนด โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย คือ 
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปขาวพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการลงทุน

ของอุตสาหกรรมเปาหมายในภูมิภาค จํานวน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นท่ีภาคเหนือ คือ จังหวัดพะเยา และพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดยโสธร ซึ่งไดมีการกําหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปขาวและแผนพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัดพะเยาและจังหวัดยโสธร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สําหรับกิจกรรมที่ 2 ไดมีการจัด
ทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดศูนยกลางที่มีความชํานาญดานอุตสาหกรรม จํานวน 2 พื้นที่ ไดแก 
พื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหมและเมืองบริวาร (ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน และเชียงราย) โดยมีอุตสาหกรรม
เปาหมาย ไดแก อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร (ขาวและลําไย) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ผักและผลไมกระปอง) 
อุตสาหกรรมเซรามิกส อุตสาหกรรมแปรรูปไมและเครื่องเรือน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม 

 และพื้นที่ภาคกลาง คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร 
(สระบรีุ ลพบรุ ีสพุรรณบรีุ และอางทอง) 
โดยมีอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 

อตุสาหกรรมแปรรปูการเกษตร (โรงสีขาว) 
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (แปรรูป
เนื้อสัตว เครื่องปรุงรส) อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมแปรรูปไม 
และเคร่ืองเรือน และอุตสาหกรรม

สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม ทั้งนี้ ยุทธศาสตร
ดังกลาวประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมเปาหมายและการเช่ือม
โยงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาพื้นท่ีเมือง
ศูนยกลาง และเมืองบริวาร เพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส เพือ่
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมให
เติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน 

 โดยผลการศกึษาของโครงการฯ จะเปนประโยชนตอการชีน้าํการพัฒนาอตุสาหกรรมภมูภิาคในเชงิรุกท่ีมคีวาม
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศ อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
ไทย และสามารถใชเปนแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในภมูภิาค ซ่ึงกลุมผูประกอบการสามารถนาํไปใช
ประกอบการพจิารณากาํหนดนโยบายหรอืทศิทางการลงทนุ หนวยงานอืน่ทีเ่กีย่วของ ตลอดจนผูทีส่นใจทัว่ไปสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลและใชประโยชนในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยในอนาคตตอไป
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รายงานผลิตภาพและผลประกอบการ
อุตสาหกรรมป พ.ศ. 2556

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.)

ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ 
ของอุตสาหกรรมแตละประเภทจึงนับวามีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

อยางมาก เพื่อเปนการติดตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได
มีการจัดเก็บขอมูลรายป เพื่อจัดทําดัชนีชี้วัดความเคล่ือนไหวการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ผลการประกอบการ 
และประสทิธภิาพของภาคอตุสาหกรรม รวมถงึขอมลูทีแ่สดงถงึโครงสรางอตุสาหกรรม ทัง้อตุสาหกรรมในภาพรวม
และสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยไดมีการสํารวจสถานประกอบอุตสาหกรรมรายป มีการสอบถามถึงลักษณะ 
และผลการดําเนินการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่สําคัญ ๆ อาทิ ประเภทสินคาที่ผลิต การลงทุนจาก
ตางประเทศ ขนาดโรงงาน กําลังการผลิต การสงออกและการนําเขา โครงสรางตนทุน ขอมูลที่ไดจากการสํารวจนี้ 
สามารถนาํมาใชวเิคราะหสภาพ และการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมตาง ๆ  ได เชน คาํนวณผลิตภาพรวม (Total
Factor Productivity หรือ TFP) ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) และผลิตภาพการใชทุน (Capital 
Productivity) นอกจากนี ้ยงัใชคาํนวณในลกัษณะอืน่ของกลุมอตุสาหกรรมตาง ๆ  เชน สดัสวนการใชทนุตอแรงงาน 
(Capital-Labor ratio) สดัสวนการใชวตัถดุบิทีน่าํเขาจากตางประเทศ (Imported input to total raw materials) 
สดัสวนการสงออกตอยอดขาย (Export-Sale ratio) เปนตน ซ่ึงเปนประโยชนตอการวเิคราะหโครงสราง และแนวโนม
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ของอตุสาหกรรมตาง ๆ  ในแตละป โดยเฉพาะดชันช้ีีวดัการขยายตวัผลติภาพรวม (Total Factor Productivity Growth 
หรือ TFPG) ซึ่งเปนดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิต แสดงถึงการที่ผูผลิตสามารถสรางมูลคาเพิ่มของสินคาไดมากขึ้น
โดยไมไดเพิ่มปจจัยการผลิตหลัก คือ ทุนและแรงงาน แตสะทอนการสรางมูลคาเพิ่มจากปจจัยเชิงคุณภาพของปจจัย
ผลผลิต โดยหนึ่งในปจจัยเชิงคุณภาพก็คือ เทคโนโลยีท่ีใชในการผลิต การบริหารจัดการ และฝมือและความชํานาญ
ของแรงงาน ซึ่งมีความสําคัญตอการปรับตัวเพื่อการอยูรอดและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม 

ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2556
 เศรษฐกิจไทยป 2556 ขยายตัวรอยละ 2.9 ชะลอลงจากปกอนท่ีขยายตัวถึงรอยละ 6.4 เปนผลมาจาก 
อปุสงคในประเทศท่ีชะลอตวั แมวาในชวงครึง่ปแรกเศรษฐกจิขยายตวัจากมาตรการกระตุนเศรษฐกจิของภาครฐั ขณะท่ี
ภาคเอกชนยังมีการลงทุนอยางตอเนื่อง แตในชวงครึ่งปหลังเศรษฐกิจชะลอลงตอเนื่องจากการหดตัวของอุปสงค
ในประเทศ เนื่องจากมาตรการของภาครัฐเริ่มหมด และการใชจายเพ่ือการลงทุนของภาครัฐทําไดลาชา ประกอบกับ
สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองมีความไมแนนอนสูงข้ึน สงผลใหประชาชนใชจายนอยลง ผูประกอบการชะลอ
การลงทนุ ขณะทีก่ารสงออกสนิคายงัไมไดรับผลจากการฟนตัวทีช่ดัเจนขึน้ของเศรษฐกจิโลก มเีพียงภาคการทองเทีย่ว
ที่ขยายตัวดีตอเนื่อง จึงเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจตลอดทั้งป 25561

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมป 2556 กลับมาหดตัวหลังจากที่ขยายตัวในป 2555 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ป 2556 หดตัวอยูที่รอยละ 3.2  เทียบกับปกอนที่ขยายตัวรอยละ 2.22 เนื่องจากการชะลอตัวของอุปสงคในประเทศ
เปนหลกั ทัง้การลดลงของการใชจายภาคครวัเรอืนและการลงทนุ ประกอบกบัการสงออกสนิคาอตุสาหกรรมยงัคงหดตวั
ทําใหการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) ป 2556 ทรงตัว โดยมีอัตราการขยายตัวเพียง
รอยละ 0.1 ลดลงจากปกอนที่ขยายตัวถึงรอยละ 6.53

ผลการวิเคราะหขอมูลอุตสาหกรรมในภาพรวมป 2556
 จากการสาํรวจสดัสวนการใชทนุตอแรงงานพบวา ในภาพรวมมกีารใชทุนตอแรงงาน 1.41 ลานบาทตอคน เพิม่ขึน้
จากปกอนทีมี่การใชทนุตอแรงงาน 1.10 ลานบาทตอคน แสดงวาความเขมขนในการใชทนุในภาพรวมของอตุสาหกรรม
มรีะดบัสูงขึน้กวาปกอน  อตุสาหกรรมสวนใหญมกีารใชทนุเพิม่ขึน้เม่ือเทยีบกบัการเพิม่ขึน้ของการใชแรงงาน เนือ่งจาก
ผูประกอบการยังเผชิญกับปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทําใหการจางแรงงานเพิ่มไมสามารถทําได
ตามตองการ ประกอบกับการปรับเพิ่มขึ้นของคาแรงขั้นตํ่าทําใหมีการใชแรงงานลดลง 

 อุตสาหกรรมที่มีความเขมขนในการใชทุนมากท่ีสุด ไดแก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา โดยมีสัดสวน
ทนุตอแรงงานถงึ 4.58 ลานบาทตอคน รองลงมาเปนอตุสาหกรรมยานยนตมสีดัสวนทนุตอแรงงาน 1.92 ลานบาทตอคน
โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการใชทุนตอแรงงานนอยท่ีสุด ไดแก อุตสาหกรรมรองเทาและผลิตภัณฑหนัง ที่มีสัดสวนการใช
ทุนตอแรงงานอยูที่ 0.31 ลานบาทตอคน

1 ภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2556 ธนาคารแหงประเทศไทย
2 รายงานรายเดือน ดัชนีอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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ตารางที่ 1 สัดสวนทุนตอแรงงานของแตละอุตสาหกรรม      

ประเภทอุตสาหกรรม
ทุน/แรงงาน (ลานบาท/คน)

2555 2556

อาหาร 0.80 1.01

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 0.51 0.52

ยานยนต 1.97 1.92

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 0.77 0.89

เหล็กและเหล็กกลา 4.04 4.58

ผลิตภัณฑพลาสติก 0.83 0.79

ผลิตภัณฑยาง 0.74 0.84

ไมและผลิตภัณฑจากไม 0.53 0.62

เฟอรนิเจอร 0.25 0.37

อัญมณีและเครื่องประดับ 0.20 0.44

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 0.32 0.31

อื่น ๆ 2.09 2.49

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 1.10 1.41

ตารางที่ 2 สัดสวนการสงออกตอการจําหนาย

ประเภทอุตสาหกรรม
สัดสวนการสงออก (%)

2555 2556

อาหาร 26.45 24.22

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 35.17 28.08

ยานยนต 30.95 23.99

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 35.83 37.09

เหล็กและเหล็กกลา 13.03 10.52

ผลิตภัณฑพลาสติก 25.07 17.94

ผลิตภัณฑยาง 24.27 20.47

ไมและผลิตภัณฑจากไม 14.14 10.15

เฟอรนิเจอร 23.96 17.02

อัญมณีและเครื่องประดับ 51.44 34.43

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 35.31 25.83

อื่น ๆ 13.25 15.31

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 27.08 21.63
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 การจําหนายสินคาของอุตสาหกรรมตาง ๆ ท่ีสํารวจ จะมีตลาดจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
โดยเฉลี่ยแลวมีสัดสวนการสงออกรอยละ 21.63 ลดลงจากปกอนที่มีสัดสวนการสงออกรอยละ 27.08 จากการสํารวจ
พบวา อุตสาหกรรมสวนใหญมีสัดสวนการสงออกลดลงจากปกอน  

 อุตสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส มสีดัสวนการสงออกสงูทีส่ดุโดยป 2556 รอยละ 37.09 รองลงมา
เปนอตุสาหกรรมอญัมณีและเครือ่งประดบั มสัีดสวนการสงออกรอยละ 34.43 สาํหรบัอุตสาหกรรมทีมี่สดัสวนการสงออก
นอยที่สุด คือ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา มีสัดสวนการสงออกที่รอยละ 10.52

 ในสวนของโครงสรางตนทุนของอุตสาหกรรม สวนใหญเปนตนทุนดานการผลิต โดยในป 2556 มีสัดสวนถึง
รอยละ 70.82 ของตนทุนท้ังหมด เพิม่ข้ึนเมือ่เทียบกับปกอนทีอ่ยูท่ีรอยละ 69.88 เนือ่งจากราคาวตัถดิุบทีใ่ชในการผลติ
ปรบัเพิม่ขึน้ ซึง่วตัถุดบิถือเปนสวนประกอบหลกัของตนทนุการผลติ จากการสาํรวจพบวาตนทนุการผลตินัน้ประกอบดวย
คาวัตถุดิบเปนสัดสวนถงึรอยละ 75.36  โครงสรางตนทุนในอันดับรองลงมาเปนตนทุนแรงงาน มีสัดสวนรอยละ 17.90 
คอนขางคงที่เมื่อเทียบกับปกอน ที่อยูที่รอยละ 17.91 เนื่องจากผูประกอบการมีการปรับตัวเตรียมพรอมสําหรับการ
ปรับขึ้นคาแรงขั้นตํ่าในชวงที่สองที่ใหจังหวัดอื่น ๆ นอกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีคาแรงขั้นตํ่าไมถึง 300 บาท
ใหปรับเปนวันละ 300 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 สําหรับตนทุนสวนสุดทายของอุตสาหกรรม คือ คาใชจาย
ในการขายและบรหิาร มสีดัสวนรอยละ 11.28 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปกอน ทีอ่ยูทีร่อยละ 12.21 เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของ
ตนทุนการผลิตทัง้จากราคาวัตถดุิบ และราคาพลงังาน รวมทัง้สัดสวนคาจางแรงงานที่ใกลเคียงกับปกอน ทําใหสัดสวน
ของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 ลดลง

ตารางที่ 3 โครงสรางตนทุนรวมของอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม

ตนทุนรวม
ตนทุนวัตถุดิบ/

ตนทุนการผลิตตนทุนการผลิต
คาใชจายในการ
ขายและบริหาร

ตนทุนแรงงาน

2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556

อาหาร 70.99 72.16 13.74 13.20 15.28 14.65 73.50 73.98

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 68.52 67.95 10.60 10.36 20.88 21.69 70.95 73.18

ยานยนต 75.60 74.92 10.23 10.05 14.18 15.03 77.64 74.01

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 71.24 72.53 10.01 11.23 18.75 16.24 76.21 79.95

เหล็กและเหล็กกลา 82.53 84.27 10.14 8.56 7.34 7.17 78.93 79.87

ผลิตภัณฑพลาสติก 69.18 72.59 12.13 10.41 18.69 17.01 84.90 82.71

ผลิตภัณฑยาง 72.15 73.98 8.77 9.53 19.08 16.49 73.75 78.47

ไมและผลิตภัณฑจากไม 71.83 72.85 13.65 12.24 14.52 14.91 77.14 78.56

เฟอรนิเจอร 63.71 61.69 14.32 12.23 21.96 26.09 76.56 79.49

อัญมณีและเครื่องประดับ 61.96 62.93 13.27 12.49 24.77 24.57 77.03 81.87

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 64.85 65.12 12.09 11.87 23.05 23.01 74.70 80.17

อื่น ๆ 66.05 68.84 17.58 13.25 16.36 17.91 64.63 73.33

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 69.88 70.82 12.21 11.28 17.91 17.90 75.49 75.36
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 ในป 2556 อุตสาหกรรมสวนใหญมีสัดสวนตนทุนการผลิตตอตนทุนรวมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากราคาวัตถุดิบ
และพลังงานที่ใชในการผลิตมีราคาสูงขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนตนทุนการผลิตตอตนทุนรวมมากที่สุด ไดแก 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 84.27 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมยานยนต มีสัดสวนรอยละ
75.60 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง มีสัดสวนรอยละ 73.98 อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม มีสัดสวนรอยละ 
72.85 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก มีสัดสวนรอยละ 72.59 ใกลเคียงกับอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
มีสัดสวนรอยละ 72.53 อุตสาหกรรมท่ีมีสัดสวนตนทุนการผลิตนอยที่สุด คือ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร มีสัดสวน
รอยละ 61.69

 วัตถุดิบที่อุตสาหกรรมใชในการผลิตมีทั้งวัตถุดิบภายในประเทศและที่นําเขาจากตางประเทศ เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมแลวพบวา ป 2556 มีการใชวัตถุดิบในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ 87.87 
โดยอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดบั เปนอตุสาหกรรมทีม่สัีดสวนการใชวตัถดิุบในประเทศสูงทีสุ่ดรอยละ 97.47 
อตุสาหกรรมทีใ่ชวตัถดุบิในประเทศมากรองลงมาเปนอตุสาหกรรมผลติภณัฑพลาสติกรอยละ 97.05 และอตุสาหกรรม
ไมและผลิตภัณฑจากไมรอยละ 96.36 สวนอุตสาหกรรมท่ีใชวัตถุดิบในประเทศนอยท่ีสุด คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
และเครื่องนุงหมใชรอยละ 81.53 

ตารางที่ 4 สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศตอวัตถุดิบทั้งหมด  

ประเภทอุตสาหกรรม
สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ (%)

2555 2556

อาหาร 84.09 90.51

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 77.28 81.53

ยานยนต 89.03 92.69

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 87.83 91.38

เหล็กและเหล็กกลา 84.42 82.49

ผลิตภัณฑพลาสติก 96.72 97.05

ผลิตภัณฑยาง 90.41 95.74

ไมและผลิตภัณฑจากไม 95.64 96.36

เฟอรนิเจอร 100.00 94.71

อัญมณีและเครื่องประดับ 96.87 97.47

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 88.57 91.97

อื่น ๆ 79.06 83.21

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 84.42 87.87
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 โครงสรางแรงงานในอุตสาหกรรมป 2556 มีการใชแรงงานมีฝมือรอยละ 66.15 เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 
โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนการใชแรงงานฝมือมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับรอยละ 90.25 
ของแรงงานทั้งหมด รองลงมาเปนอุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม มีสัดสวนรอยละ 
86.26 และ 76.89 ตามลําดับ อุตสาหกรรมที่มีการใชแรงงานมีฝมือนอยที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมอาหาร มีสัดสวน
รอยละ 53.10

ตารางที่ 5 สัดสวนการใชแรงงานมีฝมือตอแรงงานรวม

ประเภทอุตสาหกรรม
สัดสวนแรงงานฝมือ (%)

2555 2556

อาหาร 53.27 53.10

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 69.19 76.89

ยานยนต 85.00 86.26

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 64.38 62.10

เหล็กและเหล็กกลา 69.07 67.45

ผลิตภัณฑพลาสติก 65.97 63.15

ผลิตภัณฑยาง 60.82 62.20

ไมและผลิตภัณฑจากไม 62.10 68.55

เฟอรนิเจอร 65.15 68.49

อัญมณีและเครื่องประดับ 89.02 90.25

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 69.23 70.40

อื่น ๆ 65.93 72.06

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 65.70 66.15

ผลประกอบการของอุตสาหกรรม
  ภาพรวมในป 2556 มูลคาเพิ่มที่อุตสาหกรรมสรางไดตอ 1 หนวยการจําหนายจะมีคาอยูที่รอยละ 44.52 
โดยหากพิจารณาองคประกอบของมูลคาจําหนายของอุตสาหกรรมจะพบวา สวนใหญเปนมูลคาวัตถุดิบรอยละ 51.61 
และที่เหลือเปนมูลคาอื่น ๆ รอยละ 3.88 ซึ่งโครงสรางดังกลาวสอดคลองกับปกอน แตสัดสวนมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจาก
ปกอน ขณะที่สัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอการจําหนายลดลงจากปกอน
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  หากพิจารณาในรายอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มตอมูลคาจําหนายมากที่สุด ไดแก 
อุตสาหกรรมพลาสติกรอยละ 48.24 รองลงมาเปนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม และอุตสาหกรรมอาหาร 
รอยละ 47.48 และ 46.56 ตามลําดับ สวนอุตสาหกรรมยานยนตมีสัดสวนของมูลคาเพิ่มตอมูลคาจําหนายต่ําสุดที่
รอยละ 39.95 ขณะท่ีสัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอมูลคาจําหนายมากที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนตที่รอยละ 58.88  
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมผลติภณัฑยางรอยละ 56.00 อตุสาหกรรมเหลก็และเหลก็กลารอยละ 54.49 และอตุสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมมีสัดสวนมูลคาวัตถุดิบตอการจําหนายนอยที่สุดรอยละ 46.53

ตารางที่ 6 โครงสรางมูลคาจําหนายของอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม

มูลคาวัตถุดิบ / มูลคา
จําหนาย

VA / มูลคาจําหนาย อื่น ๆ / มูลคาจําหนาย

2555 2556 2555 2556 2555 2556

อาหาร 52.69 48.81 44.02 46.56 3.29 4.63

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 49.86 46.53 42.98 47.78 7.16 5.69

ยานยนต 64.66 58.88 34.52 39.95 0.82 1.17

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 52.06 50.81 44.85 45.30 3.09 3.89

เหล็กและเหล็กกลา 54.76 54.49 39.55 42.51 5.69 3.01

ผลิตภัณฑพลาสติก 48.25 47.22 48.34 48.24 3.41 4.54

ผลิตภัณฑยาง 59.35 56.00 38.07 40.09 2.58 3.92

ไมและผลิตภัณฑจากไม 54.43 51.32 37.64 43.44 7.93 5.24

เฟอรนิเจอร 54.51 52.56 42.77 44.97 2.72 2.47

อัญมณีและเครื่องประดับ 75.87 52.01 21.53 45.78 2.60 2.22

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 49.92 48.84 43.48 46.55 6.60 4.62

อื่น ๆ 56.11 51.83 34.33 43.05 9.55 5.12

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 59.42 51.61 37.38 44.52 3.20 3.88
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ตารางที่ 7 โครงสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม

ประเภทอุตสาหกรรม
คาจาง/ VA คาเสื่อม/VA กําไร/VA อื่น ๆ/VA

2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556

อาหาร 18.83 23.56 6.88 7.19 29.67 32.14 44.61 37.11

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 42.78 42.07 3.64 4.25 27.84 31.96 25.74 21.72

ยานยนต 24.78 24.22 11.22 10.09 27.56 35.01 36.44 30.69

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 33.93 36.05 7.23 9.38 20.34 28.47 38.50 26.10

เหล็กและเหล็กกลา 23.58 26.51 4.81 9.89 38.55 42.17 33.06 21.43

ผลิตภัณฑพลาสติก 30.00 27.64 10.45 9.61 27.31 31.03 32.23 31.71

ผลิตภัณฑยาง 30.36 27.21 11.53 10.60 27.25 33.59 30.87 28.60

ไมและผลิตภัณฑจากไม 32.40 37.05 8.17 6.84 28.86 30.16 30.57 25.94

เฟอรนิเจอร 45.68 45.27 5.37 5.25 13.48 24.82 35.47 24.66

อัญมณีและเครื่องประดับ 43.09 48.86 4.80 4.35 15.93 23.84 36.18 22.96

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 39.44 44.37 9.81 11.96 21.95 24.92 28.80 18.75

อื่น ๆ 13.24 20.41 9.52 8.66 56.34 49.98 20.90 20.95

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 21.32 33.60 8.83 8.17 41.93 32.34 27.92 25.88

  เมื่อพิจารณาองคประกอบของมูลคาเพ่ิม มูลคาของคาจางเปนองคประกอบที่มีสัดสวนมากที่สุดรอยละ 
33.60 รองลงมาเปนมูลคาของกําไรรอยละ 32.34 และมูลคาดานอื่น ๆ เชน ภาษีเงินไดรอยละ 25.88 สวนคาเสื่อม
เปนองคประกอบที่มีสัดสวนนอยที่สุดรอยละ 8.17 โดยคาจางแรงงานมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนขณะที่กําไร
อื่น ๆ และคาเสื่อมมีสัดสวนลดลงเมื่อเทียบกับปกอน 

  พิจารณาในรายอุตสาหกรรม พบวา สัดสวนคาจางตอมูลคาเพิ่มสูงที่สุดในอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับรอยละ 48.86 เพิ่มขึ้นจากปกอน รองลงมา คือ อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร มีสัดสวนคาจางรอยละ 45.27 
ลดลงจากปกอนเล็กนอย

 สําหรับสัดสวนกําไรตอมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นในเกือบทุกอุตสาหกรรม โดยอุตสาหกรรมที่มีสัดสวนสูงที่สุด 
คือ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลารอยละ 42.17 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอนที่อยูที่รอยละ 38.55 รองลงมา 
คือ อุตสาหกรรมยานยนตรอยละ 35 องคประกอบของมูลคาเพ่ิมที่เปนสวนของคาเสื่อม มีมากที่สุดในอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑรองเทาและผลิตภัณฑหนังรอยละ 11.96 เพ่ิมขึ้นจากปกอน รองลงมาเปนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
รอยละ 10.60 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน  
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ตารางที่ 8 อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย

ประเภทอุตสาหกรรม
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย

2555 2556 2555 2556

อาหาร 1.54 1.66 0.44 0.41

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 1.34 1.53 0.50 0.46

ยานยนต 1.34 1.49 0.55 0.46

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 1.73 1.86 0.40 0.37

เหล็กและเหล็กกลา 1.19 1.55 0.44 0.38

ผลิตภัณฑพลาสติก 1.75 1.88 0.32 0.32

ผลิตภัณฑยาง 1.88 2.07 0.33 0.38

ไมและผลิตภัณฑจากไม 2.17 2.03 0.52 0.53

เฟอรนิเจอร 2.16 2.20 0.36 0.41

อัญมณีและเครื่องประดับ 2.32 2.46 0.43 0.42

รองเทาและผลิตภัณฑหนัง 1.47 1.72 0.42 0.48

อื่น ๆ 1.63 1.60 0.12 0.31

เฉลี่ยทุกอุตสาหกรรม 1.49 1.67 0.30 0.39

 จากการสาํรวจผลประกอบการดานการเงนิ พบวา โดยรวมแลวสภาพคลองของอุตสาหกรรมซ่ึงวดัโดยอตัราสวน
เงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) มีคาอยูที่ 1.67 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน แสดงวาอุตสาหกรรมมีทรัพยสินที่จะ
ชําระหนี้ไดมากกวาปกอน สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio) แสดงภาวะความเสี่ยงของธุรกิจ
อันมาจากขนาดของการกอหนี้ โดยในป 2556 อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยของอุตสาหกรรมมีคาอยูที่ 0.39 เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปกอน แสดงวาอุตสาหกรรมมีความสามารถในการกอหนี้เพิ่มขึ้น

 ป 2556 พบวา อตุสาหกรรมเกือบทัง้หมดมสีภาพคลองเพิม่ข้ึน โดยอตุสาหกรรมท่ีมสีภาพคลองมากท่ีสุด ไดแก 
อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 2.46 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน รองลงมาเปน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรมีคาอยูที่ 2.20 อุตสาหกรรมยานยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีสภาพคลองนอยท่ีสุด อัตราสวน
เงินทุนหมุนเวียนอยูที่ 1.49 แตก็ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน

 สําหรับอุตสาหกรรมท่ีมีอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยมากที่สุดไดแก อุตสาหกรรมไมและผลิตภัณฑจากไม 
มีอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยอยูที่ 0.53 รองลงมาเปน อุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังมีคาอยูท่ี 0.48 และ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกมีความสามารถในการกอหนี้มากที่สุด จากอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยนอยที่สุด
ที่ 0.32
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ผลิตภาพของอุตสาหกรรม
 จากการวเิคราะหโครงสรางบัญชกีารเจรญิเติบโต (Growth Accounting Analysis) พบวา ในภาพรวมป 2556 
มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.25 เมื่อเทียบกับปกอน ทั้งนี้เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปจจัย TFPG 
เปนหลักถึงรอยละ 1.37 และปจจัยดานแรงงานขยายตัวเพียงเล็กนอยที่รอยละ 0.003 ขณะที่ปจจัยทุนหดตัวรอยละ 
1.13 โดยในป 2556 ผูประกอบสวนใหญไมมกีารขยายการลงทนุเพิม่ เนือ่งจากสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกจิและ
การเมืองในประเทศ ประกอบกบัการปรบัขึน้คาแรงขัน้ตํา่ในรอบทีส่องทาํใหการใชแรงงานคอนขางคงที ่ผูประกอบการ
มกีารบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้ประสทิธภิาพจากการใชเทคโนโลยใีนการผลติ ประสทิธภิาพจากการใช
ปจจยัแรงงาน และปจจยัทนุ สงผลใหมลูคาเพิม่ในป 2556 ขยายตัว หากเทยีบกบัมลูคาเพ่ิมในป 2555 ทีห่ดตัว เปนผล
มาจากการหดตัวของทั้งปจจัยทุน ปจจัยแรงงาน และ ปจจัย TFPG 

 TFP Level โดยรวมในป 2556 เพิ่มขึ้นจากปกอน โดยมีคาอยูที่ 94.62 ขณะที่ป 2555 คา TFP Level อยูที่
ระดับ 93.33 แต TFP ยังมีคาตํ่ากวาฐานที่ระดับ 100 สะทอนถึงความสามารถของผูผลิตในการใชปจจัยทุน แรงงาน 
และผลิตภาพการผลิตที่ยังไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของการผลิต

  

 เมื่อพิจารณากลุมผูผลิตตามขนาดกิจการป 2556 กิจการขนาดใหญมีมูลคาเพิ่มขยายตัวเปนผลมาจาก
การขยายตัวของ TFPG กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กมีมูลคาเพิ่มหดตัว เปนผลมาจากการหดตัวของ TFPG โดย
กิจการขนาดใหญมีมูลคาเพิ่มขยายตัว 0.43 จากการขยายตัวของ TFPG รอยละ 1.65 ขณะที่ปจจัยทุน และแรงงาน
หดตัวรอยละ 1.22 และ 0.0004 ตามลําดับ กิจการขนาดใหญมีประสิทธิภาพในการผลิตในการบริหารจัดการ ขณะที่
ใชคนงานในจํานวนเทาเดิม โดยไมมีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้น สําหรับกิจการขนาดกลางมูลคาเพิ่มที่หดตัวรอยละ 
0.22 เปนผลมาจากการหดตัวของ TFPG รอยละ 0.14 และปจจัยทุนหดตัวรอยละ 0.09 แตปจจัยแรงงานขยายตัว
รอยละ 0.02 ขณะที่กิจการขนาดเล็กมูลคาเพิ่มหดตัวรอยละ 1.28 จาก TFPG หดตัวถึงรอยละ 1.36 แตปจจัยทุนและ
แรงงานขยายตวัรอยละ 0.05 และ 0.03 ตามลาํดบั สะทอนใหเหน็วากจิการขนาดกลางและขนาดเลก็ไมมปีระสทิธภิาพ
ในการผลิต สําหรับ TFP level ของกิจการทุกขนาดต่ํากวาระดับฐาน 100 แสดงวามีประสิทธิภาพการผลิตของ
ทุกขนาดกิจการยังอยูในระดับตํ่า
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 พิจารณากลุมผูผลิตตามโครงสรางการลงทุนในป 2556 พบวา ผูผลิตตางชาติมีมูลคาเพิ่มหดตัวจากการลด
ลงของปจจัยทุนและปจจัย TFPG ขณะที่ผูผลิตกลุมรวมทุนและกลุมไทยลวน มีมูลคาเพิ่มขยายตัว ซึ่งเปนผลมาจาก
การขยายตัวของปจจัย TFPG เปนหลัก แสดงวาผูผลิตกลุมรวมทุนและไทยลวนมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้น 
ขณะที่ผูผลิตกลุมตางชาติมีประสิทธิภาพในการผลิตลดลง

 ภาพรวมของอุตสาหกรรมป 2556 มีการใชปจจัยทุนลดลง และใชปจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 
ขณะที่ผลิตภาพการใชปจจัยทุน (Capital Productivity) และผลิตภาพของแรงงาน (Labor Productivity) เพิ่มขึ้น
จากปกอน โดยอยูทีร่ะดบั 1.73 และ 1.36 ตามลาํดบั สะทอนใหเหน็วาประสทิธิภาพการใชปจจยัทนุและปจจยัแรงงาน
เพิ่มขึ้น สอดคลองกับคาผลิตภาพรวม (TFPG) ที่ขยายตัวในป 2556  

ตารางที่ 9 บัญชีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

แยกตามประเภท
จํานวน

โรงงาน

บัญชีการเจริญเติบโต (Growth Accounting) ระดับ TFP

เทียบกับ 100อุตสาหกรรมรวม

2556 2555

2555 2556มูลคา

เพิ่ม

ผลการขยายตัวที่มาจาก มูลคา
เพิ่ม

ผลการขยายตัวที่มาจาก

ทุน แรงงาน TFPG ทุน แรงงาน TFPG

รวม 1860 0.25 -1.13 0.003 1.37 -0.55 -0.25 -0.01 -0.30 93.33 94.62

แยกตามขนาด

ใหญ 600 0.43 -1.22 -0.0004 1.65 -0.80 -0.26 -0.0003 -0.53 93.80 95.35

กลาง 648 -0.22 -0.09 0.02 -0.14 0.54 0.16 -0.05 0.43 98.78 98.64

เล็ก 612 -1.28 0.05 0.03 -1.36 1.61 0.17 -0.13 1.56 98.05 96.71

แยกตามโครงสรางการ
ลงทุน

ตางชาติ 155 -0.30 -0.19 0.02 -0.13 -0.05 0.33 -0.01 -0.37 95.09 94.97

รวมทุน 337 0.12 -1.48 -0.004 1.61 -1.30 -0.22 0.002 -1.09 94.40 95.92

ไทย 1368 0.43 -0.12 0.004 0.55 0.67 -0.52 -0.03 1.22 99.79 100.34
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สรุปขอมูลจากผลการสํารวจ 

 อตุสาหกรรมในภาพรวมมสีดัสวนของการใชปจจยัทนุมากกวาแรงงาน และแรงงานทีใ่ชสวนใหญจะเปนแรงงาน
ที่มีฝมือ โดยโครงสรางดานตนทุน ประกอบดวยตนทุนการผลิตคิดเปนรอยละ 70.82 ของตนทุนทั้งหมด คาใชจาย
ในการขายและบริหารคิดเปนรอยละ 11.28 และตนทุนดานแรงงานคิดเปนรอยละ 17.90 นอกจากนี้ หากพิจารณา
จากมูลคาการจําหนายของอุตสาหกรรมแลว จะพบวามีมูลคาเพิ่มคิดเปนรอยละ 44.52

 ในป 2556 อุตสาหกรรมมมีลูคาเพิม่ขยายตวัรอยละ 0.25 ซึง่เปนผลมาจากการขยายตวัของปจจยั TFPG เปนหลกั
ปจจัยแรงงานเพิ่มขึ้นเล็กนอย ขณะที่ปจจัยทุนหดตัว สะทอนใหเห็นถึงการมีประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต 
และการบริหารจัดการ ซึ่งตางจากปท่ีผานมาที่มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 0.55 ซึ่งเปนผลมาจากการ
หดตัวของทั้งปจจัยทุน แรงงาน และ TFPG 

 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากลุมผูผลิตตามขนาดแลว พบวา กิจการขนาดใหญมีมูลคาเพิ่มขยายตัวเมื่อเทียบกับปกอน 
จากปจจัย TFPG แสดงวา กิจการขนาดใหญมีประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิตและการบริหารจัดการ ขณะที่
กิจการขนาดกลางและขนาดเล็กไมมีประสิทธิภาพในการใชปจจัยการผลิตและการบริหารจัดการ สะทอนจากการที่
มูลคาเพิ่มหดตัวจากปจจัย TFPG เปนหลัก หากพิจารณาตามโครงสรางการลงทุน พบวา กลุมผูผลิตรวมทุนและกลุม
ไทยลวน มมีลูคาเพิม่ขยายตวัเมือ่เทียบกบัปกอน จากการมปีระสิทธภิาพในการใชปจจยัการผลติและการบริหารจดัการ 
สะทอนจากมูลคาเพิ่มที่ขยายตัวจากปจจัย TFPG ขณะที่ผูผลิตกลุมตางชาติมีปจจัย TFPG หดตัว สงผลใหมูลคาเพิ่ม
หดตัว 
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 การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม สศอ. ประกอบดวย

 1. ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (Production Index) เปนตัวชี้ใหเห็นทิศทางการผลิต
สินคาอุตสาหกรรมเปนรายผลิตภัณฑ และรายสาขาอุตสาหกรรมวาผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรมใด
หรือสาขาอุตสาหกรรมใดมีปริมาณการผลิตขยายตัวหรือหดตัว
 2. ดัชนีการสงสินคา (Shipment Index) เปนตัวช้ีใหเห็นทิศทางของระดับการขนสงสินคา
ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ ซึ่งจะสะทอนใหเห็นภาวะการจําหนายสินคานั้นในแตละเดือน
วาภาวะตลาดอยูในชวงขาขึ้น หรืออยูในชวงขาลง 
 3. ดชันสีนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงั (Finished Goods Inventory Index) เปนตวัชีใ้หเหน็ทศิทาง
ระดับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการสํารองสินคา
 4. ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) เปนตัวชี้ใหเห็นทิศทาง
ระดบัการเปลีย่นแปลงของสนิคาสาํเรจ็รปูคงคลงัเมือ่เทยีบกบัการสงสนิคา ซึง่จะสะทอนใหเหน็ภาวะตลาด
จากการหมุนเวียนของสินคา 
  5. ดชันแีรงงานในภาคอตุสาหกรรม (Labour Input Index) เปนตัวชีใ้หเหน็แนวโนมการจางงาน
ในแตละอุตสาหกรรม    
 6. ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม (Labour Productivity Index) เปนตัวชี้ใหเห็น
ทิศทางของผลิตภาพของแรงงานวาในระยะเวลาท่ีเทากันนั้นแรงงานภาคการผลิตสามารถผลิตสินคาได
จํานวนมากขึ้นหรือลดลง

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดดําเนินการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม ซึ่งเปน
ขอมลูอุตสาหกรรมทีส่ะทอนกจิกรรมตาง ๆ  ของอตุสาหกรรม และความเคลือ่นไหว

ของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ รวมทั้งสามารถสงสัญญาณเตือนภัยลวงหนาได  
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมไดอยางถูกตอง โดยเผยแพรขอมูลดัชนีอุตสาหกรรมเปนรายเดือนเปนประจํา
ทุกเดือนตั้งแตเดือนมกราคม 2543 จนถึงปจจุบันในรูปแบบเอกสาร รายงาน ขาวประชาสัมพันธ 
และ Website (http://www.oie.go.th)  

ดัชนีอุตสาหกรรม
                                                                ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถ่วงนํ�าหนักมูลค่าเพิ�ม) ดัชนีสินค้าสําเร็จรูปคงคลัง 

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

อัตราการใช้กําลังการผลิต ดัชนีการส่งสินค้า

คาดัชนี คาดัชนี

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม) 100.0  100.0  109.9  124.2  138.6  152.1  161.1  174.6  182.9  170.0  194.2  177.6  181.6  175.7  167.7  

ดัชนีการสงสินคา 100.0  103.7  115.3  128.3  142.3  156.1  163.4  174.8  181.5  167.5  194.7  181.0  200.6  196.0  181.3  

ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 100.0  110.5  112.5  126.6  146.7  160.5  176.6  182.6  189.8  182.4  186.0  182.6  184.3  200.5  197.5  

ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง 107.1  113.9  110.9  114.9  135.5  170.8  166.5  169.5  287.7  202.7  168.1  163.5  158.4  167.8  174.4  

ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 100.0  99.8   100.7  107.2  112.2  114.6  114.6  117.3  116.3  111.5  120.2  117.1  116.2  116.3  112.9  

ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 99.0   105.1  119.7  124.4  133.2  137.5  140.0  139.9  145.4  135.3  141.8  146.1  161.5  153.9  151.9  

อัตราการใชกําลังการผลิต 59.0   58.4   62.0   64.5   66.3   67.5   67.9   67.1   64.4   58.5   65.4   61.1   66.0   64.4   60.5   

ดัชนีอุตสาหกรรม
ป

 รวมทั้งไดจัดทําอัตราการใชกําลังการผลิต (Capacity Utilization Rate) ซึ่งชี้ใหเห็นถึงแนวโนมของระดับ
การใชกําลังการผลิตในอุตสาหกรรม เพื่อเปนเครื่องมือหนึ่งในการชวยประเมินภาวะของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ในแตละ
ชวงเวลา และใชเปนเครื่องมือชวยพยากรณการถดถอยหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

 ในป 2557 สศอ. ไดวางแผนพัฒนาการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อใหสะทอนสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม โดยมีการขยาย
การจัดเก็บขอมูลกลุมอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจากผูประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ  
เพิ่มขึ้น การปรับเปลี่ยนปฐาน คาถวงนํ้าหนัก โดยประสานความรวมมือระหวาง สศอ. กับ ธปท. ผานคณะทํางานรวม
ตามบันทึกความตกลงวาดวยการใชประโยชนขอมูลในการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรม สศอ.

 ปจจุบัน การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมดังกลาวใชขอมูลที่ไดจากการสํารวจจากผูประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม จํานวน 2,121 โรงงาน จดัแบงประเภทอตุสาหกรรมตามรหสั ISIC Rev.3 จาํนวน 21 สาขา ครอบคลมุ 
53 กลุมอตุสาหกรรม 216 อุตสาหกรรม ครอบคลุม GDP ภาคการผลิตอุตสาหกรรม  ประมาณรอยละ 75 และคํานวณ
คาดัชนีอุตสาหกรรมโดยใชสูตรการคํานวณวิธีลาสแปร (Laspeyres)  แบบ Fixed weight ป 2543 เปนปฐาน

ดัชนีอุตสาหกรรมรายป
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การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร
ของภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต FTA

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (สท.)

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ดําเนนิการ
ตดิตามการใชสทิธปิระโยชนของภาคอตุสาหกรรมจากความตกลง FTAs ของไทยกบัประเทศคูภาคตีาง ๆ 

อยางตอเนือ่ง ตัง้แต ป 2553 จนถึงป 2557 โดยมกีารติดตามการใชสทิธปิระโยชนดานภาษศีลุกากรภายใต FTAs ของไทย
กบัประเทศคูภาคี จํานวน 11 ฉบับ ไดแก
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 1) ความตกลงการคาเสรอีาเซียน 
 2) ความตกลงการคาเสรไีทย-ออสเตรเลีย 
 3) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญีปุ่น 
 4) ความตกลงการคาเสรไีทย-อนิเดยี ในกลุมสนิคาเรงลดภาษ ี(Early Harvest)  
 5) ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิทีใ่กลชดิยิง่ขึน้ระหวางไทย-เปรู 
 6) ความตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกจิทีใ่กลชิดย่ิงข้ึนระหวางไทย-นวิซแีลนด และความตกลงการคาเสรี
ระหวาง ASEAN กบัประเทศคูเจรจาตาง ๆ อกี 5 ฉบบั ไดแก 
  1)  จีน  
  2)  อนิเดยี 
  3)  ญีปุ่น 
  4)  เกาหลีใต 
  5) ออสเตรเลยี-นวิซแีลนด ครอบคลมุสาขาอตุสาหกรรม จํานวน 17 สาขา ไดแก ยานยนต เหล็ก เคมภัีณฑ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องจักรกล สิ่งทอและเครื่องนุงหม เครื่องหนังและรองเทา อาหาร อัญมณีและ
เครือ่งประดบั พลาสตกิ ยางและผลติภัณฑยาง ไมและเฟอรนเิจอร เซรามคิ กระดาษ ปนูซีเมนต ยา และ ปโตรเคม ีโดยมี
ผลสรุปจากการศึกษา ดังนี้

1. ภาพรวมการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรจาก FTA1 
    การใชสทิธปิระโยชนจากการประหยดัภาษจีาก FTA ฉบบัตาง ๆ  ของไทยกับคูภาคีทีล่งนามและมผีลบงัคบัใชแลว
จํานวน 11 ฉบับ

ป

สงออก นําเขา

มูลคาที่ประหยัดได 
(ลานบาท)

อัตราการใชสิทธิ 
(รอยละ)

มูลคาที่ประหยัดได 
(ลานบาท)

อัตราการใชสิทธิ 
(รอยละ)

2554 118,195 53.2 70,796 41.2

2555 118,858 49.0 91,085 52.1

2556 135,855 51.8 91,310 54.6

     1.1 ภาคสงออก
 1.1.1 การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภาคสงออกภายใต FTA ในป 2556 รายประเทศ

 ในป 2556 ประเทศไทยสามารถประหยดัภาษีจากการสงออกภายใตความตกลง FTA ท้ัง 11 ฉบับ ขางตนคิดเปน
มูลคา 135,855 ลานบาท โดยมีอัตราการใชสิทธิประโยชนอยูในระดับปานกลางที่อัตรารอยละ 51.8 เมื่อพิจารณา

1 อัตราการใชสิทธิประโยชน หมายถึง การที่ผูประกอบการภาคเอกชนทั้งผูสงออกและนําเขา ไปใชสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีศุลกากรจาก
ความตกลง FTA ที่ประเทศไทยจัดทําขึ้นกับประเทศตางๆ ในทั้งกรอบทวิภาคี และพหุภาคี กลาวคือ อัตราภาษีศุลกากรภายใต FTA จะตํ่ากวาอัตรา
ภาษี MFN (ภาษีนําเขาที่เก็บเปนการทั่วไปในอัตราปกติ) โดยมูลคาภาษีศุลกากรที่ผูประกอบการภาคเอกชนประหยัดไดจะมีคามากหาก
 1. FTA มีความครอบคลุมสินคาที่คาขายระหวางกันมาก
 2. อัตราภาษีศุลกากรภายใต FTA ตํ่ากวาอัตราภาษี MFN มาก

 3. มีผูประกอบการภาคเอกชนจํานวนมากไปขอใชสิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษีศุลกากร



รายงานประจําปี 2557
58

เปนรายประเทศ พบวา มีประเทศที่ไทยทําความตกลงการคาเสรีดวยจํานวน 8 ประเทศ ซึ่งผูสงออกไทยมีอัตราการใช
สทิธิประโยชนภายใตความตกลง FTA ในระดบัทีส่งูกวารอยละ 50 ไดแก สิงคโปร (รอยละ 78.8) ออสเตรเลีย (รอยละ 73.7)
อินโดนีเซีย (รอยละ 71) จีน (รอยละ 62.6) ฟลิปปนส (รอยละ 60.9) ญี่ปุน (รอยละ 57.7) เกาหลีใต (รอยละ 57.1) 
และเวียดนาม (รอยละ 51.4) ในขณะที่การสงออกไปอินเดีย เปรู บรูไน และมาเลเซยี มอีตัราการใชสทิธปิระโยชนอยูใน
ระดบัไมสงูนกัที ่รอยละ 42.9, 42.2, 38.5 และ 35.7 ตามลําดับ โดยการสงออกไปเมียนมาร กัมพูชา และลาว มีอัตรา
การใชสิทธิประโยชนอยูในระดับตํ่ามากที่รอยละ 7.4, 5.7 และ 3.8 ตามลําดับ 

 1.1.2 ระดับอัตราการใชสิทธิประโยชนดานภาษศีลุกากรจาก FTA แยกตามกลุมอุตสาหกรรม
 จากการศกึษาพบวา ผูสงออกสนิคาในหลายกลุมอตุสาหกรรมยงัมอีตัราการใชสิทธปิระโยชนดานภาษีศลุกากร
จาก FTA ในระดับตํ่า ไดแก
  ผูสงออกไปอาเซียนภายใต AFTA ไดแก เครือ่งนุงหม เครือ่งหนงั เครือ่งจกัรกล ยาง เซรามกิ อัญมณี อาหาร 
สิง่ทอ กระดาษ ซเีมนต เครื่องใชไฟฟา ยา เหลก็และเหล็กกลา และอเิลก็ทรอนกิส
  ผูสงออกไปออสเตรเลยี ไดแก ชิน้สวนยานยนต ยาง เครือ่งใชไฟฟา ยา เหลก็และเหลก็กลา และอเิลก็ทรอนกิส 
  ผูสงออกไปจนี  ไดแก  ยาง ไม/เฟอรนเิจอร ชิน้สวนยานยนต เครือ่งจักรกล อญัมณ ีส่ิงทอ กระดาษ  เคร่ืองใชไฟฟา
ยา เครือ่งหนงั เหลก็และเหล็กกลา และอเิลก็ทรอนกิส
  ผูสงออกไปญี่ปุน ไดแก เครือ่งจกัรกล ยาง กระดาษ เครือ่งใชไฟฟา  
  ผูสงออกไปเกาหลีใต ไดแก ไม/เฟอรนิเจอร ชิน้สวนยานยนต ยานยนต กระดาษ เครือ่งใชไฟฟา เหลก็และ
เหล็กกลา และอเิลก็ทรอนกิส  
  ผูสงออกไปอนิเดยี ไดแก ปโตรเคม ีเคร่ืองนุงหม ชิน้สวนยานยนต ยาง อาหาร เซรามกิ ส่ิงทอ เคร่ืองใชไฟฟา
เครื่องหนัง เหล็กและเหล็กกลา และอิเล็กทรอนิกส 

 1.1.3 สินคาอุตสาหกรรมที่สามารถเกบ็เก่ียวประโยชนดานภาษศีลุกากรไดอีก 
 จากการศึกษาในป 2556 พบวายังมีสินคาอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดท่ีสามารถเก็บเกี่ยวประโยชนดานภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอีก (ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นไดอีก) หากผูประกอบการมีการใชสิทธิประโยชนเต็มที่ 100% (โดยเรยีง
ลําดบัตามมลูคาภาษท่ีีสามารถประหยดัได) อาทิ  
  กลองถายโทรทัศน กลองถายภาพดิจิทัล และกลองถายบันทึกวิดีโอ (HS 852580) ที่สงออกไปจีน 
  ชิ้นสวนยานยนตและอื่นๆ (HS 870899) ที่สงออกไปมาเลเซีย 
  นํ้ามันเบาและสิ่งปรุงแตง (HS 271019) ที่สงออกไปลาว 
  ยางคอมพาว (HS 400599) ที่สงออกไปจีน
  ขาวขัดสี (HS 10630) ที่สงออกไปจีน
  มอเตอรไฟฟาที่ใหกําลังไมเกิน 37.5 วัตต (HS 850110) ที่สงออกไปจีน  
  นํ้ามันปโตรเลียมอื่นๆ (HS 271019) ที่สงออกไปลาว เปนตน 

   1.2 ภาคนําเขา
 1.2.1 การใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรภาคนําเขาภายใต FTA ในป 2556 รายประเทศ 
 ในป 2556 ผูนําเขาของไทยสามารถประหยัดภาษีจากประเทศคูสมาชิกใน FTA ทั้ง 11 ฉบับ คิดเปนมูลคา 
91,310 ลานบาท โดยมีอัตราการใชสิทธิประโยชนอยูในระดับปานกลาง คือ ที่อัตรารอยละ 54.6 แตเมื่อพิจารณา
เปนรายประเทศ พบวา มีประเทศที่ไทยทําความตกลงการคาเสรีดวยจํานวน 11 ประเทศ ที่ผูนําเขาไทยมีอัตราการใช
สิทธิประโยชนภายใตความตกลง FTA ในระดับที่สูงกวารอยละ 50 อันไดแก เปรู (รอยละ 98.6) ลาว (รอยละ 84.6)
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อนิโดนเีซยี (รอยละ 80.7) เวียดนาม (รอยละ
79.2) ฟลิปปนส (รอยละ 77.4) กัมพูชา 
(รอยละ 72.8) ออสเตรเลีย (รอยละ 72.2) 
จีน (รอยละ 66) มาเลเซีย (รอยละ 58.5) 
เกาหลีใต (รอยละ 57.8) และบรูไน (รอยละ 
55) ในขณะที่การนําเขาจากญี่ปุน สิงคโปร 
และอนิเดยี มอีตัราการใชสทิธปิระโยชนอยูใน
ระดับไมสูงนักที่รอยละ 45.2 42.8 และ 
39.1 ตามลาํดบั สวนการนาํเขาจากเมยีนมาร 
มีอัตราการใชสิทธิประโยชนอยู ในระดับ
ตํ่ามากที่รอยละ 2.1  

 1.2.2 ระดับอัตราการใช  สิทธิ
ประโยชนดานภาษศีลุกากรจาก FTA แยกตาม
กลุมอุตสาหกรรม
 จากการศึกษาพบวา ผูนําเขาสินคา
ในหลายกลุมอุตสาหกรรมยังมีอัตราการใช
สทิธปิระโยชนดานภาษศีลุกากรจาก FTA ใน
ระดับตํ่า ไดแก
  ผูนาํเขาจากอาเซยีนภายใต AFTA 
ไดแก ไม/เฟอรนเิจอรไม เครือ่งใชไฟฟา เครือ่งจกัรกล  
อญัมณี  
  ผูนําเขาจากออสเตรเลีย ไดแก 
เซรามกิ ยานยนต ชิน้สวนยานยนต เครือ่งนุงหม  
เครือ่งใชไฟฟา  อเิลก็ทรอนกิส เครือ่งจกัรกล  อญัมณี  
  ผูนําเขาจากจีน ไดแก ยาง กระดาษ ไม/เฟอรนเิจอรไม เครื่องใชไฟฟา ปโตรเคม ีอญัมณี  
  ผู นําเขาจากญี่ปุ น ไดแก อเิลก็ทรอนกิส  เคร่ืองหนัง  ซีเมนต ชิน้สวนยานยนต พลาสติก เคร่ืองจักรกล  
เครือ่งใชไฟฟา อญัมณี   
  ผู นําเขาจากเกาหลีใต ไดแก อาหาร ยานยนต เซรามกิ เคมภัีณฑ เครือ่งหนงั ซีเมนต ชิน้สวนยานยนต 
ไม/เฟอรนเิจอรไม เครือ่งจักรกล เครือ่งใชไฟฟา เคร่ืองนุงหม
  ผูนําเขาจากอินเดีย อเิลก็ทรอนกิส เครือ่งนุงหม เคมภีณัฑ อาหาร ยา กระดาษ พลาสตกิ เครือ่งจักรกล 
เครื่องใชไฟฟา เครื่องหนัง อัญมณี 

 1.2.3 สินคาอุตสาหกรรมที่สามารถเกบ็เก่ียวประโยชนดานภาษศีลุกากรไดอีก 

 จากการศึกษาในป 2556 พบวา ยังมีสินคาอุตสาหกรรมอีกหลายชนิดที่สามารถเก็บเกี่ยวประโยชนดานภาษี
ศุลกากรจาก FTA ไดอีก (ประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นไดอีก) หากผูประกอบการมีการใชสิทธิประโยชนเต็มที่ 100% (โดยเรยีง
ลาํดบัตามมลูคาภาษท่ีีสามารถประหยดัได) อาทิ  



รายงานประจําปี 2557
60

  สวนประกอบและอุปกรณประกอบของยานยนตตามประเภท 87.01 ถงึ 87.05  (HS 87089970) 
  ที่นําเขาจากญี่ปุน
  ของอื่นๆ ที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา (HS 73269099) ที่นําเขาจากจีน 
  เครื่องจักรกลและเครื่องอุปกรณอื่น ๆ (HS 85437090) ที่นําเขาจากจีน 
  สวนประกอบและอุปกรณประกอบของตัวถังสําหรับรถกระบะ รถยนต (HS 87089999) 
  ที่นําเขาจากเกาหลี 
  เครื่องจักรไฟฟาและเครื่องอุปกรณไฟฟา ซึ่งมีหนาที่การทํางานเปนเอกเทศ (HS 85437090) 
  ที่นําเขาจากญี่ปุน เปนตน

2. การเสริมสรางศักยภาพการแขงขัน (competitiveness) ใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรม 
ในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 โดยทีป่ระเทศไทยมศีกัยภาพในการเปนศนูยกลาง
ของอนภุมูภิาคอาเซยีน จงึไดมกีารศกึษาเครอืขายการผลิต
(Production Network) ของภาคอตุสาหกรรมไทยในอาเซยีน 
ในประเภทท่ีมกีารใชสทิธปิระโยชนสูง คอื อุตสาหกรรม
ยานยนตและชิ้นสวน และประเภทที่มีฐานการผลิตขนาด
ใหญ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวา 

 2.1 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน พบวา
บทบาทใหมของไทยในเครือขายการผลิตรถยนตของ
อาเซยีน คอื การเปน linkage เชือ่มโยงวัตถดิุบและชิน้สวน
ประกอบ โดยสงการผลติชิน้สวนท่ีใชทักษะไมสงูและตองใช
แรงงานมากไปยงัฐานผลติท่ีกมัพชูาและลาว และมกีารนาํ
ชิ้นสวนเพื่อสงกลับมาประกอบและสงออกในไทย ซ่ึงมี
โครงสรางพืน้ฐานทีพ่รอมมากกวาเพ่ือประกอบและสงตอ
ใหลูกคาท้ังที่อยูในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ 
ไทยจะเปนผูฝกอบรมพัฒนาทักษะพนักงานในประเทศ
เพือ่นบานเหลานีด้วย

 2.2 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหม มีลักษณะคลายกับกรณีอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
ซึง่ผูประกอบการไทยไดขยายฐานการผลติออกไปยงัเวยีดนาม กมัพชูา และลาว มากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ผูรับจางผลิต
เครื่องนุงหมใหกับแบรนดตางชาติ เพื่อใชประโยชนจากการที่คาจางแรงงานในประเทศเหลานี้ที่ตํ่ากวาในประเทศไทย 
และยงัสามารถใชสทิธปิระโยชนดานภาษศีลุกากรภายใตระบบสทิธพิเิศษทางภาษศีลุกากรเปนการทั่วไป (GSP) ได
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3. ปญหาและอปุสรรคจากการใชประโยชนดานภาษศีลุกากรภายใตความตกลง FTA ของผูประกอบการไทย

 จากการตดิตามการใชสทิธปิระโยชนของภาคอตุสาหกรรมจากความตกลง FTA ของไทยกับประเทศคูภาคตีาง ๆ 
รวมถึงอาเซียน (AFTA) มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2553 จนถึงป 2557 พบวา ผูประกอบการ (ทั้งภาคการสงออกและ
นาํเขา) ยงัไมสามารถเกบ็เกีย่วการใชประโยชนจากความตกลง FTA ของไทยกบัประเทศคูภาคตีาง ๆ ไดอยางเตม็ที ่เนื่องจากนี้
ยังมีปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ไดแก 

 3.1 ผูประกอบการ (ที่เปนผูประกอบการรายยอย) ไมทราบรายละเอียดของการใชสิทธิประโยชนความตกลง 
FTA และไมสามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปนในการใชสิทธิประโยชน 
 3.2 ลูกคา (ผูนําเขาในประเทศคูคา) ไมไดขอใบ Certificate of Origin (C/O) 
 3.3 กระบวนการเอกสารขอใชสทิธิย์ุงยากและซับซอน 
 3.4 ความไมคุมคาที่จะดําเนินการ 
 3.5 การตคีวามพกิดัสนิคาไมตรงกนั 
 3.6 มาตรการทีไ่มใชภาษี (NTMs) ที่สงผลกระทบตอการสงออกสําคัญของไทย 

4. ขอเสนอแนวทางการปรับตัวของผูประกอบการตอการใชประโยชนดานภาษีศุลกากรภายใต
ความตกลง FTA 

 4.1 ควรใหกลไกภาครฐัและเอกชนกระตุนและใหความสนใจผูประกอบการภาคสงออกและนาํเขาทีมี่อตัรา
การใชสทิธปิระโยชนตํา่และไมเตม็ท่ีเปนพเิศษ ซึง่สวนใหญเปนผูประกอบการรายยอย (SMEs ไทย) ใหใชสิทธิประโยชน
ดานภาษีศุลกากรใหมากขึ้น โดยเนนในสาขาอุตสาหกรรมที่ยังใชประโยชนตํ่าและไมเต็มที่  

 4.2 เพิ่มประสิทธิภาพและความชัดเจนในกระบวนการใชสิทธิประโยชน โดยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร/
เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกระบวนการใชสิทธิประโยชนจาก FTAs เปนระยะ การพัฒนาและปรับปรุงคูมือ
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และการพัฒนาระบบงานใหบริการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 4.3 ควรผลักดันใหจัดทําเว็บไซตอยางเปนทางการแบบจุดเดียวที่ใชงานงายมีขอมูลตาง ๆ ที่ครบถวนและ
ทันสมัย รวมถึงการเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูลและขั้นตอนในการใชสิทธิประโยชนจาก FTA 

 4.4 ผลกัดนัใหมกีารเจรจาตอรองดานภาษศีลุกากรของกฎวาดวยถ่ินกําเนดิสินคาและระบบรับรองถิน่กาํเนดิ
สนิคา C/O ดวยตนเอง เชน ผลกัดันใหนาํสนิคาทีอ่ยูนอกรายการลดภาษแีละสินคาออนไหวเขามาอยูในรายการลดภาษี 
การเจรจาตอรองใหกฎวาดวยถ่ินกําเนิดสินคามีความงายขึ้น และผลักดันใหประเทศ CLMV ลดภาษีศุลกากรภายใต 
AEC (AFTA) ใหทันกําหนด 

 4.5 รวบรวมและเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัมาตรการทีม่ใิชภาษ ี(NTMs) แบบเบด็เสรจ็ในจดุเดยีวเพือ่ลดผลกระทบ
จาก NTMs รวมถึงมรีะบบแจงเตอืนใหสมาชิกรบัทราบขาวสารความเคลือ่นไหวการบงัคบัใช NTMs ไดอยางทันทวงที

 4.6 ยกระดบับทบาทของผูประกอบการไทยจากการผลิตอยางเดียวเปนผูจัดการเครือขายการผลิต (network 
manager) รวมถึงขยายตลาดและฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบานอาเซียนและประเทศท่ีไกลออกไป โดยตองมี
การปรับโครงสรางพื้นฐานและกฎระเบียบใหรองรับจึงจะสรางโอกาสที่ดีในการยกระดับประเทศในการเปนศูนยกลาง
ของภูมิภาคอาเซียนไดตอไป
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การพัฒนาดานเศรษฐกิจและนโยบายดานการ
ตางประเทศของจีนไดทวีความสําคัญตอ

การพัฒนาทางเศรษฐกจิของไทยและภมูภิาคอาเซียนมากขึน้
เร่ือยๆ การมองไปยังจีนจึงเปนกาวสําคัญของไทยในการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกนอกเหนือจากชาติสมาชิกอาเซียน 
และจะชวยใหไทยสามารถยกระดับภาคอุตสาหกรรม
ใหกลายเปนศูนยกลางเครือข ายการผลิตของภูมิภาค 

(เซี่ยงไฮ – อันฮุย - หูเปย – ฉงชิ่ง – เสฉวน)
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (สท.)

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประสงคจะสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียนไดอีกทางหนึ่ง 

 จีนเปนประเทศท่ีมีศักยภาพสูงมากท่ีจะกาวขึ้นเปนอภิมหาอํานาจของโลกเศรษฐกิจแซงหนาสหรัฐอเมริกา
ในอนาคตอันใกล ดวยอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยรอยละ 10.4 ตอปในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา (คาดการณวา
ใน พ.ศ. 2573 ผลิตภัณฑมวลรวมของจีนจะมีมูลคาสูงถึง 30.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ แซงหนาผลิตภัณฑมวลรวม
ของสหรัฐอเมริกา 23.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ) โดยเฉพาะบทบาทของจีนตอเศรษฐกิจโลกท่ีเดนชัดมากท่ีสุดคือ
เรื่องของการลงทุนและการคาระหวางประเทศจีนกลายเปนศูนยกลางเครือขายการผลิตที่สําคัญในภูมิภาค (Regional
Production Network) โดยในป 2556 จีนมีมูลคาการคาระหวางประเทศสูงสุดเปนอันดับหนึ่งของโลกประมาณ 
4.16 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม โครงสรางและระบบเศรษฐกิจ แตละมณฑลของจีน รวมทั้งกฎหมายและ

เชื่อมโยงเสนทาง
อุตสาหกรรมไทย

ใน 5 มณฑลของจีน



รายงานประจําปี 2557
63

กฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับภาคการผลิต การคาและการลงทุนที่ออกโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับมณฑล 
มีความแตกตางกัน สศอ. จึงไดดําเนินโครงการศึกษา กลยุทธและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมกับประเทศจีนในลักษณะ 
“หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ” โดยการเจาะลึกการพัฒนาความรวมมือเปนรายมณฑล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมมณฑล
ที่มีศักยภาพสูงถือเปนมณฑลดาวรุงในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน ไดแก เซี่ยงไฮ – อันฮุย - หูเปย – ฉงชิ่ง – เสฉวน 
เพื่อใหการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค เกิดประโยชนสูงสุดตอ
การพฒันาเศรษฐกจิอตุสาหกรรมของไทย โดยผลการศึกษาไดแสดงรายละเอยีดทีน่าสนใจเกีย่วกบัมณฑลดังกลาว ดงันี้

 1) มหานครเซีย่งไฮ รฐับาลจนีไดวางยทุธศาสตร
การพัฒนาเซ่ียงไฮใหเปนศูนยกลางระหวางประเทศใน 
4 ดาน ไดแก ศนูยกลางเศรษฐกจิ การเงนิ การคา และการ
คมนาคมขนสงทางเรือ และยังมีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
ลาสดุคอืการทดลองทาํเขตการคาเสรนีครเซีย่งไฮ (SFTZ) 
ซึง่มุงหวงัใหเซีย่งไฮ กลายเปนพืน้ทีท่ดลองในรูปแบบใหม
ของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน โดยการปฏิรูปเปล่ียน
บทบาทของภาครัฐ การปฏิรูประบบการเงิน การบริการ
การคาการลงทุนจากตางประเทศและนโยบายภาษี 
เพื่อชะลอและงดใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการคา
การลงทุนสําหรับนักลงทุนตางชาติในเขตทดลองเปนระยะเวลา 3 ป และเนนใหมีเสรีในการทําธุรกรรมทางการคา
ภายใตการแขงขันที่เปนธรรม ทั้งนี้ โอกาสในการสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางไทยกับมหานครเซี่ยงไฮ 
ไดแก อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมรถยนตพลังงานใหม 

 2) มณฑลอันฮุย ดําเนินยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยมุงเนนไปที่การผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต ชิ้นสวน
และสวนประกอบ เครื่องใชไฟฟา อาหารแปรรูปใหเปน
ฐานการผลิตท่ีมีความกาวหนาทันสมัยของประเทศ 
และเปนมณฑลที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
สมยัใหมทีอ่าศยัเทคโนโลยขีัน้สงู สาํหรบัแผนพัฒนาระบบ
โลจิสติกสของมณฑลอันฮุยนั้นจะเรงพัฒนาโครงขาย
โลจสิตกิสและศนูยโลจสิตกิส ศนูยรวมและกระจายสินคา 
ชุมทางการขนสงทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟ ทางนํ้า
พัฒนาเสนทางการเดินเรือในแมนํ้าแยงซีเกียง โดยมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพคือ อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ในการผลิต และอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนประกอบของมณฑลอันฮุย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ยานยนตไทยในฐานะโรงงานประกอบรถยนตของเอเชีย

 3) มณฑลหเูปย มคีวามเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภาคอตุสาหกรรมในอัตราสูงและตอเน่ืองมาเปนเวลาหลายป
จากความไดเปรียบในเรื่องพื้นฐานอุตสาหกรรมที่อยูในเกณฑดี มีอุตสาหกรรมหลัก อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร 
การผลิตเครื่องดื่ม ผลิตชา สิ่งทอ เคมีภัณฑและวัตถุดิบทางเคมี เหล็ก โลหะและอโลหะ เครื่องจักรอุปกรณที่ใชทั่วไป 
รถยนต และอปุกรณไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส ซึง่มียอดจําหนายรวมเกนิกวาหนึง่แสนลานหยวนตอป นอกจากนี ้ลักษณะ
ทางภูมิศาสตรที่ตั้งอยูในภาคกลางของจีน ซึ่งเปนจุดยุทธศาสตรที่มีความสําคัญในการคมนาคมขนสงและการกระจาย
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สินคาไปยงัพ้ืนท่ีภาคกลางของจีน โดยนโยบายของมณฑล
หูเปยไดมุงเนนใหเปนศูนยกลางดานโลจิสติกสครบวงจร 
ครอบคลุมท้ังทางอากาศ ทางบก ทางรถไฟและทางนํ้า 
โดยมีแนวทางที่จะกอสรางทาเรือขนาบแมนํ้าแยงซีเกียง
แหงใหมสนามบนิแหงใหมโดยมุงพัฒนาใหเปนจุดเชือ่มโยง
การขนสงภาคกลางของประเทศจีน ซ่ึงปจจุบนัไดมบีรษิทั
ขามชาติและบรษิทัดาํเนนิกจิการ E-commerce รายใหญ

ของจีนตางเขามาตั้งศูนยกระจายสินคาในเขตศูนยโลจิสติกสทางอากาศแหงนี้แลว

 4) มหานครฉงชิ่ง เปนเมืองท่ีมีการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมที่สูงลําดับตนๆของจีน และหนึ่งในฐาน
อุตสาหกรรมเกาแกของประเทศ โดยเฉพาะภายหลัง
จากนโยบายการยายฐานการผลิตจากภาคตะวันออกสู
ภาคตะวันตก สําหรับดานเศรษฐกิจ มหานครฉงชิ่งเนน
การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหมซึ่งใชเทคโนโลยีข้ันสูง
ในการผลิต พัฒนาเขตเมืองและเขตชนบทอยางสมดุล 
(New Urbanization) โดยมภีาคธรุกจิหลกั 3 ประเภทคอื 
ภาคเกษตรกรรม ไดแก การเกษตรท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง
และมีความทนัสมยั ภาคอตุสาหกรรม ไดแก อตุสาหกรรมยานยนต อตุสาหกรรมอากาศยานและอวกาศ อเิลก็ทรอนกิส
และชิ้นสวน เครื่องจักรขนาดใหญ ผลิตภัณฑดานไอที คอมพิวเตอรโนตบุค รถยนต พลังงานใหม ภาคบริการ ไดแก 
อุตสาหกรรมภาคบริการสมัยใหม บริการภาคการเงิน โลจิสติกสและระบบการขนสง นอกจากนั้น มหานครฉงชิ่งยังมี
แผนการพัฒนาเพื่อรองรับสินคาจากมณฑลเสฉวนในการกระจายสินคาสูภาคตะวันตกของจีนและการเชื่อมโยงกับ
เสนทางการขนสงทางแมนํา้แยงซเีกยีง ตามแผนการพัฒนาการสรางเสนทางโลจิสติกสระหวางประเทศและการพฒันา
เสนทางสายไหมสมัยใหมระหวางจีนกับเอเชียอีกดวย

5) มณฑลเสฉวน เนนการสรางความสมดุล
ของการพัฒนาโดยการพัฒนาเกษตรสมัยใหมควบคูกับ
อุตสาหกรรมสมัยใหมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง โดยเปน
มณฑลใหญที่มีพลเมืองจํานวนมาก มีผลผลิตการเกษตร
ที่หลากหลาย ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ 
และศูนยวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยอุตสาหกรรมที่มีมูลคาการผลิตสูงเปนลําดับ

ตน ๆ ของมณฑล ไดแก ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ ผลิตภัณฑวัสดุใหม อุปกรณชิ้นสวนการผลิตชั้นสูง 
และเครื่องสําอางและเวชสําอาง สําหรับการพัฒนาดานโลจิสติกส มณฑลเสฉวนมีแผนที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลาง
ทางดานโลจิสติกสภาคตะวันตกของจีน และเปนศูนยกลางการขนสงระบบรางท่ีใหญที่สุดในภาคตะวันตก โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือเชื่อมตอกับมณฑลยูนนานและใชในการกระจายสินคาเขาสูภาคตะวันตกของประเทศจีน อยางไร
ก็ตาม แมวามณฑลเสฉวนจะมีแผนพัฒนาใหเปนศูนยกลางโลจิสติกสในภาคตะวันตกของจีน แตปจจุบันการเชื่อมโยง
ทางกายภาพระหวางไทยกับมณฑลเสฉวนยังมีตนทุนที่สูงและทางเลือกในการขนสงที่คอนขางจํากัด
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 ทั้งนี้ การเลือกตัดสินใจเขาไปลงทุนหรือรวมเปนสวนหนึ่งของเครือขายการผลิตของจีนควรคํานึงถึง 8 ปจจัย
สําคัญ ไดแก ความเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของมณฑล ความพรอมดานสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดของอุปสงค/
ตลาดในมณฑล กฎระเบยีบตาง ๆ  ของภาครฐั ความพรอมของอตุสาหกรรมสนบัสนนุ โครงขายโลจิสติกสและการขนสง 
ความพรอมดานบุคลากร/แรงงาน ไปจนถึงแหลงทรัพยากร/วัตถุดิบ อยางไรกต็าม เนือ่งจากขอจาํกดัเรือ่งกฎระเบยีบ 
ความสามารถในการผลติ ขนาดทุนและรปูแบบของกลุมทนุไทย จึงควรพจิารณาความเปนไดในการดําเนินธรุกจิประกอบกนั
ไปดวย ในระยะเริ่มตน ไทยมีโอกาสเปนฐานผลิตเพื่อสงสินคาไปขายยังประเทศจีนไดในอุตสาหกรรมเวชสําอาง
และเครื่องสําอาง โดยรวมมือกับมณฑลเสฉวน และอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมและอาหาร ในรูปของอาหารพรอมทาน 
(Ready to eat) หรืออาหารพรอมปรุง (Ready to cook) เปดตลาดที่มหานครเซี่ยงไฮที่ดําเนินชีวิตแบบคนเมืองและ
มีกําลังซื้อสูง ในขณะที่อุตสาหกรรมชิ้นสวนขั้นตนและชิ้นสวนที่มีความแมนยําสูง (High Precision) ในอุตสาหกรรม
ยานยนต รวมถึงอุตสาหกรรมชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส มีความเปนไปไดท่ีจะสรางเครือขายการผลิต
รวมกับจีนในมณฑลอันฮุย มณฑลหูเปย และมหานครฉงชิ่ง ซึ่งทั้งสองสาขาอุตสาหกรรมดังกลาวไทยสามารถ
มีความรวมมือกับจีนผานการวิจัยและพัฒนา และแลกเปล่ียนบุคลากรทางดานวิศวกรรมและเทคโนโลยีได สําหรับ
ประเภทอุตสาหกรรมที่นาชักชวนจีนเขามาลงทุนในไทยนั้น จากการวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในมณฑล
และมหานครที่ครอบคลุมในการศึกษาพบวา มีกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพมาลงทุนในประเทศไทยหลายกลุม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลติภณัฑยางพารา (ข้ันกลางนํา้และปลายนํา้) และอตุสาหกรรมพลงังานทดแทน (โซลารเซลล
และแผงโซลารเซลล) โดยจะเปนประโยชนอยางมากหากสามารถสงเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรมดงักลาวจากมณฑล
และมหานครเหลานี้ 

 สําหรับบทบาทของภาครัฐที่สามารถสนับสนุนภาคเอกชนไทยและจีนได คือ การสนับสนุนดานขอมูลและ
อาํนวยความสะดวกตาง ๆ  สาํหรบันกัลงทนุเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาด มาตรฐานสินคา และขอมลูเชงิพ้ืนที ่โดยอาจ
เชิญชวนใหนักลงทุนจีนเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทย ทั้งในรูปแบบของการลงทุนในโครงการรวม 
(Joint Venture) หรือสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมยางพารา พรอมกับการสนับสนุน
ปจจัยการผลิต อาทิ แรงงาน การพัฒนาระบบโลจิสติกส หรือการงดเวนภาษีใหกับอุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน 
โดยการดาํเนนิการดงักลาวตางเปนปจจยัทีจ่ะชวยจดุประกาย และสรางการตืน่ตวัตอการพฒันาอตุสาหกรรม/เครอืขาย
การผลิตระหวางกันใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมในที่สุด
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ปจจุบันอตุสาหกรรมพลาสตกิมบีทบาทสาํคญัตอการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมากโดยจะ

เห็นไดจากมูลคาการสงออกของเม็ดและผลิตภัณฑพลาสติกมีอัตรา
การขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แตประเทศไทยยังมีการพ่ึงพา
การนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศในสัดสวนท่ีสูงเชนกันโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกลุมชิ้นสวนพลาสติกในสินคาอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูง เชน 
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
และอตุสาหกรรมกอสราง อตุสาหกรรมบรรจุภณัฑขัน้สูง อตุสาหกรรม
เครื่องมือแพทย อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมเหลานี้จําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชพลาสติกที่ตองการความคงทน แข็งแรงเพื่อรองรับ
มาตรฐานตาง ๆ  ดังนัน้ประเทศไทยจงึจาํเปนตองมกีารปรับตวัทางดาน
องคความรูและเทคโนโลยีเพื่อใหสอดคลองกับโอกาสและอุปสรรค
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและอีกปจจัยหนึ่งเพื่อเปนการยกระดับการสราง
ความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันระดับโลกไดตอไป

โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรม

พลาสติก
สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (สร.1)
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 จากขอมูลศูนยวิเคราะหขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติก พบวาประเทศไทยมีผูประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกอยูมากกวา 3,000 ราย โดยสวนใหญรอยละ 80 เปนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และตั้งอยูอยางกระจัดกระจายกันไปตามภูมิภาคตาง ๆ ทําใหขาดการสนับสนุนและสรางความรวมมือ
ระหวางกัน ประกอบกับประเทศตาง ๆ ในอาเซียนไดมีการเรงพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกกันอยางมาก ทําใหไทย
ตองเผชิญกับการแขงขันทางการตลาดที่รุนแรงมากขึ้น ฉะนั้นผูประกอบการไทยควรปรับตัวใหสอดรับกับการเขารวม
การเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ทัง้จากการเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนั และการใชเปนโอกาสในการ
เชือ่มโยงทัง้ดานการคา การลงทุนโดยการรวมกลุมจดัตัง้เปนเครอืขายคลสัเตอรพลาสตกิตามเมอืงชายแดนทีม่ศีกัยภาพ 
รองรับการขยายตัวของตลาดที่ใหญขึ้น ปองกันการสูญเสียโอกาสของผูประกอบการไทย 

 นอกจากนี้ กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมในปจจุบันเปนตัวขับเคลื่อนใหมนุษยมีพฤติกรรมการใชชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางการใชชีวิตเพื่อสุขภาพท่ีดีโดยไมรบกวนสิ่งแวดลอม จึงสงผลใหพลาสติกชีวภาพเปน
อุตสาหกรรมที่จะมีศักยภาพและโอกาสในอนาคต ผูประกอบการจําเปนตองปรับเปลี่ยนกลยุทธและกลวิธีทางธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ จากสถานการณโลกในชวงป 2556 – 2550 มีการขยายตัวเฉลี่ย
ของกําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพประมาณรอยละ 37 และคาดการณวาจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6 ในชวง
ป 2563 – 2556 โดยมีแหลงผลิตหลักอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล และยุโรป อีกทั้งผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
มีแนวโนมทดแทนผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไป (Conventional Plastics) เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพของไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันในระดับสากล พรอมรองรับความตองการของตลาดในอนาคต 
จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเปนกุญแจทําใหประเทศไทยเปนผูนําดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไดในอนาคต

 จากเหตผุลดงักลาวขางตน การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสติกจําเปนตองมกีารเตรียมความพรอมใหครอบคลมุ
ทุกดาน ทั้งการพัฒนาศักยภาพที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ โดยการยกระดับการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อทดแทนการ
นาํเขาและสงเสรมิการสงออก การใชโอกาสจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการรวมกลุมของผูประกอบการ
จัดตั้งเปนเครือขายคลัสเตอรพลาสติกท่ีมีศักยภาพตามเมืองชายแดน รวมทั้งเตรียมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพใหตอบรับกับความตองการของผูบริโภคในอนาคตอยางทันทวงที พรอมกาวสูการเปนผูนําในอุตสาหกรรม
พลาสติกของอาเซียนอยางแทจริง

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติก ป 2557 เพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกใหสามารถแขงขันไดในภูมิภาค
อาเซียน ซึ่งประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังนี้

 1. การทดแทนการนําเขาและสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑพลาสติก : สํานักงานฯ ไดดําเนินการรวบรวม
ขอมูลการนําเขาและสงออกเม็ดและผลิตภัณฑพลาสติกของไทยและโลก ศึกษาวิเคราะหโครงสรางและสถานภาพ
อุตสาหกรรมพลาสติก เชน ดานการผลิต ภาพรวมการนําเขาและสงออก (ดานปริมาณ มูลคา โดยจัดลําดับผลิตภัณฑ
ที่มีการนําเขาและสงออก วิเคราะหแหลงนําเขาที่สําคัญ และตลาดสงออกที่สําคัญ ๆ ของแตละผลิตภัณฑ) การลงทุน 
เทคโนโลย ีพรอมดาํเนนิการพฒันาตนแบบผลติภณัฑพลาสตกิเพือ่สนบัสนนุตลาดทดแทนการนาํเขาจาํนวน 2 ผลติภณัฑ 
ไดแก อุปกรณชวยพนยาโรคหอบหืด เครื่องใหอาหารปลา กุง และพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑพลาสติกเพื่อสงเสริม
ใหเกิดการสงออกจํานวน 2 ผลิตภัณฑ ไดแก หมวกกันฝนตนยางพารา และลวดพลาสติกสําหรับหนากากอุปกรณ
ทางการแพทย ดังรูปตอไปนี้
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 2. การสงเสริมการรวมกลุมเครือขายคลัสเตอรอุตสาหกรรมพลาสติกในพื้นที่ชายแดน : สํานักงานฯ 
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการคาบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา 5 พ้ืนท่ี ไดแก ดานอรัญประเทศ 
ดานแมสอด ดานมุกดาหาร ดานหนองคาย และดานแมสาย เพ่ือศึกษาวิเคราะหพ้ืนท่ีการคาชายแดนของไทยที่มี
ศักยภาพในการพฒันาใหเปนเครือขายคลสัเตอรพลาสติกชายแดนจาํนวน 5 พืน้ที ่โดยพจิารณาจากศกัยภาพดานตางๆ 
เชน การผลิต การตลาด ระบบ Logistic เปนตน พรอมทั้งคํานึงถึงประโยชนในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
จัดประชุมระดมสมองกับผูประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่เปาหมาย และไดพิจารณาเลือกพื้นที่บริเวณ
ดานอรญัประเทศ เปนพืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพเหมาะสมในการสงเสรมิใหพ้ืนคลสัเตอรชายแดนสาํหรบัอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
ที่สามารถเชื่อมโยงโอกาสจากการรวมกลุม AEC ไดตอไป

 3. การพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพใหมศีกัยภาพในการแขงขัน : สาํนกังานฯ ไดดําเนนิการแกไขปญหา
การขึน้รปูผลติภณัฑพลาสตกิชีวภาพเพือ่ใหมศีกัยภาพในการแขงขนั โดยศกึษากระบวนการขึน้รปู ไดแก กระบวนการฉดี
กระบวนการเปาฟลม เปาขวด อดัรดี เทอรโมฟอรมมิง่ ซ่ึงมอีงคความรูทีแ่ตกตางกนัไป เชน การอบเมด็เพ่ือไลความชืน้
กอนการขึ้นรูป การเปลี่ยนสกรูหลอมเม็ดใหเหมาะสมกับพลาสติกชีวภาพ การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแมพิมพ
ที่เหมาะสม เปนตน ซึ่งองคความรูทั้งหมดที่ไดจากการศึกษาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ สามารถสรุปไดดังนี้

ทดแทนนําเขา

สงเสริมการสงออก
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 นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการถายทอดองคความรูดังกลาวแก ผูประกอบการรวมกบัสถาบนัพลาสตกิ โดยการ
ฝกอบรมเทคนคิการข้ึนรปูผลติภณัฑพลาสตกิชวีภาพใหกบัผูประกอบการท่ีสนใจเปนระยะเวลา 2 วนัจํานวน 100 คน 
เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคตตอไป 

1. อบเม็ดพลาสติกชีวภาพกอนขึ้นรูป  ปองกันการเกิด Void ในชิ้นงาน
2. เมื่อใชอุณหภูมิในการขึ้นรูปเทากัน PLA จะไหลไดงายกวา PP (MFR > PP) ฉะนั้น PLA จึงมีโอกาสดึงผิวชิ้นงานใหเกิดรอยจม (Sink Mark) 

ไดมากกวา PP แกไขโดย เพิ่มแรงดันยํ้าเพื่อเติมหรืออัดยํ้าเนื้อพลาสติกใหเขาไปในแมพิมพมากขึ้น
3. PLA มคีวามหนาแนนมากกวา PP ดงันัน้จะตองทาํการเตรยีมเนือ้พลาสตกิ (V) หรอื Shot Size มากกวาเมด็พลาสตกิ PP ทีม่คีวามหนาแนน

นอยกวา (จากสูตร V=m/D)
4. ควรออกแบบแมพิมพสําหรับพลาสติก PLA ใหมีการลบมุมของชิ้นงาน เนื่องจากดวยลักษณะเฉพาะของ PLA ที่มีลักษณะแข็งเปราะ 

จะทําใหหลังการขึ้นรูปชิ้นงาน ขอบชิ้นงานจะมีความคมสูงตางจากการขึ้นรูปดวย PP
5. เม็ดพลาสติกประเภท BIO BASE เชน เม็ด BIO-PP จะมีสมบัติคลายกับเม็ดพลาสติกทั่วไป เชน เม็ด PP ดังน้ันจึงสามารถใชสภาวะ

ในการขึ้นรูปเดียวกันได
6. การหลอเย็นชิ้นงานดวยแมพิมพรอน    PLA มีการสรางผลึกมากขึ้น    จึงทําใหงานที่ปลดออกมาจะมีลักษณะแข็งและทนอุณหภูมิได

มากขึ้น
7. ชิ้นงานที่ผลิตจาก PLA จะมีความใสออกเหลือง ซึ่งตางจาก PS ที่มีความใสไมมีสี
8. PLA มี Tg ที่ตํ่ากวา PS จึงตองใชระยะเวลาในการเซทตัวหรือหลอเย็นชิ้นงานที่นานมากกวา PS
9. การขึ้นรูปชิ้นงานถาดพลาสติก PLA ดวยกระบวนการ Themoforming สามารถใชสภาวะขึ้นรูปเดียวกันกับพลาสติก PET เนื่องจากเปน

พลาสติกตระกูลเดียวกันและมี Tg ใกลเคียงกัน
10. ควรลดวามเร็วในการเปาขวด เนื่องจาก PLA มีความเปราะมากและมีความแข็งแรงขณะหลอมเหลวที่ตํ่า ซึ่งทําใหขวดท่ีเปาออกมาเกิด

การแตกไดในขณะเปา
11. การเปาถุงพลาสติกพลาสติกชีวภาพ ตองมีการอบเม็ดกอนขึ้นรูปทุกครั้ง   เพื่อปองกัน Void    ทําใหลูกโปงถุงพลาสติกเกิดการ

แตกได และควรมีการปรับเปลี่ยนสกรูใหเหมาะสมกับเม็ด PLA    เพื่อปองกันการขาดตัวของสายโซขณะหลอม นอกจากนั้นเครื่องจักร
ควรสามารถปบอุณหภูมิของลมเลี้ยงลูกโปงทั้งภายนอกและภายในได    เพื่อความเสถียรของลูกโปงถุงพลาสติกในขณะเปาขึ้นรูป

12. เมด็ PLA จะไมสามารถเปาถงุขนาดใหญได เนือ่งจากโครงสราง PLA มขีอจาํกดั นอกจากจะมกีารคอมปาวดเพือ่เปลีย่นโครงสรางของ PLA 
ใหเหมาะสมกอนการขึ้นรูป

13. สําหรับการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding) เม็ด PLA จะตองนําไปบดใหเปนผงกอนนํามาขึ้นรูปทุกครั้ง    เนื่องจากวา 
PLA ชนิดผงยังไมมีขายในตลาด และพลาสติกในลักษณะเม็ดไมเหมาะสมตอกระบวนการขึ้นรูปแบบหมุนเหวี่ยง

องคความรูที่ไดจากการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพ
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อุตสาหกรรมแฟชั่นประกอบดวย 3 กลุมอุตสาหกรรม คือ สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทา
และเครือ่งหนงั และอญัมณีและเครือ่งประดับ ท่ีมคีวามสาํคญัตอระบบเศรษฐกิจและสงัคม

ของประเทศ ทําใหเกิดการจางงานมากกวา 2 ลานคน และสรางรายไดใหกับประเทศมากกวา
ปละ 500,000 ลานบาท ซึ่งปจจุบันมีการกระจายตัวของอุตสาหกรรมดังกลาวอยูทั่วประเทศ 
หากพิจารณาในลักษณะของการรวมกลุมอุตสาหกรรม พบวา ยังขาดการรวมตัวและเชื่อมโยง
กันระหวางอุตสาหกรรมในลักษณะการรวมกลุ มเครือขายคลัสเตอร โดยยังเปนรูปแบบ
การรวมกลุมแบบหลวม ๆ ไมเปนทางการ และผูประกอบการสวนใหญยังขาดความตระหนักถึง
ปญหาและแนวทางการแกไขรวมกัน รวมถึงการขาดผูนําที่สามารถประสานงานและชวยเหลือ
สมาชิกใหเขาใจจุดมุงหมายของการรวมกลุมไดอยางเขมแข็ง กลาวคือ ยังไมมีจุดมุงหมาย
รวมในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2)

โครงการศึกษา
 การพัฒนาการรวมกลุมเครือขาย

อุตสาหกรรมแฟชั่น
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 จากประเด็นดังกลาว สงผลใหสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตองเรงสรางความแข็งแกรงของอุตสาหกรรม
แฟชั่นในภาวะขาดแคลนแรงงาน และสามารถใชประโยชนจากการเปดเสรีทางการคาไดอยางเต็มท่ี โดยไดทําการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ัน (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยง
เชิงสรางสรรคอยางครบวงจร เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยอยางแทจริง 
พรอมเสนอแนะแนวทางการสงเสรมิและการเชือ่มโยง เพือ่ประโยชนในการวางแผนและกาํหนดแนวนโยบายสนบัสนนุ
เครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศในแตละระดับไดอยางเหมาะสม ทําใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผูมี
สวนเกีย่วของในกลุมอตุสาหกรรมแฟชัน่สามารถเหน็ภาพรวมของการดําเนนิการพัฒนาคลัสเตอรแฟชัน่ในประเทศไทย 
รวมทั้งประเด็นปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีทําใหไมสามารถพัฒนาคลัสเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไดมีการ
ประสานหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา สถาบนัเฉพาะทาง และหนวยงานสนบัสนนุอืน่ ๆ  อาท ิCluster
Development Agent (CDA) ซึ่งมีองคความรูสําหรับใชในการวางแผนงานสงเสริมผลักดันการพัฒนาพรอมเชื่อมโยง
คลัสเตอรแฟชั่นไดอยางเหมาะสมและเกิดการบูรณาการ สงผลใหอุตสาหกรรมแฟช่ันมีการเชื่อมโยงการรวมกลุม
เครือขายแฟชั่นทั้งระบบ เกิดการพัฒนาเครือขายที่เขมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ซ่ึงผลจากการศึกษา พบวา รปูแบบทีเ่หมาะสมกบัการรวมกลุมเครือขายอตุสาหกรรมแฟชัน่ของประเทศไทยในอนาคต 
ตามลกัษณะโครงสรางอุตสาหกรรม ซึง่เปนฐานการผลติอตุสาหกรรมแฟชัน่ทีค่รบวงจร ตัง้แตตนนํา้ กลางนํา้ และปลายนํา้
โดยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมาตลอดตอเนื่องยาวนานกวา 30 ป จําแนกได 6 รูปแบบ คือ 

  1. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมดานการออกแบบ และความคิดสรางสรรค (Design and Creative 
Cluster) เนนเพื่อสราง Value Creation ผานงานออกแบบ เพื่อยกระดับงานไปสูระดับนานาชาติ 
  2. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมดานการสรางแบรนด (Branding Cluster) เนนเพื่อสรางความภาค
ภูมิใจใหกับลูกคา ความไวเนื้อเชื่อใจและการสรางความจงรักภักดีใหกับแบรนด 
  3. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมดานการตลาด (Market Cluster) เนนเพ่ือเพ่ิมจํานวนการขาย 
การลดตนทุนทางการตลาด การเพิ่มผลกําไร ขยายตลาด กําหนดตําแหนงทางการตลาด และการลดระยะเวลา
การขนสงสินคา 
  4. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมในดานการผลิต (Production Cluster) เนนเพื่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสรางผลกําไร การสรางขอไดเปรียบทางการผลิต และการทําธุรกิจที่คํานึงถึงจริยธรรม
  5. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมดานการวิจัยและพัฒนา (R&D Cluster) เนนเพื่อสรางขอไดเปรียบ
กับคูแขง การรวมกันแกไขปญหาในอุตสาหกรรม การสรางสรรคนวัตกรรม การสรางมาตรฐานทางการคาและ
การประกันคุณภาพ
  6. การรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมดานการบริการ (Service Cluster) เนนเพื่อสราง CSR การสราง
ภาพลักษณแบรนด และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือแบรนด
  สําหรับแผนท่ีนําทางเพ่ือการพัฒนาการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่นแบงออกเปน 3 ระยะ 
ซึ่งแตละระยะมีเปาหมายที่ชัดเจน ดังนี้



รายงานประจําปี 2557
72

 จากเปาหมายในแตละระยะเวลาดงักลาว มวีธิกีารและกลยทุธการพฒันาในแตละขัน้ตอน ต้ังแตการเสรมิสราง
ความเขมแข็ง การยกระดับเพื่อนําไปสูเครือขายที่มีศักยภาพและการพัฒนาเครือขายใหเกิดความยั่งยืนมีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้

ระยะ 5 ป ระยะ 10 ป ระยะ 20 ป

• เนนการรวมกลุมเครือขายดานการ

ผลิตและการบริการอยางครบวงจรเพื่อ

ลดตนทุน เพิ่มความรวดเร็วในการนํา

ผลิ ตภัณฑ  ออกสู  ต ล าดทั้ ง ใ นและ

ตางประเทศ (Speed to Market) โดยมี

วิธีการสรางความแข็งแกรง คือ

 - พฒันา Information Technology

 - พัฒนาเครือขายใหเปน Expert 

ดานการจัดการโซอุปทาน โดยเนนการ 

Sourcing Material ดวยวิธีการขึ้นรูป

สินคาตัวอยางอยางรวดเร็ว และการใช

พื้นที่สรางสรรครวมกันทํางานและการ

ออกแบบ (Idea Space หรอื Co-Working 

Space)

 - การพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

 - ใหคาํปรกึษาและฝกอบรมเพือ่เพิม่

ประสิทธิภาพทางการผลิต

• การสรางเครือขายอัจฉริยะ 

(Network Intelligence) และแหลงการทํา

วิจัยและพัฒนาแบบเปด (Open Source) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการออกแบบสินคา

แฟชั่น (Fashion Design) รวมถึงการ

สรางสิ่งแวดลอมท่ีกระตุนใหเกิดความคิด

สรางสรรค (Creativity) โดยมีวิธีการสราง

ความแข็งแกรง คือ

 - กระตุนความตองการของผู บริโภค 

โดยการจดัทาํกลยทุธสงเสรมิประชาสมัพนัธ 

และสรางกระแสความสนใจอยางเปน

รูปธรรม

 - พฒันาศูนยกลางขอมลู เพือ่การเจรจา

ทางธุรกิจและการลงทุน

 - มีนโยบายพัฒนาเพื่อกระตุ นตลาด 

สราง Brand สินคาแฟชั่นและประยุกตใช 

Trend เพื่อการทําตลาด

 - ปรับปรุงการจัดการองคความรูของ

บริษัทและเพื่อพัฒนาการแลกเปลี่ยน 

 - การสรางและพัฒนานวัตกรรมและ

แนวทางปฏิบัติเพ่ือจัดการทรัพยสินทาง

ปญญา 

 - การพัฒนาบุคลากรซึ่ ง เป นกําลัง

แรงงานให มีความสามารถเฉพาะทาง 

(Specialization) เพือ่ยกระดบัอุตสาหกรรม

• เนนเรื่องการพัฒนาการสรางคุณคา

เชิ งพื้ นที่ / เชิ งสถานที่  (Va lue of 

Location) เ พ่ือนําไปสู การพัฒนา

มาตรฐาน เพือ่การอางองิทีเ่ปนนาเชือ่ถอื

ในระดับสากล (Standard Reference) 

โดยมีวิธีการสรางความแข็งแกรง คือ

 - มีนโยบายเชิงกลยุทธที่จะสราง

และประชาสัมพันธถึงการสรางคุณคา

เชิงสถานที่ที่แสดงใหเห็นถึงภาพพจน

ของแหลงสถานที่ซึ่งเต็มไปดวยคุณภาพ

แนวคิดและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ

เชิงสรางสรรค

 - ยกระดับ Concept แนวทางการ

สรางและประชาสัมพันธ Thai Brand 

พรอมนโยบายสงเสริมการสราง Brand

 - มีนโยบายที่นําเสนออยางเชิงรุก 

(Proactiveness) ในทกุมติ ิทกุวธิกีารและ

ทกุกจิกรรม บนพืน้ฐานขอมลูทีส่งัเคราะห

แลว และสามารถนําไปใชงานไดดี

ระยะ 5 ป ระยะ 10 ป ระยะ 20 ป

มุงเนนการเปนศูนยรวม
การจัดการวัตถุดิบ

ในภูมิภาค

ปรับปรุง
การสรางเครือขาย 

เพื่อการตลาด และ R&D

พัฒนาการตลาด
สูการสราง Brand 
ในระดับภูมิภาค
และระดับโลก
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ภาพที่ 2 ภาพตัวอยางการใชพ้ืนที่ชั้นที่ 2 ในการจัดตั้ง
ศูนยคลัสเตอรของอุตสาหกรรมแฟชั่น 3 สาขา (Fashion 
Cluster Center) 

ภาพที่ 1 ภาพตัวอยางการใชพื้นที่ช้ันที่ 1 ในการจัดต้ัง
ศูนยคลัสเตอรของอุตสาหกรรมแฟชั่น 3 สาขา (Fashion 

Cluster Center) 

 ประเทศไทยมีการจัดตั้ง Cluster ในหลากหลายรูปแบบ เชน กลุม ชมรม สมาคมตาง ๆ แตสวนใหญ
ไมมีระบบ การบริหารกลุมไมชัดเจน และวัตถุประสงคในการรวมกลุมเปนเฉพาะเร่ือง จึงไมไดนําขอไดเปรียบ
ของการรวมกลุมมาขยายผลใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ การพัฒนา Cluster อยางเต็มรูปแบบในประเทศไทย 
สวนใหญเริ่มจากการพัฒนาโดยมีภาคอุตสาหกรรมเปนผู นํา ดวยความรวมมือจากสถาบันการเงิน สถาบัน
การศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนบทบาทรัฐจะเปนเพียงการกระตุนและใหการสนับสนุนเพื่อให
Cluster แข็งแกรง ดังนั้น รูปแบบการรวมกลุ มเครือขายอุตสาหกรรมแฟชั่น จากผลการศึกษาในครั้งนี้
จะเปนแนวทางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยในรูปแบบ Cluster ที่มีเสถียรภาพในระยะตอไป 
เพื่อสรางความเชื่อมโยงระหวางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง และอัญมณีและ
เครื่องประดับ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได

 นอกจากนี ้ผลการศกึษาไดนาํเสนอรปูแบบการเชือ่มโยงเชงิสรางสรรคอยางครบวงจร เพือ่สนบัสนนุการรวมกลุม
เครือขายอุตสาหกรรมแฟช่ันในลักษณะการจัดตั้งศูนยบมเพาะ หรือ Incubation Center เพื่ออํานวยความสะดวก
และรวบรวมสรรพสิง่ทีส่าํคญัและจาํเปนตอการสรางคลสัเตอร โดยศนูยบมเพาะทีป่รากฏในบางประเทศอาจจะมุงเนน
ในดานการผลิต บางแหงดานการจัดการ บางแหงดานการออกแบบและสรางสรรค ซ่ึงแตละแหงสรางข้ึน เพื่อให
สอดคลองกับการเติมเต็มและการพัฒนาของอุตสาหกรรมในประเทศนั้น ๆ สําหรับประเทศไทยศูนยบมเพาะจะมี
ความสาํคญั เพือ่ทาํคลสัเตอรในทกุมติิและเพือ่รองรับการรวมกลุมของอตุสาหกรรมแฟชัน่ ซ่ึงไดวางรูปแบบโครงสราง
ภายในอาคาร 2 ชั้น ของศูนยคลัสเตอรอุตสาหกรรมแฟชั่น 3 สาขา (Fashion Cluster Center) ประกอบดวย 

  พื้นท่ีชั้น 1 (ภาพท่ี 1) ซึ่งจะมีสิ่งอํานวยความสะดวกเต็มพื้นที่ ไดแก หองสมุดและหองแนวโนมแฟชั่น 
(Fashion and Trend Library) หองประชุมขนาดเล็ก (Meeting Room) หองตัวอยางวัตถุดิบและสินคาตัวอยาง
คอลเลคชั่นใหม (Material and New Collection Room) หองสังสรรค สมาคม (Design Club) หองจัดแสดงงาน
หรือแฟชั่นโชว พื้นที่อเนกประสงค (Pop Up Space) หองประชุมสัมมนาขนาดใหญ (Seminar) และสวนกลางของชั้น
จัดใหเปนพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบ (VM Space)

  บริเวณชั้น 2 (ภาพที่ 2) ของอาคารจัดใหเปนพื้นที่รูปตัวแอล (L-Shape) โปรงตรงกลาง เพื่อใหสามารถ
มองเหน็โซนแสดงผลงานบรเิวณชัน้ 1 ได โดยรอบดานขางจะประกอบไปดวยพืน้ทีป่ฏบิตักิารออกแบบ (Design Studio) 
หองผลิตสินคาตัวอยาง (Prototyping Room) และหองถายภาพ (Shooting Studio)
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อุตสาหกรรมยาเปนอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของกับระบบสาธารณสุข 
และความเปนอยูท่ีดีของประชาชน 

จึงนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางมาก 
ซึ่งมูลคาตลาดยาแผนปจจุบันของไทยในป 2556 
มีประมาณ 150,000 ลานบาท โดยพ่ึงพาการ
นําเขายาจากประเทศในภูมิภาคตะวันตกเปน
สวนใหญ ในขณะเดียวกันไทยสามารถผลิต
ยาแผนปจจุบัน (สวนใหญเปนยาชื่อสามัญ) และ

โครงการ
ศึกษาอุปสรรค

ทางการคาสําหรับ
ผลิตภัณฑยา

ในตลาดสงออก
ที่สําคัญของไทย

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2)

ยาแผนโบราณหรอืยาสมนุไพรเพือ่สงออก แตยงัมมูีลคาไมมากนกัประมาณ 9,200 ลานบาท โดยการสงออกสวนใหญยงั
จํากดัอยูเฉพาะประเทศในกลุมอาเซยีนเทานัน้ ในขณะทีป่จจบุนัความตองการใชยาช่ือสามัญในตลาดโลกเริม่มแีนวโนม
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งหากไทยในฐานะผูผลิตยาชื่อสามัญสามารถผลิตเพ่ือสงออกไดเพ่ิมขึ้นจะเปนการสรางรายได
ใหกบัประเทศเปนมลูคามหาศาล อยางไรกต็าม การแขงขนัในเวทโีลกยงัถกูจํากดัจากขอตกลงทางการคา ซึง่ผูประกอบการ
จาํเปนตองตดิตามมาตรการทางการคาท่ีจะเปนอปุสรรคตอการสงออกดวย สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ไดตระหนกั
ถึงความจําเปนในการศึกษาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรการที่เปนอุปสรรคสําคัญทางการคา เพ่ือใหผูประกอบการได
รับทราบขอมูลและเตรียมความพรอมรับมือตอการสงออกผลิตภัณฑยาไปยังประเทศตางๆ ใหสามารถขยายตลาด
สงออกไดกวางขึน้ จงึไดจดัทาํ “โครงการศกึษาอปุสรรคทางการคาสําหรับผลิตภัณฑยาในตลาดสงออกทีสํ่าคญัของไทย” 
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โดยมุงเนนไปยังประเทศคูคาเปาหมายที่สําคัญ ไดแก ประเทศจีน อินโดนีเซีย และเมียนมาร ซึ่งจากผลการศึกษา
พบวา มาตรการทีเ่ปนอปุสรรคตอการสงออกผลติภณัฑยาสวนใหญเปนมาตรการดานกฎระเบยีบ มาตรฐานทีเ่กีย่วของ
กับการนําเขาประเทศตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

 ตารางเปรยีบเทยีบมาตรการทีส่งผลกระทบตอการสงออกผลติภณัฑยาของไทยไปยงัประเทศคูคาเปาหมาย

ประเด็นเปรียบเทียบ อินโดนีเซีย เมียนมาร จีน

 - มาตรการทางภาษี + + +

 - มาตรฐานการผลิต: GMP ++ ++ ++

 - ความสะดวกในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ ++ ++ +++

 - คาใชจายในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ +++ ++ +++

 - การปกปองอุตสาหกรรมในประเทศ 
   (เชน เงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยี หรือรวมทุนกับ  
   บริษัททองถิ่น เปนตน)

+++ ++ +

 - การกํากับดูแลหลังการขึ้นทะเบียน (Post registration) ++ + ++

 - นโยบายดานราคายา ++ ++ +++

 - ความแตกตางของกฎระเบียบระดับประเทศและ        
   ระดับทองถิ่น

+ +++ +++

 - ประเด็นอื่น เชน โครงสรางพื้นฐาน ++ +++ +

       
 
        หมายเหตุ : +++ คอื มาตรการทีเ่ปนอปุสรรคทางการคาทีส่งผลกระทบตอการสงออกผลิตภณัฑยาของไทย
     อยางรุนแรง
    ++ คอื มาตรการทีเ่ปนอปุสรรคทางการคาทีส่งผลกระทบตอการสงออกผลิตภณัฑยาของไทย
     ในระดับปานกลาง
    + คอื มาตรการทีเ่ปนอปุสรรคทางการคาทีส่งผลกระทบตอการสงออกผลิตภณัฑยาของไทย
     ในระดับนอย

 ประเทศจีน แมจะเปนประเทศที่มีตลาดขนาดใหญ และมีความนาสนใจที่จะสงออกผลิตภัณฑยา แตมีปจจัย
ที่เปนอุปสรรคทางการคาที่สําคัญ เริ่มจากกระบวนการขึ้นทะเบียนตํารับยา ซึ่งตองแปลเอกสารทุกอยางเปนภาษาจีน
ทั้งหมด โดยตองขึ้นทะเบียนกับ China Food and Drug Administration (CFDA) ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะแยกยอย
ตามมณฑล มีเพียงการข้ึนทะเบียนท่ีกรุงปกกิ่งเทานั้น ที่จะสามารถจําหนายผลิตภัณฑยาไดทั่วประเทศจีน ทั้งนี้ 
การขึ้นทะเบียนใชระยะเวลานานเกินกวา 3 ป มีคาใชจายในการขึ้นทะเบียนตํารับยาฉบับละประมาณ 20,000 บาท 
ซึ่งไมสูงมากนัก แตมีคาใชจายอื่น ๆ เพ่ิมเติมอีกมาก โดยเฉพาะคาใชจายใหกับตัวแทนทางกฎหมายที่มีสัญชาติจีน
ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับยา 
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 นอกจากมาตรการขางตนแลว หากจะสงออกผลิตภัณฑยาไปยังประเทศจีนยังจะตองพิจารณาความคุมคา
ในการลงทุนจากการแขงขันกับผูผลติในประเทศ การนาํผลติภณัฑยาเขาในบญัชีรายการยาของโรงพยาบาล ศกัยภาพของ
โรงงานผลติยาทีจ่ะสามารถผลติในปรมิาณมาก เพือ่ใหเพียงพอกบัความตองการใชของประชากรในจังหวดัทีป่ระมลูได
ตลอดจนสายสัมพันธและการรูจักคุนเคยกับเจาหนาที่ในการติดตองานกับหนวยราชการ ก็เปนสิ่งที่ตองตระหนึกถึง 

 ทั้งนี้ จากการศึกษามีขอเสนอแนะใหสงเสริมตลาดยาสมุนไพรไปยังประเทศจีน โดยเจาะตลาดมณฑล
ทางตอนใตของจีนที่มีสภาวะแวดลอม 
ภูมิอากาศ และรสนิยมผูบริโภคท่ีใกลเคียง
กับประเทศไทย ดวยการใหขอมูลความรู
เกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรไทยที่มีความ
หลากหลายใหเปนท่ีรู จัก อยางไรก็ตาม 
จําเปนตองจัดใหมีการขึ้นทะเบียนการปลูก
พชืสมุนไพร เพือ่ใหสามารถตรวจสอบแหลง
ที่มาของวัตถุดิบตามมาตรฐาน Chinese 
GMP ซึง่การดาํเนนิการดงักลาวจะสาํเรจ็ได

ตองอาศัยการสรางความรวมมือทางการแพทยกับประเทศจีนเปนสําคัญ 

ประเทศอนิโดนเีซยี เปนประเทศทีม่ปีระชากรกวา 250 ลานคน และมบีรษิทัยาจาํนวนไมนอยกวา 200 บรษิทั 
ซึ่งผูประกอบการในประเทศมีสวนแบงการตลาดสูงมาก รวมทั้งยังมีกฎหมายที่สําคัญในการปกปองอุตสาหกรรมยา
ในประเทศที่เขมงวด ดังนี้

 1. Regulation of the Minister of Health No. 1010/2008 ในบทเฉพาะกาลที ่9 ท่ีกาํหนดวายาท่ีจะนาํเขา
ประเทศไดจะตองมีลักษณะ 1) เปนยาใหมท่ีไมมีจําหนายในประเทศ
อินโดนีเซียมากอน หรือ 2) ไมไดเปนยาใหม แตไมมีโรงงานยาในประเทศ
อินโดนีเซียผลิตได หรือมีโรงงานที่มีการผลิตแตผลิตไดไมเพียงพอ หรือ 
3) เปนยาตามโครงการสาธารณสุขแหงชาติ เชน วัคซีน หรือยาฆาเชื้อ 
ซึ่งมีความตองการใชจํานวนมาก 

 2. Regulation of the Minister of Health No. 1120/2008 
ในบทเฉพาะกาลที ่10 ทีกํ่าหนด การนําเขาผลติภณัฑยา ซ่ึงมขีอความสาํคญั
คือ 1) จะตองกระทําโดยโรงงานผูผลิตยาในประเทศอินโดนีเซียเทานั้น 
2) ผูนําเขาตองทําขอตกลงกับโรงงานผูผลิตยาในประเทศอินโดนีเซียวา
จะมกีารถายทอดเทคโนโลย ีเพือ่ใหโรงงานผูผลติยาในประเทศอนิโดนเีซีย 
มีความสามารถผลิตยาไดดวยตนเองภายในระยะเวลา 5 ป ดังนั้น วิธีที่
บริษัทผูผลิตยาจากตางชาติจะสงยามาจําหนายได คือ การหาหุนสวน
ทางการคา ซึ่งจะทําธุรกรรมตางๆ แทนบริษัทผูผลิตยาจากตางชาติ หรือ
ไปตัง้โรงงานผลติยาในประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ใชเงนิลงทุนเปนจาํนวนมาก 
และยังตองคํานึงถึงการแขงขันภายใตขอจํากัดดานราคาอีกดวย 
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 จากมาตรการดงักลาวขางตน เพือ่ใหผูผลติยาของ
ไทยสามารถสงออกไปจําหนายยังประเทศอินโดนีเซียได
จึงมีข อเสนอแนะใหหาแนวทางเจรจากับประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อผอนคลายมาตรการท่ีเขมงวด เพ่ือมิให
ผูสงออกผลิตภัณฑยาของไทยเกิดความเสียเปรียบทาง
การคา และเกิดการสูญเสียธุรกิจของตนเองไป รวมทั้ง
ควรกําหนดแนวทางการคุ มครองนักลงทุนไทยใน
ตางประเทศดวย

 ประเทศเมียนมาร  มีประเด็นที่ผู ส งออก
ผลิตภัณฑยาของไทยควรพิจารณา คือ การขึ้นทะเบียน
ตาํรับยาในเมยีนมารซึง่ใชระยะเวลานาน และผูข้ึนทะเบยีน
จะตองเปนชาวเมียนมาร โดยมีขอเสนอแนะใหสงเสริม
การเขาสู ตลาดยาช่ือสามัญและยาสมุนไพร ผานทาง
สหพันธหอการคาและอุตสาหกรรมสหภาพเมียนมาร 
ดวยการจับคูธุรกิจ และใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก
บุคลากรของสํานักงานอาหารและยาของเมียนมาร เพื่อ
ชวยลดเวลาในการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนตํารับยา

 นอกจากขอเสนอแนะในการสงออกผลติภณัฑยา
ไปยงัประเทศคูคาเปาหมายขางตนแลว ยงัมขีอเสนอแนะ
ที่ตองดําเนินการไปพรอมๆ กัน ไดแก การยกระดับ
องคความรูแกผู ประกอบการ การยกระดับมาตรฐาน
การผลิต และการใชประโยชนจากกรอบการเจรจาการคา
ระหวางประเทศ ซึ่งในสวนของการยกระดับ
องค ความรู  นั้ น  สํ า นักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไดดําเนินกิจกรรมภายใต
โครงการฯ ไปบางแลว โดยจัดอบรมแก
บุคลากรทีเ่ก่ียวของในอตุสาหกรรมยา

ใหมีความรูอยางถกูตองตามขอกาํหนด 
และตามหลักวิชาการสากล 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
การเรียบเรียงเอกสาร 
และขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนตํารับ

ยาของไทยและอาเซียน อยางไรก็ตาม การยกระดับ
องคความรูจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ทั้งใน
สวนของการพัฒนาผูประกอบการ และการติดตามขอมูล
ดานกฎระเบียบของประเทศตางๆ ซึ่งในสวนที่เปนขอมูล
ดานกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการที่เปนอุปสรรคทาง
การคาสําหรับผลิตภัณฑยานั้น ผูประกอบการสามารถ
สบืคนขอมลูทางหนาหลกัเวบ็ไซตของสาํนกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (http://www.oie.go.th) ภายใต banner 
“โครงการศกึษาอปุสรรคทางการคาสาํหรบัผลติภณัฑยา” 
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ปจจุบันผูประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ซึ่งประกอบดวย สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและ
เครือ่งหนงั และอญัมณีและเครือ่งประดบั ตองเผชญิกบัปญหาในดานการผลติจากคาจางแรงงาน

ทีส่งูข้ึนและปญหาขาดแคลนแรงงานอยางตอเนือ่ง นอกจากนีย้งัถกูตดัสิทธพิเิศษทางการคา (GSP) จากประเทศคูคา
ในขณะที่ประเทศเพื่อนบานยังไดรับสิทธิพิเศษทางการคาจากตลาดสําคัญ ประกอบกับลูกคา (Buyer) เรียกรอง
ใหผูประกอบการ (โดยเฉพาะรายใหญ) ยายหรือขยายฐานการผลิตไปประเทศที่มีคาแรงต่ํากวา เชน เมียนมาร 
กัมพูชา เวียดนาม และ สปป. ลาว เพื่อคงความสามารถในการแขงขันดานราคา 

 จากประเด็นดังกลาว สงผลใหผูประกอบการไทยเกิดการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ซึ่งวิธีหนึ่ง คือ การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน โดยพยายามใหเกิดความเชื่อมโยงของเครือขาย
การผลิตดวยโครงขายคมนาคมในภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการยกระดับการผลิตในแตละขั้นตอน
การผลิตในประเทศใหมีมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูล
เชิงลึกของปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการยายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนของไทย
ไปยังประเทศในกลุมอาเซียน โดยเนนเจาะลึกประเทศกัมพูชา และ สปป. ลาว กลุมประเทศ CLMV ท้ังดานสภาพ
เศรษฐกจิ แนวนโยบาย กฎระเบียบ เทคโนโลย ีและระบบโครงสรางพืน้ฐานท่ีจาํเปนตอการผลติและการลงทนุ เพือ่เปน
ประโยชนแกผูประกอบการ โดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดเลก็ (Small and Medium Enterprises: SMEs) 
ในการพิจารณาโอกาสและทางเลือกในการยายหรือขยายฐานการผลิต ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลเจาะลึกเพื่อจัดทํา
ขอเสนอแนะทางนโยบายแกภาครัฐ ใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนการยายหรือขยายฐาน
การผลิต และเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนใหแขงขันไดอยางยั่งยืนในตลาดโลก ซ่ึงผลจากการศึกษา
โครงการดงักลาว พบวา กลุมผูประกอบการรายใหญทีเ่ปนผูนาํในการขยายฐานการผลติไปประเทศเพือ่นบานแลว มดีงันี้

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2)

โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน

ไปยังประเทศเพื่อนบาน  (สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณี

 และเครื่องประดับ)
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 1. กัมพูชา เชน กลุมเครื่องนุงหม ไดแก Hi-tech Apparel, T.K.Garment, S.P.Brother, Nice Apparel, 
Dynasty Apparel กลุมรองเทา ไดแก Aerosoft Summit Footwear, Dance Supply (Cambodia) Limited 
เปนตน

 2. สปป. ลาว เชน กลุมเครื่องนุงหม ไดแก Asian Garment, Hi-tech Apparel, Gold Mine Garment, 
Thong Thai Textile เปนตน

 การยายหรือขยายฐานการผลิตของผูประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ควรพิจารณาปจจัยท่ีเกี่ยวของในเชิง
อุตสาหกรรมและเชิงพื้นที่ ซึ่งจากการศึกษาในเชิงอุตสาหกรรม พบวา ผูประกอบการขนาดใหญมีโอกาสที่จะยายหรือ
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบานมากกวาผูประกอบการ SMEs เนื่องจากมีความพรอมดานเงินทุน และมี
ความสามารถในการยอมรบัความเสีย่งไดมากกวา สวนขัน้ตอนการผลิตในอตุสาหกรรมทีม่แีนวโนมยายหรือขยายฐาน
การผลิตไปยังประเทศเพื่อนบาน คือ ขั้นตอนการผลิตท่ีมีมูลคาเพ่ิมต่ํา ใชแรงงานจํานวนมาก มีกระบวนการผลิตไม
ซับซอน และใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรในระดับที่ไมสูงนัก โดยแบงเปนรายอุตสาหกรรม ดังนี้

  อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม ไดแก ขั้นตอนการตัด เย็บ และประกอบเครื่องนุงหมโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการผลิตที่ไมซับซอนและไมใชสินคาแฟชั่น เชน เสื้อยืด เสื้อโปโล และชุดเครื่องแบบ

  อุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนัง ไดแก ข้ันตอนการผลิตรองเทาสตรี รองเทาเด็กรองเทากีฬา และ
กระเปา เชน การลอกแบบ ตัดหนัง และประกอบเปนรูปทรง เปนตน

  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ไดแก ขั้นตอนสุดทายของกระบวนการผลิต คือ การผลิต
เครื่องประดับ สําหรับตลาดระดับกลางและลาง ที่ไมตองใชแรงงานทักษะและเทคโนโลยีในการผลิตมากนัก

 ในสวนปจจัยเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการยายหรือขยายฐานการผลิต พบวา ควรพิจารณาจากปจจัยหลัก คือ 
แรงงาน ทั้งคาจางแรงงานและกําลังแรงงาน นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันอื่น ๆ เชน 
สิทธิ GSP ที่ไดรับจาก EU ตนทุนและประสิทธิภาพของระบบโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสงและการเชื่อมโยง
กับหวงโซอุปทานในไทย กฎระเบียบและสิทธิพิเศษดานการลงทุน ตลอดจนสภาพแวดลอมทางการเมืองและธุรกิจ 
โดยประเทศกมัพชูา และ สปป. ลาว เปนประเทศทีมี่ความนาสนใจสําหรับเปนพ้ืนทีเ่ปาหมายในการยายหรือขยายฐาน
การผลิตของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนของไทย ไมแพเวียดนามและเมียนมาร เนื่องจากปจจัยหลัก คือ คาจาง
แรงงานตํา่ และปจจยัเสรมิอืน่ ๆ  ไดแก สทิธ ิGSP ทีไ่ดรบัจากตลาดสงออกหลกั แผนพฒันาเสนทางคมนาคมทีเ่ชือ่มโยง
กับหวงโซอุปทานในไทย รวมทั้งนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากตางชาติ อยางไรก็ตาม ทั้งกัมพูชา และ สปป. ลาว 
มีปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ คือ กําลังแรงงานที่จํากัด ดังนั้น การยายหรือขยายฐานการผลิตไปยังกัมพูชา และ สปป. ลาว 
จึงเหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs มากกวาผูประกอบการขนาดใหญ

 นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหเชิงพื้นที่ในกัมพูชา และ สปป. ลาว พบวา ผูประกอบการควรพิจารณาตั้งโรงงาน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) เพราะสามารถใชประโยชนจากศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดียว (one-stop service) ที่จัดตั้งขึ้นในเขตเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักลงทุน ทั้งดานการขออนุญาตลงทุน 
การจดทะเบียนบริษัท พิธีการศุลกากร ตลอดจนการหาแรงงาน ดังนั้น จังหวัดที่เหมาะสมในกัมพูชาสําหรับการยาย
หรือขยายฐานการผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขน คือ จังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกําลังแรงงาน และมีโครงขาย
คมนาคมหลักเชื่อมตอกับไทยไดสะดวก ไดแก พนมเปญ บันเตียเมียนเจย (ติดกับจังหวัดสระแกว) และเกาะกง (ติดกับ

โครงการศึกษาแนวทางการยายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน

ไปยังประเทศเพื่อนบาน  (สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณี

 และเครื่องประดับ)
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จังหวดัตราด) โดยในพืน้ท่ีดังกลาว มเีขตเศรษฐกจิพเิศษทีส่าํคญั 4 แหง ไดแก Phnom Penh SEZ (อยูในจงัหวดักนัดาล
ซึ่งติดกับพนมเปญ) Poipet O’Neang SEZ (บันเตียเมียนเจย) Sisophon Industrial Park (บันเตียเมียนเจย) และ 
NeangKokKoh Kong SEZ (เกาะกง) สวนจังหวัดที่เหมาะสมใน สปป. ลาว สําหรับการยายหรือขยายฐานการผลิต
คือ จังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีกําลังแรงงาน และมีโครงขายคมนาคมหลักเชื่อมตอกับไทยไดสะดวก ไดแก 
เวียงจันทน โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจ Vientiane Industrial and Trade Area (VITA Park) ซึ่งยังเปดรับการลงทุน
จากผูประกอบการไทย อยางไรกต็าม เวยีงจนัทนยงัคงประสบปญหาแรงงานตึงตัวและอตัราการลาออกของแรงงานสงู
แตยงัมรีะดบัความรนุแรงนอยกวาพืน้ทีอ่ืน่โดยเปรยีบเทียบ การดําเนนิงานของ สศอ. ในฐานะหนวยงานชีน้าํการพัฒนา
อุตสาหกรรมไดสงขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากผลการศึกษาให สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
เพื่อใชประโยชนในการจัดทํายุทธศาสตรการลงทุนไทยในตางประเทศ ซ่ึงการจะวางบทบาทเพ่ือสนับสนุนการยาย
หรือขยายฐานการผลิต ควรพิจารณาผลักดันใหเกิดการดําเนินการใน 4 รูปแบบ คือ 

 1. จัดตั้งหนวยงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one-stop service) ที่ใหขอมูลพื้นฐานและขอมูลเชิงลึก
ท่ีเกีย่วของกบัการลงทุนในตางประเทศ รวมถึงทําหนาทีอ่าํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิ และใหการสนบัสนนุ
และสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในตางประเทศ  

 2. ผลักดันใหมีการดําเนินการในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาใหเกิดความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนสงและ
โลจิสติกสในภูมิภาค เชน ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส ทั้งภายในประเทศและโครงขาย
ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

 3. สงเสริมใหชาวไทยเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน โดยมุงเนนใหเกิดทัศนคติที่เปนมิตร
และเคารพซึ่งกันและกัน 

 4. สนับสนุนเงินกูใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนซึ่งประสบปญหาดานขีดความสามารถ
ในการแขงขัน โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs ซึ่งเขาถึงแหลงเงินทุนไดยาก และแบกรับความเสี่ยงดานการเงิน
ไดจํากัดกวาผูประกอบการรายใหญ

 อยางไรก็ด ีในสวนผูประกอบการทีไ่มสามารถยายหรอืขยายฐานการผลติ กค็วรจะมกีารปรบัตวัเพือ่ยกระดบัสู
ขัน้การผลติทีส่งูข้ึนในหวงโซคณุคาเพือ่เพิม่มลูคาใหกบัสนิคา เชน จากผูรบัจางประกอบ เปนผูรับจางผลติ เปนผูรับจาง
ออกแบบ และเปนเจาของตราสินคา เปนตน และควรจะมีแนวทางสนับสนุนในเร่ืองแหลงเงินทุนสําหรับ SMEs 
การเชื่อมโยงธุรกิจระหวาง SMEs ดวยกัน และระหวาง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ การอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะ
เชงิเทคนคิ การจดัการ การพัฒนาผลติภัณฑ การออกแบบ และการวจิยัตลาดใหกบัผูประกอบการ สนบัสนนุดานการตลาด
และการสรางเครือขาย การพัฒนาถายทอดเทคโนโลยีใหม ๆ สู SMEs รวมทั้งการรับรองมาตรฐาน 

 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ไดทาํการเผยแพรผลการศกึษาโครงการศกึษาแนวทางการยายฐานการผลติ
ของอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนไปยังประเทศเพื่อนบาน (สิ่งทอและเครื่องนุงหม รองเทาและเครื่องหนัง อัญมณี
และเครื่องประดับ) พรอมคูมือประกอบการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมรองเทาและ
เครือ่งหนงั และอตุสาหกรรมอญัมณแีละเครือ่งประดับ ในกมัพูชา และ สปป. ลาว ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนโดยตรงตอ
ผูประกอบการ SMEs ที่กําลังมองหาลูทางการลงทุนขยายธุรกิจรองรับการเปด AEC ผานทางเว็บไซต www.oie.go.th
ในขณะนี้
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เขตเศรษฐกิจสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมใน สปป.ลาว

ที่สําคัญใตพื้นที่เปาหมาย
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โครงการเตือนภยัภาคอตุสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกบัประเทศเพือ่นบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดดําเนินการ

อยางตอเนือ่งมาตัง้แตป 2554 เพือ่สนบัสนนุขอมลูทีเ่กีย่วของกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนแกภาคอตุสาหกรรมของ

ไทย ซึ่งการเปดเสรีการคาตามพันธะกลุมอาเซียนเริ่มมีผลตั้งแตมกราคม 2553 และเพื่อนําไปสูการเปนตลาดและฐาน

การผลิตรวมกัน (Single Market and Single Production base) และมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และ

แรงงานฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ซึ่งจะเสริมสรางความแข็งแกรงทางเศรษฐกิจ และเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในตลาดโลกมากขึ้นอยางสมบูรณในป 2558 การดําเนินงานโครงการเตือนภัย

ภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 

5 สวน และมีการดําเนินงานในป 2558 ดังนี้

ภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับ

ประเทศเพื่อนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.)

โครงการเตือนภัย

 สวนที่ 1 การพัฒนาระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดใหความสําคัญกับการเตรียมพรอมในการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยไดมีการวางแผน เพื่อเตรียมพรอมในดาน
ตางๆ ลวงหนา ทัง้ในดานขอมลูขาวสาร ระบบฐานขอมลู รวมถงึมกีารพฒันาเครือ่งมอื เพือ่ใชในการเตอืนภยัเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมไทยในตลาดอาเซยีนลวงหนา โดยทีผ่านมาไดพัฒนาแนวคดิการจัดทาํระบบเตือนภยัอตุสาหกรรมไทยใน
ตลาดอาเซยีนในภาพรวม รวมถงึพฒันาแนวคดิการเตอืนภยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไทยในตลาดอาเซยีนในรายสาขา คอื 
อตุสาหกรรมการผลติอปุกรณและเครือ่งอปุกรณวทิยุ โทรทศัน และการสือ่สารเปนสาขานาํรองเปนสาขาแรก และเพ่ือ
ใหการเตอืนภัยเศรษฐกจิอตุสาหกรรมไทยในตลาดอาเซยีนมีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สศอ. จงึมแีนวคดิทีจ่ะพฒันาการ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนราย
สาขาเพิ่มขึ้น คืออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต รถ
พวงและรถก่ึงรถพวง เพื่อวางแนวทางนําไปสูการเตือน
ภัยในภาพรวมของอุตสาหกรรมจากแนวคิดลางขึ้นบน 
(Bottom up) ในอนาคต รวมถึงในอนาคตสามารถใช
การเตอืนภยัดวยวธินีีต้รวจสอบกลบั (Cross Check) กบั
ระบบแนวคดิบนลงลาง (Top down) เพือ่กอใหเกิดความ

เชื่อมั่น และประสิทธิภาพสูงสุดในการเตือนภัยตอไป

 

แนวทางการพัฒนาระบบการเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน
รายสาขา อุตสาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต รถพวงและรถกึ่งรถพวง
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหรูปแบบการคาของสินคาอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน
 การวเิคราะหรปูแบบการคา (Pattern of Trade) ของสนิคาอตุสาหกรรมไทยในอาเซยีนเปนการแสดงโครงสราง

การใชวัตถุดิบหลักท่ีสําคัญ การนําเขาวัตถุดิบจากแหลงตางๆ รวมถึงการสงออกสินคาอุตสาหกรรมนั้นไปยังประเทศ

ตางๆ การวิเคราะหรูปแบบการคาในป 2558 นี้ จะทําการวิเคราะหในรหัส ISIC 2 หลัก คือ 1) อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ

และผลิตภัณฑเคมี และ 2) อุตสาหกรรมอาหาร สวนการวิเคราะหในรหัส ISIC 4 หลัก ประกอบดวย 1) ชิ้นสวนและ

แผนวงจรอิเล็กทรอนิกส 2) คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 3) อุปกรณสื่อสาร 4) ยานยนต และ 5) ตัวถังยานยนต 

รถพวง รถก่ึงพวง และชิน้สวนอปุกรณเสรมิสาํหรบัยานยนต ทัง้นี ้เพือ่ใหทราบสถานการณการเคลือ่นยายสนิคาภายใน

ภมิูภาคอาเซยีน และชวยใหผูประกอบการวางแผนการลงทนุ การพึง่พาวตัถดุบิ และเกดิการปรบัตวัในเชงิรกุมากยิง่ขึน้

 สวนที่ 3 การศกึษารวบรวมขอมูลเศรษฐกจิอุตสาหกรรมอาเซยีนการพฒันา
และปรับปรุงระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียน
 ศกึษารวบรวมขอมลูเศรษฐกจิอตุสาหกรรมอาเซียนและปรับปรุงขอมลูเศรษฐกจิทัง้ในภาพรวม ขอมลูเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศตางๆ ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปใหเปนปจจุบัน พรอมเพ่ิมเติมขอมูลที่สําคัญๆ 

รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียน

 สวนที่ 4 การจัดทําวารสารสะกดรอยอุตสาหกรรมไทยรายไตรมาส
 การดําเนินงานในสวนนี้เปนการจัดทํา “วารสารสะกดรอยอุตสาหกรรมไทยในอาเซียนรายไตรมาส” เพื่อ

นําเสนอบทวิเคราะหดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตลอดจนขอมูลดานการเตือนภัยและชี้แนะแนวโนมการดําเนินการดานอุตสาหกรรมภายใตการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้น อันจะเปนการเผยแพรขอมูลสูสาธารณชน และผูประกอบการอีกทางหน่ึง ทั้งนี้วารสารดังกลาวจะมีขนาด

หนงัสอืพกพาพอกเกตบุคและจดัทําเปนรายไตรมาส โดยจดัทาํทัง้ในรปูแบบเอกสารวารสาร และหนงัสอือเิลก็ทรอนกิส 

จํานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนธันวาคม 2557 – กุมภาพันธ 2558 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558 และ

ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2558 

 สวนที่ 5 สรางเครือขายความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนดานการ
พัฒนาการเตือนภัย
 การสรางเครอืขายความรวมมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีนดานการพัฒนาการเตอืนภยั ภายใตโครงการเตือนภยั

ภาคอุตสาหกรรมไทยและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค

เพือ่จะนาํขอมลูทีไ่ดมาพฒันาตอยอดความรูและเผยแพรขอมูลตอผูประกอบการไทย และผูทีส่นใจทัง้ภาครฐัและเอกชน 

อันจะเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เตรียมพรอม และเตือนภัยในการประกอบธุรกิจ หรือการลงทุน ซึ่งในป 2558

ไดดําเนินการเดินทางเพื่อสรางเครือขาย จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 

เขตปกครองตนเอง  ชนชาตไิท-สบิสองปนนา สาธารณรฐัประชาชนจนี และ ครัง้ที ่2 นครฮานอย สาธารณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนาม และนครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการเดินทางทั้ง 2 ครั้งไดรับขอมูลที่เปนประโยชนพรอมทั้ง

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการไทยในการไปลงทุนทั้งใน ฮานอย สิบสองปนนา และกวางโจว
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โครงการจัดทําแบบจําลอง
เพื่อการวิเคราะหการเชื่อมโยงหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาด

อาเซียน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.)

นับ
ตั้งแตวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะกลายเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

ภายใต “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)” สงผลใหประเทศ

สมาชิกอาเซียนตาง ๆ จะมีการเชื่อมโยงทางการคา และการลงทุนมากขึ้น รวมทั้งการแขงขันที่รุนแรง

มากขึ้นในอนาคต จากขอมูลทางการคาในปจจุบันถึงแมจะยังไมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยางเปน

ทางการกต็าม จะเหน็วาสดัสวนความสาํคญัทางการคาของประเทศในกลุมอาเซยีนมมีากขึน้ นอกจากนีก้ารทีป่ระเทศตาง ๆ

ในอาเซยีนมขีอไดเปรยีบทีแ่ตกตางกนั เชน คาจางแรงงาน จํานวนแรงงาน ทักษะแรงงาน ส่ิงอาํนวยความสะดวกพ้ืนฐาน

ความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบ จึงทําใหเกิดการเคล่ือนยายฐานการผลิต เกิดความเชื่อมโยงการคาและการลงทุน 

ประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกอาเซียนที่เผชิญกับสิ่งเหลานี้ ดังนั้นสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงเห็นความสําคัญ

ที่จะศึกษา และพัฒนาเครื่องมือเพื่อจะนํามาวิเคราะห และทําความเขาใจ ถึงโครงสรางของอุตสาหกรรม

ผานหวงโซอปุทานของสินคาประเภทตาง ๆ  ของไทยกับประเทศในกลุมอาเซียนใหชัดเจนมากขึน้ โดยการศึกษาภายใต

โครงการฯ แบงออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งเปนการจัดทําแบบจําลองการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทย

ในตลาดอาเซียน สวนที่สองเปนการศึกษาโอกาส อุปสรรค ความพรอม และความเปนไปไดในการขยายฐานการผลิต

ของอุตสาหกรรมเปาหมายไปยังประเทศเปาหมายในอาเซียน 
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สวนที่ 1 การจัดทําแบบจําลองการเชื�อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน

 ผลการศึกษาในสวนนี้เปนการจัดทําแบบจําลองการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาด

อาเซียนเพือ่วเิคราะหถงึการเชือ่มโยงหวงโซอปุทานของอตุสาหกรรมไทยกบัประเทศตางๆ ในอาเซียน เชน ความตองการ

ใชวตัถดุบิหรือการพึง่พาวตัถดิุบจากภายในประเทศ และประเทศในกลุมอาเซยีน (9 ประเทศ) ของผูผลติในอุตสาหกรรม

เปาหมายตาง ๆ ตามรหัส ISIC 2 หลัก และความตองการสินคาจากภายในประเทศ และประเทศในกลุมอาเซียนของ 

ครัวเรือน ภาครัฐ และผูลงทุน นอกจากนี้แบบจําลองฯ ยังสามารถนํามาวิเคราะหผลกระทบจากอุปสงคขั้นสุดทาย

ที่เปลี่ยนแปลงไปวาสงผลกระทบอยางไรตอ มูลคาการผลิต มูลคาการใชวัตถุดิบในประเทศ และมูลคาการใชวัตถุดิบ

จากอาเซียนของอุตสาหกรรมตาง ๆ รวมทั้งมูลคาการจางงาน และผลตอบแทนจากทุน สําหรับผลการศึกษาในสวน

การวิเคราะหการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน พบวาอุตสาหกรรมของไทยสวนใหญ

ยังคงพึ่งพาวัตถุดิบจากในประเทศ สวนการพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศนั้นเปนการนําเขาจากประเทศภายนอก

อาเซียนมากกวาการนําเขาจากอาเซียน โดยอุตสาหกรรมท่ีมีการพ่ึงพาวัตถุดิบจากตางประเทศมากท่ีสุดไดแก 

อุตสาหกรรมปโตรเลียม รองลงมาคือ ผลิตภัณฑจากโลหะ อุปกรณที่ใชในทางการแพทย การวัดความเที่ยง และทาง

ทัศนศาสตร เครื่องจักรสํานักงาน และคอมพิวเตอร และ ยานยนต เปนตน สําหรับวัตถุดิบที่ตองพึ่งพาการนําเขาจาก

ตางประเทศมากทีส่ดุคอื วตัถดุบิจําพวก อปุกรณทีใ่ชในทางการแพทย การวดัความเทีย่ง และทางทศันศาสตร รองลงมา

คือ โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑจากโลหะ เหมืองแร (นํ้ามันดิบ) และเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณไฟฟา ตามลําดับ

  ภาพที่ 1 สัดสวนการพึ่งพาวัตถุดิบของอุตสาหกรรมไทย

สวนที่ 2 การศึกษาโอกาส อุปสรรค ความพรอม และความเปนไปไดในการขยายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมเปาหมายไปประเทศเปาหมาย

 จากผลการศกึษาโดยการสาํรวจความคิดเหน็ของผูประกอบการในอตุสาหกรรมเปาหมายพบวาอตุสาหกรรม

การผลติผลไมและพชืผกัทีผ่านการแปรรปูและทําไวไมใหเสียเปนกลุมอตุสาหกรรมท่ีมคีวามพรอม มโีอกาส และมคีวาม

เปนไปไดในการเชือ่มโยงโครงขายการผลติกบัประเทศเปาหมายมากทีสุ่ด สวนประเทศเปาหมายท่ีมโีอกาสเชือ่มโยงโครง

ขายการผลติ คอื เมยีนมาร เนือ่งจากผลไมและพชืผกัทีผ่านการแปรรปูและทาํไวไมใหเสียเปนอตุสาหกรรมทีอ่ยูในหมวด

อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ซึง่เปนอุตสาหกรรมทีไ่ทยมศีกัยภาพ สามารถผลติสนิคาไดคณุภาพตามมาตรฐานสากล

และเปนทีย่อมรบัในตลาดโลก มเีทคโนโลยใีนการผลิตท่ีทันสมยั และบคุลากรระดับบริหารเปนผูมคีวามรูความสามารถ

และประสบการณอันยาวนาน ประกอบกับประเทศเมียนมารมีความไดเปรียบในเรื่องวัตถุดิบ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ

ทีสุ่ดของอุตสาหกรรมนีใ้นการขยายฐานการผลติไปยงัเมยีนมาร ดวยความอดุมสมบูรณของแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
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ทีย่งัมอียูมากและความหลากหลายของทรพัยากร และสภาพภมูอิากาศและสภาพภมูปิระเทศทีเ่หมาะสมแกการเพาะปลกู

ทําใหเมียนมารมีความพรอมดานวัตถุดิบสูง และนับเปนขอไดเปรียบและมีความเหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลไม

และพชืผกัทีผ่านการแปรรปูและทาํไวไมใหเสยีในการขยายฐานการผลิตไปยงัเมยีนมาร แตอยางไรกต็ามอปุสรรคสาํคญั

ของประเทศเมียนมาร คือ ความไมพรอมของโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานตาง ๆ  ไมไดรับการ

พัฒนาเทาที่ควร นํ้าและพลังงานไฟฟายังไมพรอม เสนทางการคมนาคม ถนน ยังไมสะดวกซึ่งจะสงผลตอการดําเนิน

ธุรกิจและตนทุนคาขนสงได

 สาํหรบัดานความพรอมของอตุสาหกรรมโดยเปรยีบเทียบ พบวาประเทศเมยีนมารมคีวามพรอมมากในประเดน็

ตนทุนแรงงาน ตนทุนการผลิตรวม ตนทุนคาขนสงสินคา จํานวนแรงงาน และราคาวัตถุดิบ ซึ่งเปนประเด็นท่ีจะชวย

สงเสริมและสนับสนุนใหการลงทุนขยายฐานการผลิตผลไมและพืชผักที่ผานการแปรรูปและทําไวไมใหเสียของไทยใน

เมียนมารสามารถดําเนินไปไดอยางดี และสามารถลดจุดออนของไทย เอ้ือประโยชนตอการผลิต ลดตนทุนการผลิต 

และกระจายสินคาไปยังประเทศที่สามไดดวย เนื่องจากประเทศเมียนมารมีอาณาเขตติดกับประเทศที่เปนตลาดรองรับ

สินคาขนาดใหญของโลก อยางประเทศจีนและประเทศอินเดีย 

 นอกจากน้ีการลงทุนขยายฐานการผลิตจะชวยใหอุตสาหกรรมผลไมและพืชผักท่ีผานการแปรรูปและ

ทําไวไมใหเสียของเมียนมารพัฒนามากยิ่งข้ึน เพราะไทยมีความพรอมดานวิสัยทัศนของผูบริหารในการบริหารงาน

ของธุรกิจอยางมาก และมีความสามารถในการเขาถึงแหลงแรงงานในประเทศเมียนมาร อีกท้ังองคความรู 

ท่ีมีในดานตาง ๆ สามารถนําไปใชในการผลิตและขยายตลาดในเมียนมารได รวมถึงการถายทอดองคความรู

ดานการผลิตใหแกแรงงานเมียนมารผานการลงทุนขยายฐานการผลิต ซึ่งจะทําใหทั้งประเทศไทยและประเทศ

เมียนมารไดรับประโยชนรวมกัน

ที่มาภาพ http://www.takerng.co.th/



  กิจกรรมสําคัญในรอบปของ สศอ.  
  สัมมนา OIE Forum 2557 

    “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”

รายงานประจําปี 2557
87

กจิกรรมสาํคัญ
ในรอบปงบประมาณ 2557

ส่วนที่ 5
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กิจกรรมสําคัญในรอบปของ สศอ.

สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานทีมี่บทบาท
หนาที่ในการจัดทําและเสนอแนะนโยบาย แนวทาง แผนงานและมาตรการตางๆ เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม และระหวางประเทศ รวมทั้งดําเนิน
การศกึษาวเิคราะห วจิยั คาดการณแนวโนมและแจงเตอืนภยัใหกบัผูประกอบการอตุสาหกรรม 
และจดัทาํขอมลูดานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเพือ่เผยแพรความรูแกหนวยงานตางๆ ทีเ่กีย่วของ
และประชาชนผูสนใจ

สศอ. มุงมั่นดําเนินงานในแตละดานเพื่อใหบรรลุตามบทบาทหนาที่ขององคกรที่จะสรางความเขมแข็ง
ใหเกิดขึ้นแกภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือใหเกิดความ
ยัง่ยนื ทามกลางบรบิทแวดลอมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเร็ว ขณะเดยีวกนัก็ไดพฒันาองคกรใหมขีดีความสามารถ
ที่จะสนองตอบตอผูขอรับบริการไดอยางทันทวงที รวมทั้งสรางองคกรใหเปนองคกรแหงความรอบรูดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ในรอบปงบประมาณ 2557 สศอ. ไดดําเนินงานโดยสรุปออกมาเปนดานตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้

จัดประชุม สัมมนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สศอ. ไดดําเนินการจัดทําโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม และระหวางประเทศ 
เพือ่นาํไปสูการจดัทาํแผนงาน นโยบายการพฒันา และการเพิม่ขดีความสามารถของภาคอตุสาหกรรม โดยไดดาํเนนิงาน
รวมกับสถาบันเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานภาคเอกชน 
และหนวยงานพันธมิตรตางๆ จัดประชุมสัมมนาเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน เผยแพรประชาสัมพันธสรางการรับรู 
ตลอดจนเปดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมเปาหมายท่ีเกี่ยวของในประเด็นหัวขอตาง ๆ 
ตลอดทั้งป 2557 อาทิ

 จัดงานเปดตัวดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (Industrial Economic Indicator : IEI)

 จัดประชุม สัมมนา เสวนาในประเด็นหัวขอตางๆ เชน
 ผลักดันโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณเครื่องมือแพทย
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภายใตความเสี่ยงทางการเมือง  
 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมครึ่งปหลัง

  มิติใหมอุตสาหกรรมอาหารไทย..กับการผลิตแบบยั่งยืน
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 โครงการศกึษาเตรยีมความพรอมของภาคอตุสาหกรรมไทย สําหรับ
 การจัดทําหุนสวนเศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP)

 แบบจําลองการเชื่อมโยงหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมไทย
 ในตลาดอาเซียน

 มิติใหมอุตสาหกรรมไทย..กับการผลิตแบบยั่งยืน
 อุตสาหกรรมไทยในชวงเปลี่ยนผาน : เพิ่มมูลคาเพื่ออยู

 รูเขารูเรากอนไป
 โครงการศึกษาการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑล
 อยูหรือไป? อนาคตอุตสาหกรรมไทยหลังการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 Thailand Medical Devices : Ready to Move Forward
 อุตสาหกรรมอนาคตไทย : โอกาสใหมและความทาทายในอาเซียน
 โครงการฝกอบรมกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคา (Rules of Origin: ROO)
 OIE Forum 2557 : Reform The Industry : Reform Thailand “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”

 ชี้นํา แจงเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
สศอ. ไดดําเนินการตามบทบาทหนาที่ในการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และสราง

เครื่องมือสําหรับชี้นําและแจงเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธใหกับหนวยงานตาง ๆ 
รวมทั้งผูประกอบการไดนําไปใชประโยชนผานการดําเนินงานและกิจกรรมตาง ๆ อาทิ

 จัด “เสวนาโตะกลม” ในประเด็นทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เปนที่สนใจและสอดคลองกับสภาวะการณ เชน 
ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองตอภาคอุตสาหกรรมไทย, ความเชื่อม่ันของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
หลัง คสช. เขาบริหารประเทศ เปนตน

 จัดเวที Morning Talk และ Afternoon Talk อยางสมํ่าเสมอในหัวขอตางๆ เชน โอกาสการขยายฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียน, เจาะลึกศักยภาพการสงออกไทยในตลาดอาเซียน, ใครคือตัวจริงของการสงออกสินคา
อตุสาหกรรมไทยในตลาดอาเซยีน, โอกาสและอปุสรรคการขยายฐานการผลิตของอตุสาหกรรมเครือ่งแตงกายไทยไปเมยีนมาร 
เปนตน
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 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
สศอ. ใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ

ขององคกรและบุคลากรดําเนินงาน โดยการสงเสริม
สนบัสนนุใหองคกรมกีารเรยีนรู การบรหิารจดัการความรู
เพือ่นาํไปสูการพฒันาอยางตอเนือ่ง โดยมกีารจดักจิกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในองคกรตลอดทั้งป

 พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู

 การพัฒนาภายในองคกร
สศอ. จดัใหมกิีจกรรมเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเพ่ิมพนูประสบการณทาํงานใหกบัเจาหนาท่ีและผูบรหิารของ สศอ. 

อยางสมํ่าเสมอในหลายๆ กิจกรรม เชน 

 จัดกิจกรรมภายใตโครงการ PMQA 2557

 จัดกิจกรรม “KM KICK OFF 2014”

 จัดกิจกรรม “KM DAY 2014”

 จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนา สศอ. ครบรอบ 23 ป

 จัดศึกษาดูงานหนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูประกอบการ เชน บริษัท อิชิตัน จํากัด (มหาชน)
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 การพัฒนาบุคลากร 

 ในป 2557 สศอ. ดําเนินการจัดฝกอบรม บรรยายใหความรู สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมทักษะความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมใหแกบุคลากรในหลักสูตรหัวขอตาง ๆ เชน

 จัดอบรมสัมมนา “การบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ”

 จัดอบรมสัมมนา “เทคนิคเพื่อปรับปรุงการสรางงาน การมอบหมายและการสอนงาน”

 จัดอบรมสัมมนา “การเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางกันในอาเซียน  (ASEAN Connectivity)”

  จัดอบรมสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร เร่ือง “โครงการพฒันาประสิทธภิาพการปฎบัิตงิานของบุคลากรกลุมงานสนับสนนุ”

 ประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร
 สศอ. ในฐานะท่ีเปนองคกรแหงความรูและทาํหนาทีเ่ปนศนูยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมไดดาํเนนิ

การจัดทําเอกสาร วารสาร ขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพรใหแกหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานภาคเอกชน ผูประกอบการ และประชาชนไดรับรูรับทราบ และนําขอมูลขาวสารที่ไดรับไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานและการประกอบธุรกิจอยางสมํ่าเสมอ ผานการดําเนินงานและกิจกรรมตางๆ ดังนี้

• จัดแถลงขาวและใหสัมภาษณสื่อมวลชน เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในประเด็นหัวขอตาง ๆ 
เปนประจําสมํ่าเสมอ เชน ดัชนีอุตสาหกรรมประจําเดือนและรายไตรมาสและรายป สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รายสาขา, สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทยป 2557 และคาดการณแนวโนม ป 2558, ความรวมมือ JTEPA อุตสาหกรรม
เหลก็ของไทย-ญีปุ่น, การดําเนนิงานแกปญหาวกิฤตยางพาราและอนาคตอุตสาหกรรมยางพาราไทย, การกาํหนดปรมิาณ
โควตานําเขาเหล็กแผนรีดรอน ภายใตความตกลง JTEPA เปนตน นอกจากนี้ยังใหสัมภาษณ/สนทนาทางสื่อวิทยุและ
โทรทัศนประเด็นดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในรายการตาง ๆ เชน รายการรอบรูอาเซียน

•  จัดทําเอกสารเผยแพรและสื่อเพื่อการเผยแพรขอมูลขาวสาร เพื่อใหความรูดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เชน วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รายไตรมาส), จุลสารรายเดือน OIE Share, รายงานประจําป, รายงานภาวะ
อุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายป, รายงานดัชนีอุตสาหกรรม, สื่อ Animation เผยแพรความรูเรื่อง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), ทําเนียบอุตสาหกรรม เลม 1 - 2
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• จดักิจกรรมสือ่มวลชนสมัพนัธ
นําคณะสื่อมวลชนเข าศึกษา

ดูงานและเยี่ยมชมผลผลิตและผลิตภัณฑ
ผลไมกระปองสงออกไปตางประเทศ 
ณ บริษัท ไทยซุนฟูดส จํากัด

 สศอ. พบผูประกอบการ

สศอ. ใหความสาํคญักบัผูประกอบการ โดยมกีารจดักจิกรรมเพือ่สราง

ความรวมมือและความเขาใจอนัดรีะหวางกนั ผานการจดักจิกรรมตางๆ ไดแก

  จดักจิกรรมมอบรางวลัใหกบัผูประกอบการทีต่อบแบบสอบถาม 
(แบบ ร.ง.9) 

  เยี่ยมชมผูประกอบการอุตสาหกรรม เชน บริษัท ฮงเส็งการทอ 
จํากัด, บริษัท โอโนโน อินเตอร จํากัด, บริษัท เอสแอล พลาสติก อินดัสตรี จํากัด, 

บริษัท อนุสรณ มหาชัยซูริมิ จํากัด, บริษัท สยามโคลทติ้ง ซัพพลายเออร จํากัด, 

บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ 

(ประเทศไทย) เปนตน

 สศอ. กับความรับผิดชอบตอสังคม

 ในรอบป 2557 ที่ผานมา สศอ. ไดดําเนินกิจกรรมในการเปนหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่รับผิดชอบ

ตอสงัคมผานการดาํเนนิงานตางๆ เชน รวมกจิกรรม “อตุสาหกรรมรวมใจภกัด์ิ รักษแมนํา้ ป 2557”, คนืความสุขใหนอง

ดวยอุปกรณชวยพนยาเพื่อผูปวยโรคหอบหืด (Thai Kid’s Spacer) เปนตน

 ประกาศเกียรติคุณองคกร

  สศอ. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณบัญชีภาครัฐดี

เดนภาครัฐ ป 2557 จากกรมบัญชีกลาง เปนปที่ 3 ติดตอกัน
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 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อตุสาหกรรม ไดดาํเนนิการจดัการสมัมนาวชิาการประจาํป OIE Forum 
2557 ซึ่งตอเนื่องมาเปนปที่ 6 ในประเด็น OIE Forum 2557 :“ปฏิรูป
อตุสาหกรรม : ปฏริปูเศรษฐกจิไทย”1 เพ่ือนาํเสนอแนวทางการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมไทย ใหสอดรับกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ 

นอกจากนี ้ยงัเปนเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูดานการพัฒนาและยกระดบัความสามารถการแขงขนัของ
ภาคอุตสาหกรรม จากผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณ ซึ่งจะชวยเติมเต็มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให
เขมแขง็ พรอมกาวสูการเปนอตุสาหกรรมยคุใหมไดอยางมัน่คงและยัง่ยนืตอไปในอนาคต โดยผูเขารวมการ
สมัมนาประกอบดวย ผูประกอบการอตุสาหกรรม ผูแทนจากภาคเอกชน สมาคมอตุสาหกรรมตางๆ ผูแทน
จากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ผูแทนจากภาคการศึกษา นักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ สื่อมวลชน ตลอดจน
ผูสนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นประมาณ 800 คน โดยเนื้อหาจากการสัมมนาที่สําคัญดังนี้

1จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

OIE Forum 2557 : 
“ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”

OIE Forum
OIE Forum 2557 :“ปฏิรูป

เพ่ือนาํเสนอแนวทางการปรับตัวของ
อุตสาหกรรมไทย ใหสอดรับกับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทั้งระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากทุกภาคสวน
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เวที “ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย” สูความมั่นคงและยั่งยืน 
นายอุดม วงศวิวัฒนไชย ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะหนวยงานผูดําเนินการ

จดังาน กลาวถงึรายละเอยีดในการจัดประชมุสมัมนาวชิาการของ สศอ. วานบัเปนอกีชองทางหนึง่ทีจ่ะเปดมมุมองใหมๆ  ใหกบั

ผูประกอบการและผูทีส่นใจไดรบัทราบถงึทศิทางและนโยบายในการพัฒนาอตุสาหกรรมไทยทีผ่านมา รวมทัง้สถานการณและ

แนวโนมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทศิทางหรอืแนวโนมเศรษฐกิจโลกทีผู่ประกอบการอตุสาหกรรมไทยจะตองเผชญิและตองปรบั

เปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถแขงขันอยางรุนแรงในเวทีโลก 

ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศที่ผันผวน รวมทั้งกระแสการปฏิรูป

เศรษฐกิจเพ่ือลดความเหลือ่มลํา้ ภาคอตุสาหกรรมไทยเองจาํเปนตองปรบักระบวนทัศน เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงและรองรบั

ตลาดใน 4 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และทุนมนุษย ใหสามารถแขงขันและสรางความยั่งยืนใหแกภาคอุตสาหกรรม

และเศรษฐกิจในระยะยาว  สศอ. จึงไดจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการสามารถปรับตัวกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

ในชวงเชาไดรับเกียรติจาก นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ 

“อนาคตเศรษฐกจิไทย หลงัปฏิรปูอุตสาหกรรม” จากนัน้จะเปนการเสวนาหวัขอ “ปฏริปูอตุสาหกรรม : ปฏริปูเศรษฐกจิไทย”

โดยมีผูรวมเสวนาประกอบดวย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุพันธ มงคลสุธี ประธานสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ นายวีระ ธีรภัทร คอลัมนิสตและผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ 

สาํหรับชวงบาย แบงออกเปน 3 หวัขอ ไดแก 1. รูกฎ พลกิเกมธรุกิจ : สรางอตุสาหกรรมไทยยัง่ยนื 2. ปฏิรปู SMEs :

สรางอุตสาหกรรมไทยยั่งยืน และ 3. ปฏิรูปขอมูลเพื่อการเตือนภัยอุตสาหกรรม : สรางอุตสาหกรรมไทยยั่งยืน โดยไดรับ

เกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณในเรื่องดังกลาวมาใหขอมูลและความรูอยางครบถวน

ปาฐกถาพิเศษ “อนาคตเศรษฐกิจไทย หลังปฏิรูป
อุตสาหกรรม”

นายจักรมณฑ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม กลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “อนาคตเศรษฐกิจไทย

หลงัปฏริปูอุตสาหกรรม” วาชวงเวลานีเ้ปนชวงเวลาแหงการปฏริปู

ประเทศ ซึ่งถือเปนชวงเวลาสําคัญที่ภาคสวนตางๆ จะรวมกัน
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ขับเคลื่อนการปฏิรูปไปพรอม ๆ กัน โดยมุงเนนการแกไขปญหาที่สะสมมาเปนเวลานาน ควบคูกับการวางรากฐานเพื่อการ

เติบโตของประเทศอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต สําหรับเร่ืองการปฏิรูปอุตสาหกรรมที่สอดรับกับกรอบแนวทางการแกปญหา

ของประเทศที่คณะรักษาความสงบแหงชาติไดเคยกําหนดแนวทางไว มีอยู 4 มิติ ประกอบดวย 1) การขจัดการคอรรัปชั่น

ในระบบอุตสาหกรรม 2) การสรางอุตสาหกรรมใหม 3) การเชื่อมโยงโครงขายอุตสาหกรรมไทยสูสากล (Connectivity) และ 

4) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยูรวมกับสังคมไดอยางยั่งยืน (Sustainabillity)

ประเด็นที่ 1 การขจัดการคอรรัปชั่นในระบบอุตสาหกรรม ประกอบดวย

  การปลูกฝงคานิยมทั้งขาราชการและผูประกอบการ

  -  รักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ

  -  ผูประกอบการไมเสนอผลประโยชน

  สรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยาย

  -  ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง

  -  สรางระบบความกาวหนาใหกับขาราชการทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางเปนธรรม โดยยึดหลักความรู

ความสามารถ

  การแกและการบังคับใชกฎหมาย

  -  พิจารณาปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการลดบทบาทของนักการเมือง

  - การใชอํานาจของเจาพนักงาน อาทิ อํานาจการจับกุม การลงโทษสถานประกอบการ

  - บังคับใชบทลงโทษกับผูคอรรัปชั่นอยางจริงจัง

ประเด็นที่ 2 การสรางอุตสาหกรรมใหม เพื่อ

  ขยายฐานอุตสาหกรรม

  เรงการเติบโตของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

  Diversify ภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อลดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจไทย โดยการสรางใหเกิดการพัฒนา

ไปสู Product Champion ใหมๆ เชน Eco Car โดยผลักดันนโยบายสงเสริมการพัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน (Eco car 

ระยะ 2) ซ่ึงสาํนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI) ไดอนมุตัใิหสทิธปิระโยชนเพือ่สงเสรมิการลงทนุยานยนตประหยดั

พลังงานในวงเงินลงทุนประมาณ 50,000 ลานบาท เพื่อใหไทยเปนฐานการผลิตยานยนตและชิ้นสวนที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก 

โดยเฉพาะรถยนตประหยัดพลังงาน (Eco Car) รวมถึงอะไหลและชิ้นสวนตกแตงยานยนต

  การสงเสริมการนําแรโปแตสมาใชประโยชน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของอุตสาหกรรมตอเนื่อง ลดการนําเขา

ปุยเคมี ชวยลดตนทุนใหกับเกษตรกร รวมถึงเพิ่มการสรางงานและสรางรายไดในภูมิภาค

  - จากการประเมินของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) พบวามีปริมาณสํารองทั้งหมด

ประมาณ 407,000 ลานตัน

  - มผีูยืน่ขอประทานบตัรแลว 3 ราย บนเนือ้ท่ีรวม 44,000 ไร ในพืน้ทีจ่งัหวดัชยัภมู ิอดุรธาน ีและนครราชสมีา

  - มาตรการปองกันแกไขปญหา มีการดําเนินการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมครอบคลุมทุกดานแลว และ

เปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  - ผลิตภัณฑยาง เพิ่มปริมาณการใชยางพาราในประเทศ ผลิตผลิตภัณฑใหมๆ และสนับสนุนการสรางปจจัย

พื้นฐานรองรับ
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  - มีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยางในพื้นที่ จ. สงขลา และสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ

  - การสงเสรมิการพฒันาผลติภณัฑยางทีส่รางมูลคาเพิม่ เชน วสัดทุางการแพทย และยางลออากาศยาน เปนตน

  - นอกจากน้ี กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) รวมกบัหนวยงานท่ีเกีย่วของ ยงัใหการสนบัสนนุสนิเช่ือผูประกอบการ

ผลิตภัณฑยางเพื่อใชในการขยายกําลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิตวงเงิน 15,000 ลานบาท เพื่อเพิ่มปริมาณการ

ใชยางพาราขั้นตนในประเทศ 300,000 ตัน/ป และเพิ่มมูลคาจากการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง

  พลาสติกชีวภาพ

  - จดัตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการขอรบัการสนบัสนนุมาตรการการเงนิ เพือ่กาํหนดรปูแบบและจดัตัง้กลไก

ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพในประเทศ

  อุตสาหกรรมอากาศยาน

  - ในเบือ้งตนการนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดขอใชพ้ืนทีข่องสนามบินนครราชสมีาในเฟสแรกไว

แลว 1,300 ไร รองรับการพัฒนาเปนนิคมอตุสาหกรรมอากาศยานของเอเชีย ประกอบดวย โรงซอมเครือ่งบิน ศนูยซอมเครือ่งยนต 

อาคารเตมินํา้มนัเชือ้เพลงิ ศูนยรวบรวมและกระจายอะไหล อกีทัง้การใหบรกิารดวยตนทนุทีต่ํ่าสาํหรบัธรุกจิการบนิของประเทศ

ในอาเซียน เชน เขตปลอดภาษีนําเขาอะไหลเครื่องบิน เปนตน

   - ขณะนี้ภาคเอกชนเตรียมทุ มเงินกวา 3 หมื่นลานบาท สรางศูนยซอมเครื่องบินและศูนยฝกอบรม

ชางซอมบํารุงอากาศยานในทาอากาศยานนครราชสีมา (สนามบินหนองเต็ง) คาดภายใน 2 ปจะแลวเสร็จ

  การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  โดย

  - การเพิ่มองคความรูดานการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑและการบริหาร

จัดการภายในองคกร

  - ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อน SMEs ใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจน

  - เพิม่โอกาสในการเขาถงึแหลงเงินทนุ บรกิารทางการเงนิและการลงทุนสาํหรบั SMEs ในการพฒันาผลติภณัฑ

และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศของ SMEs

ประเด็นที่ 3 การเชื่อมโยงโครงขายอุตสาหกรรมไทยสูสากล (Connectivity) โดยการสนับสนุนสงเสริมใหเกิด

การเชื่อมโยงใน 2 ลักษณะ คือ

  การสนับสนุนการเชื่อมโยงโครงขายทางความรวมมือกับมิตรประเทศ โดยเฉพาะ AEC โดยใหความสําคัญกับ

  - การสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือขาย SMEs ไทยกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสู

ความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลก

  - เรงขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานดานการพฒันาอตุสาหกรรมตามแผนงานการพฒันาความรวมมอืทางเศรษฐกจิ

ภายใตกรอบความรวมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค

  - การพฒันาอตุสาหกรรมภายใตเขตเศรษฐกจิพิเศษโดยเริม่จากการพฒันาการผลติและการคาบริเวณชายแดน 

  การสงเสรมิใหภาคอตุสาหกรรมไทยสรางการเชือ่มโยงโครงขายดจิติอล หรือเรยีกวา Digital Economy ทีป่จจบุนั

คนใช Internet มีประมาณ 2.5 พันลานคน หรือคิดเปน 1 ใน 3 ของประชากรทั้งโลก และคาดการณวาในอีก 6 ปขางหนา 

จํานวนคนที่ใช Internet จะเพิ่มขึ้นเปน 4 พันลานคน หรือคิดเปนครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งโลก นอกจากนี้ยังเปนสวนสําคัญ

ทีผ่ลักดนัใหภาคอตุสาหกรรมมรีะบบฐานขอมลูชีน้าํเตอืนภัยไดลวงหนาอยางแมนยาํ ซึง่จะสงผลใหภาคอตุสาหกรรมปรบัตวัได

อยางเหมาะสม และมรีะบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพในการเชือ่มโยงเครอืขายการผลติ ตลอดถงึรปูแบบการเขาถงึตลาด

ผานชองทางใหมๆ ไดอยางรวดเร็วและหลากหลาย โดย อก. ใหความสําคัญกับ
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 - การสงเสริมใหภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากข้ึนเพื่อลดตนทุนทาง

ธุรกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และเพิ่มโอกาสทางการตลาด โดยการสรางโอกาสใหสามารถเขาถึงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไดในราคาที่ถูกลงโดยผานกลไกของตลาด นั่นคือการใหสิทธิประโยชนการสงเสริมการลงทุน เพื่อใหมีจํานวนธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับการใหบริการ Internet มากขึ้น

 - ธรุกจิ Cloud Service ซึง่เชือ่มโยงตอกนัเปนเครอืขาย (Backward) ทีจ่ะชวยเพิม่ความตองการในการใช Data 

Center ที่มากขึ้น รวมถึงเชื่อมตอไปยังธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ (Forward) ในการชวยพัฒนาระบบ Software ในดานตาง ๆ 

เชน Digital Content Digital Media Digital Marketing เปนตน 

ประเด็นที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยูรวมกับสังคมไดอยางยั่งยืน (Sustainability)

ในโลกยคุปจจบัุน การประกอบอตุสาหกรรมจะประสบความสาํเรจ็อยางยัง่ยนืไดตองไดรบัการยอมรบัจากชมุชนและ

ประชาคมโลก (ตองม ีsocial responsibility และ environmental conservation) ซึง่หมายถงึ อก. จะตองใหความสาํคญักบั

  การกํากับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมใหอยูรวมกับชุมชนได เชน

 - การกําจัดขยะอุตสาหกรรม ปจจุบันในประเทศมีขยะอันตรายรวมกันประมาณ 3 ลานตันตอป ในจํานวนนี้

จะเปนขยะอนัตรายทีอ่ยูในระบบแลว 1 ลานตันตอป โดยตัง้เปาหมายสิน้ป 2557 จะตองเพิม่ปรมิาณการกาํจดัขยะอตุสาหกรรม

อันตราย เปน 1.2 ลานตัน และเพิ่มเปน 1.5 ลานตันในป 2558

 - อก. อยูระหวางการหารือกระทรวงการคลังพิจารณาใหผูประกอบการที่มีหลักฐานหรือใบเสร็จแสดงคาใชจาย

ในการกําจัดกากขยะสามารถนํามาลดหยอนภาษี เพื่อเปนรายไดกลับคืนบริษัท

 - อก. สนับสนุนและเรงรัดใหนําหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluters Pay Principle : PPP) เพื่อใหการ

บริหารจัดการดานมลภาวะและสิ่งแวดลอมจากแหลงกําเนิดตางๆ เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ

  การสนับสนุนใหอุตสาหกรรมไทยเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก ซึ่งปจจุบันประเทศตางๆ ใหความสําคัญกับ

  - การผลิตที่เปนมิตรตอระบบนิเวศน ผานการประเมิน Life Cycle Assessment (LCA) : Carbon Footprint, 

Water Footprint และ Energy Footprint

  Carbon Footprint ในป 2557 ไทยมผูีประกอบการไดรบัการรบัรองฉลากคารบอน รวม 282 ราย โดยเปนผลติภณัฑ

แลวกวา 1,200 ผลติภณัฑ

  Water Footprint มกีารประกาศใชมาตรฐานและการประเมนิ WF คอื ISO 14046 ซึง่ในอนาคตจะเปนขอกาํหนด

ที่ตองดําเนินการ

  Energy Footprint เปนสวนหนึ่งที่ตองดําเนินการภายใตกระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของผลิตภัณฑ 

เพื่อใชในการเปรียบเทียบการใชพลังงานในการผลิตสินคา
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  - การสนับสนุนการนําขยะมาผลติเปนพลงังานไฟฟา โดย กนอ. อยูระหวางการศกึษาความเหมาะสมในการลงทุน 

และคาดวาจะเปดใหภาคเอกชนเขาไปตั้งโรงงานไดในชวงป 2560 ในพื้นที่ไมตํ่ากวา 1 หมื่นไร/แหง ใชเงินลงทุนทั้งหมด 1-1.5 

หมื่นลานบาท/แหง

  การดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน

 - สงเสริมการใชมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)  ซึ่งเปนมาตรฐานที่จัดทําโดยภาครัฐรวมกับเอกชน 

ครอบคลุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 - อก. ไดมอบนโยบายให กรอ. กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานขางตน และสังเกตการใชแรงงานเด็ก 

และแรงงานบังคับที่ผิดกฎหมายในสถานประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

  การดูแลแรงงาน

 - สนับสนุนการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน และใหสถานประกอบการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

มีสวนรวมในการพัฒนากําลังคน

 - เพิ่มความรู ทักษะ เพ่ือยกระดับศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อาทิ การจัดเตรียมกําลังคนในสาขา

อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับความตองการ

  ผลักดนัใหเกดิการผลติรถยนต ประหยดัพลงังานและเปนมติรตอสิง่แวดลอมและประชาชน โดยใชโครงสรางภาษี

สรรพสามติรถยนตจูงใจใหเกิดการลงทนุ เพือ่ใหการพฒันาผลติภณัฑเปนไปในทศิทางทีเ่ปนประโยชนตอสงัคม ประชาชน และ

ประเทศชาติใน 3 มิติ ไดแก

 - ดานสิ่งแวดลอม เนนการลดการปลอยกาซ CO
2

 - ดานประสิทธิภาพ เนนการประหยัดพลังงาน

 - ดานความปลอดภัย เนนการเพิ่มระบบความปลอดภัยเชิงปองกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

อยางไรก็ตาม การปฏิรูปครั้งสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยจะเกิดขึ้นและเปนจริงไดจากความรวมมือของทุกฝาย 

 ทีจ่ะรวมกันคดิ รวมกนัทํา เพือ่ใหอตุสาหกรรมไทยของเราเดนิหนาสูการพฒันาอตุสาหกรรมอยางมสีวนรวมและยัง่ยนื โดยภาค

รัฐจะมีบทบาทหลักในการเปนผูอํานวยความสะดวก แกไขปญหาและลดอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอ

การประกอบการอุตสาหกรรม ภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล อันจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม 

เห็นไดจากแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมของรัฐบาลในหลายเรื่อง

สําหรับในสวนของผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทนําในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จะตองใหความ

สาํคญักบัการเพ่ิมผลติภาพการผลติ โดยใชศกัยภาพทีม่อียูเปนฐานในการพฒันา ผสมผสานกับการใชองคความรู เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมใหมๆ  ในการสรางมลูคาเพิม่ใหกับสนิคา รวมถงึการประกอบการโดยมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและชมุชน สวนภาค

ประชาชนก็มีบทบาทในการรวมเปนเครือขายเฝาระวัง ชวยกันตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรม

ในขณะทีภ่าควชิาการ มบีทบาทสําคัญในการศกึษา วจิยัและพัฒนา เพือ่พัฒนากระบวนการผลติ สรางมลูคาเพิม่ใหกบั

ผลิตภัณฑ รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม การปฏิรูปอุตสาหกรรม 

โดยมุงเนนการแกไขปญหาทีส่ะสมมาเปนเวลานานภายใตระยะเวลาจาํกดั ถอืเปนความทาทายของทกุภาคสวนทีจ่ะตองเรงคดิ 

เรงดาํเนินการอยางจรงิจงั และหากทกุฝายรวมมือ บรูณาการทาํงานรวมกนั ทําตามบทบาทหนาทีข่องตนเองอยางดท่ีีสดุ กย็อม

จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและยั่งยืนตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  - การสนับสนุนการนําขยะมาผลติเปนพลงังานไฟฟา โดย กนอ. อยูระหวางการศกึษาความเหมาะสมในการลงทุน 

และคาดวาจะเปดใหภาคเอกชนเขาไปตั้งโรงงานไดในชวงป 2560 ในพื้นที่ไมตํ่ากวา 1 หมื่นไร/แหง ใชเงินลงทุนทั้งหมด 1-1.5 

หมื่นลานบาท/แหง

การดูแลสภาพแวดลอมในการทํางาน

 - สงเสริมการใชมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546)  ซึ่งเปนมาตรฐานที่จัดทําโดยภาครัฐรวมกับเอกชน 

ครอบคลุมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

 - อก. ไดมอบนโยบายให กรอ. กํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานขางตน และสังเกตการใชแรงงานเด็ก 

และแรงงานบังคับที่ผิดกฎหมายในสถานประกอบการที่อยูในความรับผิดชอบทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

การดูแลแรงงาน

 - สนับสนุนการจายคาจางตามมาตรฐานฝมือแรงงาน และใหสถานประกอบการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน

มีสวนรวมในการพัฒนากําลังคน

 - เพิ่มความรู ทักษะ เพ่ือยกระดับศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพแรงงาน อาทิ การจัดเตรียมกําลังคนในสาขา

อุตสาหกรรมใหสอดคลองกับความตองการ

ผลักดนัใหเกดิการผลติรถยนต ประหยดัพลงังานและเปนมติรตอสิง่แวดลอมและประชาชน โดยใชโครงสรางภาษี

สรรพสามติรถยนตจูงใจใหเกิดการลงทนุ เพือ่ใหการพฒันาผลติภณัฑเปนไปในทศิทางทีเ่ปนประโยชนตอสงัคม ประชาชน และ

ประเทศชาติใน 3 มิติ ไดแก

 - ดานสิ่งแวดลอม เนนการลดการปลอยกาซ CO
2

 - ดานประสิทธิภาพ เนนการประหยัดพลังงาน

 - ดานความปลอดภัย เนนการเพิ่มระบบความปลอดภัยเชิงปองกัน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ

อยางไรก็ตาม การปฏิรูปครั้งสําคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยจะเกิดขึ้นและเปนจริงไดจากความรวมมือของทุกฝาย 

 ทีจ่ะรวมกันคดิ รวมกนัทํา เพือ่ใหอตุสาหกรรมไทยของเราเดนิหนาสูการพฒันาอตุสาหกรรมอยางมสีวนรวมและยัง่ยนื โดยภาค

รัฐจะมีบทบาทหลักในการเปนผูอํานวยความสะดวก แกไขปญหาและลดอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาปจจัยพื้นฐานที่เอื้ออํานวยตอ

การประกอบการอุตสาหกรรม ภายใตการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล อันจะสงผลดีตอภาคอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม 

เห็นไดจากแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมของรัฐบาลในหลายเรื่อง

สําหรับในสวนของผูประกอบการภาคเอกชน ซึ่งเปนผูที่มีบทบาทนําในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จะตองใหความ

สาํคญักบัการเพ่ิมผลติภาพการผลติ โดยใชศกัยภาพทีม่อียูเปนฐานในการพฒันา ผสมผสานกับการใชองคความรู เทคโนโลยแีละ

นวตักรรมใหมๆ  ในการสรางมลูคาเพิม่ใหกับสนิคา รวมถงึการประกอบการโดยมคีวามรบัผดิชอบตอสงัคมและชมุชน สวนภาค

ประชาชนก็มีบทบาทในการรวมเปนเครือขายเฝาระวัง ชวยกันตรวจสอบการประกอบการอุตสาหกรรม

ในขณะทีภ่าควชิาการ มบีทบาทสําคัญในการศกึษา วจิยัและพัฒนา เพือ่พัฒนากระบวนการผลติ สรางมลูคาเพิม่ใหกบั

ผลิตภัณฑ รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม การปฏิรูปอุตสาหกรรม 

โดยมุงเนนการแกไขปญหาทีส่ะสมมาเปนเวลานานภายใตระยะเวลาจาํกดั ถอืเปนความทาทายของทกุภาคสวนทีจ่ะตองเรงคดิ 

เรงดาํเนินการอยางจรงิจงั และหากทกุฝายรวมมือ บรูณาการทาํงานรวมกนั ทําตามบทบาทหนาทีข่องตนเองอยางดท่ีีสดุ กย็อม

จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วและยั่งยืนตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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เสวนาชวงเชา “ปฏิรูปอุตสาหกรรม : ปฏิรูปเศรษฐกิจไทย”
ดร.อรรชกา  สบุีญเรอืง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาวในการเสวนา “ปฏริปูอตุสาหกรรม : ปฏริปูเศรษฐกจิไทย”

วาถามองภาพรวมกวางๆ เราอยากเห็นอุตสาหกรรมสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศมากที่สุด แทนการพึ่งพาวัตถุดิบ 

ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค ซึ่งเราขายไปในราคาถูกๆ หรืออุตสาหกรรมท่ีไมทําใหเกิดมลภาวะ อยากเห็นการสราง

มลูคาสิง่แวดลอม อตุสาหกรรมและสงัคม หรอืประชาชนทีอ่ยูรอบๆ อยูดวยกนัอยางยัง่ยนื ยกตวัอยางอตุสาหกรรมการเกษตร

สวนใหญเราผลิตวัตถุดิบภายในประเทศ จึงอยากเห็นการนํามาสรางมูลคามากที่สุด เชน วัตถุดิบขั้นตน อยางยางพารานําไป

ทําลอรถยนต แมเราจะผลิตไดเองแตยังใชในประเทศคอนขางนอยเพียง 13 เปอรเซ็นต ของยางทั้งหมดในประเทศเทานั้น 

หรอืขาวเราสงออกไปโดยไมไดแปรรปู แตความตองการพวกอาหารวางในตางประเทศ เชน แครก็เกอร มคีวามตองการสงู หรอื

อาหารเกษตรอนิทรยีทีก่าํลงัมาแรงหากไดรบัการรบัรองมาตรฐานการปลกู จะทาํใหราคาขายเพิม่ขึน้เทาตวัหรอื อตุสาหกรรม

ที่ใชแรงงานถูก ไมมีทักษะจะแขงขันไมได จึงอยากเห็นแรงงานที่มีคุณภาพหรือมีทักษะที่สูงขึ้น ตลอดจนเรื่องสิ่งแวดลอม

และนวัตกรรมใหมๆ สามารถนํามาเพิ่มมูลคาได เชน การออกแบบผลิตภัณฑ ก็จะทําใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น

ภาคอุตสาหกรรมมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอีมีปญหาคอนขางมาก 

โดยเฉพาะเรือ่งปญหาเงินทุน เมือ่มกีารกูตองมสีนิทรพัยคํา้ประกัน ดงันัน้ในเรือ่งชวยเหลอืของภาครฐัจงึตองมเีปาหมายชดัเจน

ตองลงไปชวยเอสเอม็อมีากกวาธรุกจิขนาดใหญ ขณะทีธ่รุกจิขนาดใหญคงตองดูเรือ่งการอาํนวยความสะดวกใหโครงการขนาด

ใหญ ๆ  เกิดขึน้ไดมากกวา เชน อตุสาหกรรมไบโอพลาสตกิท่ีไทยมโีอกาสมาก เพราะเปนอตุสาหกรรมใหม ซึง่โยงกับสนิคาเกษตร 

เพราะทําจากออย มันสําปะหลัง ผูประกอบการใหความสนใจลงทุนและเรื่องวัตถุดิบไมมีปญหา แตมีองคประกอบในการเกิด 

คอื อยางแรกตองสนบัสนนุใหเกิดพืน้ทีน่คิมฯ เพือ่จะพฒันาอตุสาหกรรมไบโอพลาสตกิได อยางทีส่องการหาเงนิทนุดอกเบีย้ตํา่

เพื่อแขงขันและดึงการลงทุนจากตางชาติ เชน การใหสิทธิประโยชน หรืออุตสาหกรรมยานยนตในเชิงผูผลิตและผูประกอบการ

มนีโยบายออกมาเชงิภาพรวม เชน นโยบายอโีคคาร 1 สงเสรมิใหผลติรถยนตนัง่ประหยดัพลงังาน ปญหามลภาวะนอย เปนการ

สงเสริมใหอุตสาหกรรมรถยนตมีการขยายตัว จึงเปนเรื่องสิทธิประโยชนและแรงจูงใจทางภาษี หรืออีโคคาร 2 จึงเปนเรื่องของ

มาตรการมากกวา สวนกรณผีูประกอบการเอสเอม็อท่ีีมจํีานวนมาก ภาครฐัไมสามารถชวยไดทุกราย แตจะมโีฟกสักลุมเปาหมาย

ที่มีความจําเปนตองชวยเหลือกอน เพื่อใหทรัพยากรที่มีอยูจํากัดสามารถลงไปและทําใหเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน เชน กระทรวง

การคลัง ตั้งกองทุนหาหมื่นลานบาทใหกูยืม หรือรัฐบาลใหเงินกูยืมมาแลวผานธนาคารออมสินกับเกษตรกรยางพารา เพราะ

ปจจุบันเรายังแปรรูปยางพาราไดนอยมากและราคายางตกตํ่า
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ดงันัน้ สิง่ทีเ่ราตองมาดูวาอะไรเรงดวนทีต่องใหชวยเหลอืและมปีระโยชนตออตุสาหกรรมและเศรษฐกจิอยางยัง่ยนื เชน 

การแปรรูปอาหาร ซึง่ผูประกอบการในอเมรกิาสนใจขาวไทยออรแกนนคิไปทําอาหารแปรรปูมาก แตจะทําอยางไรใหอายสุนิคา

อยูไดนาน 15 เดือน  แตปญหาก็คือการใหเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกพืชออรแกนนิคเปนเรื่องใหญ เพราะตองใชเงินทุนและใช

เวลาอยางนอย 3 ป ซึ่งชวงแรกสินคาราคาจะตกตํ่ามาก แตพอหลัง 3 ป ราคาสินคาจะเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว และเกิดมูลคาเพิ่มสูง

จึงตองการงานวิจัยและการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งตองมีโฟกัสที่ชัดเจน กรณีอุตสาหกรรมแฟช่ัน เครื่องนุงหม ก็เชนกัน 

คนไทยเกง แตควรเนนเรือ่งการออกแบบและทาํอยางไรจะพฒันานกัออกแบบข้ึนมา ขณะเดยีวกนัผูประกอบการในอุตสาหกรรม

แฟชั่นมีทุกระดับ ตั้งแตตลาดโบเบ ไปถึงโรงงานขนาดใหญๆ  ทําใหความตองการแตกตางกัน ตรงนี้เราจะพัฒนาเขาอยางไรให

อยูอยางยั่งยืน เพราะเราคงหวังพึ่งพาแรงงานคาแรงถูกๆ ไมไดแลว รายใหญเองอาจตองไปชายแดนที่รัฐใหการสนับสนุนเขต

เศรษฐกิจชายแดน หรือจะขามไปลงทุนในประเทศเพื่อนบาน  แตผูประกอบการรายเล็กคงไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานไมมี

ประโยชน แตจะทาํอยางไรใหเขาสงสนิคาไปขายได จงึตองพฒันาสนิคาและตองโฟกัสกลุมลกูคา ตลอดจนพฒันาการออกแบบ 

การสรางนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งตองเจาะหรือโฟกัสการใหความชวยเหลือกลุมเปาหมายอยางชัดเจน   

สําหรับการชวยเหลือ หรือการปฏิรูปการทํางานของหนวยราชการ ปจจุบันเรื่องกฏระเบียบ ใบอนุญาต กระทรวง

อุตสาหกรรมไดทํามาอยางตอเนื่อง เชน การออกกฎหมายลดอํานาจรัฐมนตรีในบางเรื่อง หรือเรื่องการกําหนดระยะเวลา

ในการออกใบอนุญาตมีการปรับขั้นตอน และเวลาใหชัดเจนมากขึ้น โดยไดมีการประกาศออกมา เชน ใบอนุญาต รง. 4 จะตอง

อนุญาตภายใน 30 วัน หรือกิจการที่มีปญหาสิ่งแวดลอมไดเพิ่มเวลาเปน 45 วัน หรือปญหาผูวาราชการจังหวัดไมมอบอํานาจ

เซ็นอนุมัติใหแกอุตสาหกรรมจังหวัดทําใหเรื่องติดคางอยู อยางไรก็ตามการออกใบอนุญาตเร็วขึ้นไมใชวาจะละเลยการดูแล

สิง่แวดลอม แตเราตองการเปลีย่นทศันะของขาราชการมาเปนการใหคาํแนะนาํดูแลโรงงานตางๆ มากขึน้ เชน กรณผีูประกอบการ

ไมผานดานสิง่แวดลอม เจาหนาท่ีตองเขาไปใหคาํแนะนาํ แกไข ปรับปรงุใหแกผูประกอบการดวย คอืเปลีย่นเปนการมองในเชงิ

การสงเสริม เพราะการสรางโรงงานถือวาเปนประโยชนตอประเทศชาติ  

ขณะเดียวกันเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดลอม นํ้า กลิ่น เสียง หากดูแลเรื่องมาตรการปองกันกอนเปดโรงงานจะชวยได

ระดบัหนึง่ หลงัเปดแลวกต็องเขาไปดูแล ตองทาํเปนระบบอยางตอเน่ือง จะทําใหกระทรวงฯ ไดรบัความเช่ือมัน่จากผูประกอบการ

และชาวบาน วันนี้ความเชื่อถือของชาวบานมีนอย ขาราชการตองชวยกันดูแล เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ 

เราจึงตองคิดใหมทําใหมในหลายๆ เรื่อง  

สวนมุมมองเศรษฐกิจปหนา (2558) นาจะเดินหนาไดอยางตอเนื่อง จึงเชิญชวนผูประกอบการใหรีบลงทุนเพ่ือ

รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะเอสเอ็มอีท่ีอยากใหภาครัฐชวยเหลือก็สามารถติดตอไดท่ีกรมสงเสริม

อตุสาหกรรม ซึง่มกีจิกรรมมากมายใหการสนับสนุน ไมวาดานการบริหารจดัการ การปรบัปรงุการผลติ การวจิยัพฒันา อยากเห็น

ผูประกอบการตื่นตัวในการปรับปรุง ปฏิรูป เพื่อแขงขันไดในอนาคต ไมเชนนั้นจะเสียโอกาส เพราะหลายปที่ผานมา

ภาคอุตสาหกรรมคอนขางบอบชํ้าจากวิกฤตตางๆ มามาก ทําใหเราสูญเสียความเชื่อมั่นพอควรในการเปนฐานการผลิต รวมถึง

เศรษฐกิจโลกที่เปนคูคาสําคัญยังไมฟนตัวเทาที่ควร จึงกระทบตอภาคการสงออกของไทย  

นายสพุนัธ มงคลสธุ ี ประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย ใหมมุมองวา เราตองดกูรอบอุตสาหกรรมพืน้ฐาน

ของเราวา มีความเขมแข็งดานใดบาง และโลกกําลังจะไปในทิศทางไหน ปจจุบันไทยมีพื้นฐานดานวัตถุดิบ อาหาร การเกษตร

ที่แข็งแรงมาก แตจะทําอยางไรใหเกิดการแปรรูปอาหารเกษตรใหมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลตองใหความสนใจเรื่องเกษตรแปรรูปและ

นวัตกรรมใหมๆ แตประเด็นสําคัญคือ เรื่อง R&D เรายังใหความสําคัญตํ่ามากๆ คิดเปน 0.2-0.3 เปอรเซ็นตของจีดีพี เทียบกับ

ประเทศเกาหลี จีน 2-3 เปอรเซ็นตของจีดีพี การคาดหวัง 1 เปอรเซ็นต จึงยังไมรูจะเกิดไดแคไหน ภาครัฐไมรูจะลงทุนได
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แคไหน แมภาคเอกชนที่เปนบริษัทใหญจะใหความสําคัญและ

ลงทนุ เชน ปนูใหญ ปตท. มคีวามแขง็แรงและแขงขนัตลาดโลกได

แตผู ประกอบการเอสเอ็มอี ยังไมคํานึงถึงการวิจัยพัฒนา

เทาที่ควร จึงทําใหยอดขายลดลงจาก 47 เปอรเซ็นต เหลือเพียง 

30  เปอรเซ็นต ตรงนี้จะทําอยางไรใหเอสเอ็มอีเปนสวนหนึ่งของ

ซัพพลายเชนและไปพรอมกับบริษัทใหญในการออกไปลงทุนตาง

ประเทศ อยางกรณีญี่ปุนที่บริษัทใหญจะนําเอสเอ็มอีของเขาไป

ดวยกัน เพราะหากเอสเอ็มอีแข็งแรงก็จะชวยผลักดันเศรษฐกิจได 

ปจจบุนัเอสเอม็อขีองไทยอยูใตดนิมาก คอืหลบภาษทีกุอยาง จะทําอยางไรใหขึ้นมาอยูบนดินใหได ตอนนี้เรามีเอสเอ็มอี

ประมาณ 2.7 ลานราย แตจดทะเบยีนนิติบคุคลเพียง 5-6 แสนราย และจายภาษแีค 3 แสนรายเทานัน้ หากควรใหมกีารจดทะเบียน

เอสเอ็มอีใหมและเปลี่ยนบทบาทกรมสรรพากรจากผูเก็บภาษีเปนผูใหคําแนะนํา ในเรื่องการเงิน การลงบัญชี และสอนให

เอสเอ็มอีเสียภาษีถูกที่สุด เชน การบริจาคตางๆ เพื่อชวยลดภาษี จะชวยทําใหเอสเอ็มอีขึ้นมาอยูบนดิน และรัฐยังไดภาษี 

VAT 7 เปอรเซ็นต เพิ่มขึ้นทันที และรัฐเห็นโครงสรางของเอสเอ็มอีจริงๆ วาเปนอยางไร รัฐบาลก็จะสามารถอัดฉีดชวยเหลือ

แตละกลุมไดชดัเจน และยงัชวยใหเอสเอม็อเีติบโตขึน้ สิง่ทีอ่ยากเหน็คอื เอสเอม็อใีนภาคเกษตรแขง็แรงขึน้ รวมถงึเรือ่งสิง่แวดลอม 

ซึ่งโรงงานวันน้ีเอาเปรียบทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมาก การที่สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) ทําเรื่อง 

Eco Factory ไดตระหนักถึงเรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม ขณะท่ีโรงงานขนาดใหญตองเลี้ยงหรือสอนโรงงานขนาดเล็ก เชน 

เรื่องการเติบโต การบริหารตนทุนใหมากที่สุด

ประเด็นตอไปคือ อะไรที่โลกกําลังตองการภาคอุตสาหกรรมตองปรับตัวไปตามสินคาท่ีโลกตองการ เชน สินคา

เฮลทแคร นาจะเติบโตในอนาคตได หรือสินคา Green อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ควรพลักดันใหเกิด

รวมถึงการใชอีคอมเมิรชเพ่ือใหผูประกอบการสามารถขายสินคาไดทั่วโลก ในเรื่องการใหความสําคัญเรื่อง R&D กระทรวง

พาณชิย ตองผนัตวัเองไมใชรอรบัจดทะเบยีนอยางเดยีว แตออกไปใหขอมลูการจดทะเบยีนวา ถาผูประกอบการจดลขิสทิธิแ์ลว

ไดประโยชน หรือมีขอดีอยางไร ขณะที่ประเทศในยุโรป หรือเวียดนาม เมื่อคิดคนมาแลวก็จะจดลิขสิทธิ์หมด ดังนั้น ถารัฐบาล

จะสนับสนุนและเปนวาระแหงชาติ จึงตองมีนิยามและยุทธศาสตรเอสเอ็มอีที่ชัดเจน 

นอกจากนัน้ รฐับาลตองสงเสรมิเรือ่งการบรหิารจดัการ การรวมลงทนุเวนเจอรแคปปตอล เพือ่ดงึมอือาชพีเขาไปชวย

เพราะปญหาของเอสเอ็มพอโตระดับหนึ่งจะไมกลาเอามืออาชีพเขามาอยูในบอรดบริหาร จึงทําใหการบริหารงานลมเหลว

เมื่อมีการแขงขันมากๆ วันนี้ภาคอุตสาหกรรมตองพัฒนาและพยายามปรับตัวเองใหทันกับเทรนดอุตสาหกรรมที่กําลังกาวไป 

โดยมองวาตลาดอยูตรงไหนและจะไปทางไหน เนื่องจากดีมานดนอยกวาซัพพลาย สิ่งที่เราไดเปรียบคือ ตลาดประเทศ CLMV 

ซึ่งเศรษฐกิจกําลังเติบโต เราตองดูวาเขาชอบสินคาแบบไหน ซ่ึงปจจุบันเขาชอบสินคาไทย หรือเมดอินไทยแลนด ตรงนี้

พอเราสรางจุดแข็งของสินคา แลวกระทรวงพาณิชย ตองทําใหผูประกอบการเปนที่รูจักตอไป โดยการใชอีคอมเมิรชเพื่อ

ผลักดันใหทุกคนเขามาขายสินคาทั่วโลก และการพัฒนาระบบโลจิสติกสใหไปดวยกัน ซึ่งไทยไดเปรียบในดานตนทุนการขนสง

ไปยังประเทศ CLMV 

สําหรับแนวทางการปฏิรูปการทํางานของราชการ ตองยอมรับวาในอดีตที่ผานมา รัฐจะเกงในเรื่องควบคุมและการ

ลงโทษ วนันีต้องเปลีย่นบทบาทใหมใหเปนผูทีส่นับสนนุ และใหคําปรกึษา (Support & Consult) ซึง่ถือวากระทรวงอตุสาหกรรม

ไดปรับเปล่ียนทาทไีปจากเดิมมาก เชน การใหใบอนญุาตเรว็ขึน้ การสงเสรมิอตุสาหกรรมสิง่แวดลอม และการตอตานคอรรปัชนั

นอกจากนั้นมักพบบอยในเร่ืองปญหาการบําบัดนํ้าเสียของโรงงาน กระทรวงอุตฯ จึงควรเขามาใหคําปรึกษาและแนะนํา

ดวยกัน เพราะหากเอสเอ็มอีแข็งแรงก็จะชวยผลักดันเศรษฐกิจได 

ปจจบุนัเอสเอม็อขีองไทยอยูใตดนิมาก คอืหลบภาษทีกุอยาง จะทําอยางไรใหขึ้นมาอยูบนดินใหได ตอนนี้เรามีเอสเอ็มอี
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ผูประกอบการ โดยใหคําปรึกษาอยางไรใหเขามตีนทนุการบาํบดันํา้เสยีถูกท่ีสดุ และเหน็ประโยชนในสิง่ทีเ่ขาลงทนุ ตรงนีจ้ะทาํให

เขาไววางใจและทํางานรวมกับภาคราชการดีขึ้นและทุกคนก็จะแข็งแรงข้ึน สําหรับความทาทายในป 2558 เช่ือวาเศรษฐกิจ

จะดีกวาป 2557 เพราะภาครัฐไดทยอยลงทุนแลวจะชวยผลักดันใหจีดีพีดีใหเติบโตขึ้น ซึ่งเศรษฐกิจไทยควรโตไมตํ่ากวา 4.5 

เปอรเซ็นต จึงจะทําใหประเทศเดินหนา เทียบกับประเทศเพื่อนบานที่โต 6-7 เปอรเซ็นต แมวันนี้เศรษฐกิจโลกจะยังอึมครึม

และจีนเองอาจจะลดดอกเบี้ยรอบ 2 อาจกระทบตอเศรษฐกิจทั่วโลก ในขณะที่ราคานํ้ามันโลกปรับตัวลง เปนสัญญาณบอกวา

เศรษฐกิจโลกไมดี อยางไรก็ตามเชื่อวารัฐบาลและภาคเอกชนจะชวยกันผลักดันใหเศรษฐกิจป 2558 โตไดกวา 4.5 เปอรเซ็นต

นายวีระ ธีรภัทร คอลัมนิสตและผู เชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ ใหมุมมองดวยวาประเทศไทยอยู ในชวงการ

เปลี่ยนผานครั้งใหญ การปฏิรูปอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ เปนสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ผูประกอบการจึงตอง

จับเทรนดใหถูก รวมถึงตองจัดระบบในการทําความเขาใจสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกรอบใหญใหได เพราะ 10 ป จากนี้เปนชวง

เวลาสําคัญ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจจึงตองใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดข้ึน ปจจุบัน

ปญหาภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินคาและบริการของไทย เราเติบโตขึ้นขางบนไมไดเพราะมีเพดานจํากัด พอ

จะลงขางลางก็ไมไดเพราะเราจะกลายเปนประเทศยากจน ขณะนี้เราจึงกําลังทําอยูในกรอบและชองทางที่จะไปใหได 

การสงออกของไทยในชวง 2-3 ป ที่ผานมา เห็นวาสินคาบางอยางไปไมทันแลว เชน อุตสาหกรรมรถยนต เราไมมีอุตสาหกรรม

ตนทาง คือ อุตสาหกรรมเหล็กกลา และ 80-90 เปอรเซ็นตเปนทุนจากญี่ปุน หรืออุตสาหกรรมปโตรเคมีเราไปไดดี แตกําลัง

จะหมดสัมปทานในป 2565 และไมสามารถตอสัญญาได สําหรับผูประกอบการเอสเอ็มอี เช่ือวาอุตสาหกรรมขนาดใหญ

เปนตัวการทําใหอุตสาหกรรมกลางและเล็กเกิดไมได อยางอุตสาหกรรมกอสรางพื้นฐาน เชน การกอตั้งโรงปูนเกิดใหมไมได 

ขณะที่อุตสาหกรรมขนาดใหญจํานวนหนึ่ง ยังลงทุนอยูในไทย ไมออกไปลงทุนนอกประเทศ เพราะเขาขยายในประเทศได

ทั้งแนวตั้งและแนวขวาง จึงเชื่อวาเอสเอ็มอีเกิดไดยาก แมจะมีชองทางขายในโมเดิรนเทรดแตทําไมได เพราะตนทุนสูงและ

ตองผลิตจํานวนมาก ยกตัวอยางอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศเยอรมันมีความแข็งแกรงมาก เชน

อุตสาหกรรมรถยนตของเขาผลิตไดเพราะเปนเจาของเทคโนโลยีและไมขายใหใคร สวนอุตสาหกรรมรถยนตของเราไมมี

การผลิตชิ้นสวนเปนของคนไทยจริงๆ จึงตองนําเขาเทคโนโลยีเปนสวนมาก ทําใหเอสเอ็มอีเกิดไมไดเพราะไมเปนเจาของ

เทคโนโลยี ในเรื่องการยกระดับอุตสาหกรรมจาก OEM เปน ODM พูดกันมานาน แตไมใชทุกบริษัทตองเปลี่ยน สินคา

บางอยางทําไปก็ขายไดไมจําเปนตองมีตราสินคาของเราเอง ถายังเติบโตไดก็ควรทําตอไป เชน ผูรับจางทําหีบหอ หรือเปน

คนกลางในการทําเพจเกจจิ้ง สวนการเปน ODM ผลิตสินคาท่ีมีแบรนด เชน พวกเสื้อผา จําเปนตองมีแบรนดแมตนทุนจะ

สูงขึ้น ดังนั้นคิดวาตองแยกแยะเอสเอ็มอีและโฟกัสใหชัดเจน สวนเรื่องการกระบวนการทํางานของหนวยงานราชการ ทางฝาย

ที่ตองการใหขาราชการเปลี่ยนทาทีมีพลังมากขึ้น และฝายราชการเองก็ไดปรับการออกกฎระเบียบ เพื่อจูนมาหากัน ซึ่งตอไป

จะมีกฎหมายออกมาอีกหลายฉบับ จึงตองจัดระบบความสัมพันธภาครัฐและเอกชนใหเขาถึงกันมากขึ้น  

สําหรับทิศทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในป 2558 ตองมองจากความเปนจริง เชื่อวาเศรษฐกิจจะเติบโตกวาปนี้

เพราะปน้ีฐานตํ่า แตประเด็นคือนโยบายการเงินและการคลังของรัฐบาลยังไมชัดเจน ดานหนึ่งตองการกระตุนเศรษฐกิจ แต

ไมลดอัตราดอกเบี้ย และอีกดานหนึ่งคือการขึ้นภาษีจํานวนมาก เชน ภาษีมรดก ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีที่ดินสิ่งปลูกสราง จึงไม

แนใจวาการสงสัญญาณของรัฐบาลวาจะไปทางไหน เหมือนกับการเปดไฟสี่แยกจราจรสามสีพรอมๆ กัน ทั้งเหลือง เขียว แดง  

จากเนื้อหาโดยสรุปในภาคเชาของการสัมมนา OIE Forum 2557 : ปฏิรูปอุตสาหกรรม :
ปฏิรปูเศรษฐกิจไทย โดยวทิยากรซึง่เปนผูบรหิารระดบัสงูของกระทรวงอตุสาหกรรม สภาอตุสาหกรรม
แหงประเทศไทย และวิทยาการในวงการสื่อสารมวลชนมาใหความรูในแนวทางของการปฏิรูป
อุตสาหกรรมเพื่อนําไปสูการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยที่จะดําเนินการกันตอไป
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ส่วนที่ 6

รายงานทางการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน 
  งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  การสอบทานงบการเงิน
  บุคลากร สศอ.      
  เบอรโทรศัพทติดตอหนวยงานตางๆ ภายใน สศอ./สถานที่ติดตอ
  คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําป 2557
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หมายเหตุ (หนวย : บาท)

สินทรัพย

     สินทรัพยหมุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 1,664,720.14 

          ลูกหนี้ระยะสั้น 217,195.00 

          วัสดุคงเหลือ  85,040.11 

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,966,955.25 

     สินทรัพยไมหมุนเวียน

          ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 6 79,864,979.30 

          สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 7 41,649.02 

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 79,906,628.32

รวมสินทรัพย 81,873,583.57 

หนี้สิน

     หนี้สินหมุนเวียน

          เจาหนี้ระยะสั้น 8 12,084,005.34 

          เงินรับฝากระยะสั้น 9 10,785,855.74 

          รวมหนี้สินหมุนเวียน 22,869,861.08 

     หนี้สินไมหมุนเวียน

          เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 1,102,504.35 

          เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00 

          รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,702,504.35 

          รวมหนี้สิน       24,572,365.43 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 57,301,218.14 

     สวนทุน/สินทรัพยสุทธิ   

          ทุน 114,130,352.32 

          รายไดสูง/ (ตํ่า) กวาคาใชจายสะสม (56,829,134.18)

          องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 57,301,218.14 

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

57,301,218.14 

1,702,504.35 

1,966,955.25 

81,873,583.57 

79,906,628.32

41,649.02 

22,869,861.08 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
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หมายเหตุ (หนวย : บาท)

รายได

           รายไดจากงบประมาณ 10  350,324,164.75 

           รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค  638,696.13

รวมรายได 350,962,860.88 

คาใชจาย

คาใชจายบุคลากร 11 71,649,675.56

คาบําเหน็จบํานาญ 12 15,146,510.79

คาตอบแทน 76,770.00

คาใชสอย 13 233,050,811.72

คาวัสดุ 14 1,603,130.80

คาสาธารณูปโภค 15 3,043,018.03

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 16 6,546,546.60

คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 11,623,062.99

คาใชจายอื่น 2,396.57

รวมคาใชจาย 342,741,923.06

รายไดสูงกวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน  8,220,937.82 

ตนทุนทางการเงิน -

รายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ 8,220,937.82 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557

   

  (หนวย:บาท) 

                                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - 

ตามที่รายงานไวเดิม 112,483,495.17 (64,603,123.80) -     47,880,371.37

ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดปกอน 1,646,857.15 (446,948.20) -     1,199,908.95

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี - -    -  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 - 

หลังการปรับปรุง 114,130,352.32 (65,050,072.00) -     49,080,280.32

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน

สําหรับป 2557    

การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหทุนเพิ่ม/ลด - -    -  -

รายไดสูงกวาคาใชจายสําหรับงวด - 8,220,937.82 -     8,220,937.82

กําไร/ขาดทุนจากการปรับมูลคาเงินลงทุน - -    -  -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 114,130,352.32 (56,829,134.18) -     57,301,218.14

ทุน รายไดสูง/(ตํ่า) 
กวาคาใชจาย

สะสม

องคประกอบอื่น
ของ สินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

รวมสินทรัพย
สุทธิ/สวนทุน

หมายเหตุ
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สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2557

หมายเหตุที่  1  ขอมูลทั่วไป
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) มีหนาที่
ความรับผิดชอบหลักในการ

- เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานการพฒันาอตุสาหกรรม รวมทัง้จดัทาํแผนพฒันาอตุสาหกรรม
ของประเทศ 

- เสนอแนะนโยบาย กําหนดทาที แนวทางความรวมมือดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ รวมทั้ง
ประชุมเจรจากับองคการหรือหนวยงานตางประเทศดานอุตสาหกรรม

- ศกึษา วเิคราะหเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพ่ือเปนขอมลูพ้ืนฐานในการกาํหนดนโยบายการวางแผน การพฒันา
อุตสาหกรรมและการแกปญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- วิเคราะห วิจัย คาดการณแนวโนม และเตือนภัยดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ประสาน เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
- กําหนดนโยบายการสํารวจ การเก็บรักษา การใชประโยชนขอมูลดานอุตสาหกรรม การจัดทําดัชนี

อุตสาหกรรมและทําหนาที่เปนศูนยสารสนเทศดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม
หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม มสีถานทีต้ั่งในกระทรวงอตุสาหกรรม อาคารสํานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เลขที่ 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 หนวยงานไดรบัการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป จาํนวน 373,976,100 บาท 
โดยแยกเปนงบลงทุน จํานวน 3,164,800 บาท และงบประจํา 370,811,300 บาท
 งบการเงินนี้เปนการแสดงภาพรวม ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม  
         
หมายเหตุที่  2  เกณฑการจัดทํางบการเงิน        
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช ซึ่งรวมถึง
หลักการ และนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ
แสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนําเสนองบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0423.2/ว237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม เวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนหนวยงานเบิกจายและจัดทํางบการเงินในระดับกรม ซึ่งรับผิดชอบ
บริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่หนวยงานมีอํานาจในการบริหารจัดการตาม
กฎหมาย รายงานท่ีปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สนิทรพัย หนีส้นิ รายได และคาใชจาย ซ่ึงเปนของรฐับาลและอยูภายใต
การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวมและใหหนวยงานเปนผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการใหแกรัฐบาล
ภายในขอบเขตอาํนาจหนาท่ีตามกฎหมาย และรวมถงึองคประกอบของงบการเงิน ซ่ึงอยูภายใตการควบคมุของหนวยงาน
ที่ใชเพื่อประโยชนในการดําเนินงานของหนวยงานเอง
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หมายเหตุท่ี  3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมและมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม           
 ในระหวางป พ.ศ. 2557 กระทรวงการคลังไดประกาศ      
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 การนําเสนองบการเงิน    
 มาตรฐานการบัญชภีาครัฐฉบับใหมขางตน กําหนดใหหนวยงานจดัทาํงบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยสทุธ/ิ
สวนทุนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนปแรกในการนําเสนองบการเงินของหนวยงาน แตยังไมตองแสดงงบการ
เงินเปรียบเทียบในปแรกที่เริ่มถือปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับนี้ แตใหเริ่มใชในการนําเสนองบการเงินสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2557เปนตนไป 
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอผิดพลาด           
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับนี้ มีวัตถุประสงคที่จะกําหนดหลักเกณฑในการเลือก และการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย การบญัช ีวธีิปฏบัิตทิางการบัญชแีละการเปดเผยขอมลูของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบญัช ีและการแกไขขอผดิพลาด เพือ่ใหงบการเงินของหนวยงานมคีวามเกีย่วของกบัการตดัสนิใจและ
มีความนาเชื่อถือ เพื่อใหผูใชงบการเงิน สามารถเปรียบเทียบงบการเงินสําหรับงวดตาง ๆ ของหนวยงานเดียวกัน และ
เปรียบเทียบงบการเงินระหวางหนวยงานไดดียิ่งขึ้น         
           
หมายเหตุที่  4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        
 - เงินทดรองราชการ เปนเงินที่หนวยงานไดรับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจาย เปนคาใชจาย
 - รายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร มีสภาพคลองสูง

4.2 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใชสิ้นเปลืองที่หนวยงานมีไว เพ่ือใชในการทํางานปกติ โดยทั่วไปมีมูลคา

ไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือ โดยวิธีเขากอนออกกอน 
4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

 - ที่ดิน เปนที่ราชพัสดุที่หนวยงานครอบครองและใชประโยชน แตไมไดเปนผูถือกรรมสิทธิ์
 - อาคารและสิ่งปลูกสราง รวมทั้งสวนปรับปรุงอาคาร แสดงตามมูลคาสุทธิตามบัญชี
 - อปุกรณ ไดแก ครภุณัฑประเภทตาง ๆ  รบัรูเปนสนิทรพัยเฉพาะรายการทีม่มีลูคาตอหนวยตัง้แต 5,000 

บาท ขึ้นไป แสดงมูลคาสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม
 - ราคาทุนของอาคารและอุปกรณ รวมถึงรายจายที่เกี่ยวของโดยตรงเพื่อใหสินทรัพยอยูในสถานที่และ

สภาพท่ีพรอมใชงาน ตนทุนในการตอเตมิหรอืปรบัปรงุ ซึง่ทาํใหหนวยงานไดรบัประโยชนตลอดอายกุาร
ใชงานของสินทรัพยเพิ่มข้ึนจากมาตรฐานเดิมถือเปนราคาทุนของสินทรัพย คาใชจายในการซอมแซม
ถอืเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดาํเนนิงานทางการเงนิ อปุกรณทีม่ลูคาตอหนวยตํา่กวา 5,000 บาท 
บันทึกรับรูเปนคาใชจายอุปกรณ (คาครุภัณฑตํ่ากวาเกณฑ) 
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 - คาเสือ่มราคาบันทกึเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดาํเนนิงานทางการเงิน คาํนวณโดยวธิเีสนตรงตาม
อายุการใชงานที่สอดคลองกับหลักและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2 และท่ีแกไข
เพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้        
อาคารสํานักงาน      40 ป

  สิ่งปลูกสราง       15 ป   
  ครุภัณฑสํานักงาน       12 ป 
    ครุภัณฑยานพาหนะ      8 ป   
    ครุภัณฑไฟฟา & วิทยุ     10 ป   
    ครุภัณฑโฆษณา       10 ป   
    ครุภัณฑคอมพิวเตอร      5 ป   
    ครุภัณฑอื่น       5 ป   

4.4 สินทรัพยไมมีตัวตน          
  สินทรัพยไมมีตัวตน แสดงมูลคาดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี

  - คาตดัจาํหนายสนิทรพัยไมมตีวัตนบนัทกึเปนคาใชจายในงบแสดงผลการดาํเนนิงานทางการเงนิ โดยวธิี
เสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ (โปรแกรมคอมพิวเตอรอายุ 5 ป)  

4.5 รายไดรอการรับรูระยะยาว เปนสินทรัพยรับบริจาคโดยมีผูมอบใหหนวยงานไวใชในการดําเนินงาน 
ซึ่งหนวยงานยังไมอาจรับรูรายได แตรายไดรอการรับรูจะถูกทยอยตัดบัญชี เพื่อรับรูรายไดตามเกณฑ
สัดสวนของคาเสื่อมราคาของสินทรัพยที่ไดรับบริจาค  

4.6 รายไดจากเงินงบประมาณ
  รายไดจากเงินงบประมาณรับรูตามเกณฑดังนี้
  1) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการขอรับเงินเขาบัญชีหนวยงาน
  2) เมื่ออนุมัติจายเงินใหกับผูสิทธิไดรับเงินแลวในกรณีเปนการจายตรงใหกับผูมีสิทธิรับเงิน  

3) เมื่อยื่นคําขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเปนการเบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน
หนวยงานแสดงรายไดจากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดําเนนิงานทางการเงินตามจํานวนเงนิงบ
ประมาณทีข่อเบกิสทุธจิากเงินงบประมาณเบกิเกนิสงคนื งบประมาณเบกิแทนกนัแสดงรายไดจากเงนิ
งบประมาณในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินของหนวยงานผูเบิกแทน

4.7 รายไดแผนดิน         
  รายไดแผนดินเปนรายไดที่หนวยงานไมสามารถนํามาใชจายในการดําเนินงาน รับรูเมื่อเกิดรายไดดวย
ยอดสุทธิหลังจากหักสวนท่ีจัดวรรเปนเงินนอกงบประมาณตามที่ไดรับการยกเวน รายไดแผนดิน และรายไดแผนดิน
นําสงคลังไมตองแสดงเปนรายไดและคาใชจายของหนวยงาน แตแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเปนรายงาน
แยกตางหาก  

4.8 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค
  รายไดจากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหนวยงานภาครัฐรับรูเมื่อไดรับเงินยกเวนกรณี
ที่มีเงื่อนไขเปนขอจํากัด ที่ตองปฏิบัติตามในการใชจายเงิน หรือไดรับความชวยเหลือและบริจาคเปนสินทรัพยที่ให
ประโยชนแกหนวยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรูเปนรายไดตามสัดสวนของคาใชจายเพ่ือการน้ันเกิดข้ึน หรือเกณฑ
การคํานวนคาเสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับตลอดอายุของสินทรัพยนั้น      
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หมายเหตุที่  5  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด       
         (หนวย  :  บาท)
            2557
 เงินทดรองราชการ        600,000.00
 เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ)    137,617.00 
 เงินฝากประจําที่มีกําหนดจายคืนไมเกิน 3 เดือน (เงินฝากไมมีรายตัว) 75.30
 เงินฝากคลัง        927,027.84
 รวม เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,664,720.14

           
หมายเหตุที่  6  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ          
          (หนวย  :  บาท)
         2557
 อาคารและสิ่งปลูกสราง         100,558,308.58
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสราง (34,660,051.37)
 อาคารและสิ่งปลูกสราง-สุทธิ 65,898,257.21
 ครุภัณฑ  65,875,219.32
 หัก คาเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ (51,908,497.23)
 ครุภัณฑ สุทธิ        13,966,722.09
 รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 79,864,979.30
           

หมายเหตุที่  7  สินทรัพยไมมีตัวตน   
 (หนวย  :  บาท)
         2557
 โปรแกรมคอมพิวเตอร         7,030,030.83
 หัก คาตัดจําหนายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร (6,988,381.81)
 รวม สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 41,649.02
   
           
หมายเหตุที่  8  เจาหนี้ระยะสั้น   
 (หนวย  :  บาท)
  เจาหนี้การคา         11,444,519.76
  เจาหนี้อื่น        24,676.75
  คาใชจายคางจาย         614,808.83
  รวม เจาหนี้ระยะสั้น         12,084,005.34
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หมายเหตุที่  9  เงินรับฝากระยะสั้น   
 (หนวย  :  บาท)
  เงินรับฝากอื่น         75.30
  เงินรับประกันผลงาน        9,858,752.60
  เงินประกันอื่น         927,027.84
  รวม เงินรับฝากระยะสั้น        10,785,855.74

หมายเหตุที่  10  รายไดจากงบประมาณ         
         (หนวย  :  บาท)
 รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน        
  รายไดจากงบบุคลากร         57,466,553.12
    รายไดจากงบดําเนินงาน    53,894,664.30
    รายไดจากงบลงทุน         3,148,790.00
    รายไดจากงบอุดหนุน         11,640,446.00
  รายไดจากงบกลาง        27,144,066.23
    รายไดจากงบรายจายอื่น 131,829,089.40
    หัก เบิกเกินสงคืนเงินงบประมาณ    (687,106.63)
 รวม รายไดจากงบประมาณปปจจุบัน-สุทธิ 284,436,502.42
 รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ (เงินกันไวเบิกเหลื่อมและเงินตั้งขอเบิกปกอนเบิกจายปปจจุบัน)  
  - รายไดจากงบบุคลากร     522,581.70
  - รายไดจากงบดําเนินงาน  11,952,925.36
  - รายไดจากงบลงทุน        2,723,271.00 
  - รายไดจากงบกลาง        40,376.27
  - รายไดจากรายจายอื่น        50,648,508.00 
 รวม รายไดจากงบประมาณปกอน ๆ 65,887,662.33
 รวม รายไดจากงบประมาณ 350,324,164.75



รายงานประจําปี 2557
112

 
หมายเหตุที่  11  คาใชจายบุคลากร          
 (หนวย  :  บาท)

 
  เงินเดือน         53,206,108.42
  คาลวงเวลา         280,010.00
  คาจาง         3,907,770.00
  คาตอบแทนพนักงานราชการ   1,011,083.33 
  เงินรางวัลประจําป         522,581.04
  คารักษาพยาบาล         9,051,196.22
  เงินชวยการศึกษาบุตร         210,462.25
  เงินชดเชย กบข.         957,141.55
  เงินสมทบ กบข.         1,435,712.32
  เงินสมทบ กสจ.         117,233.10
  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 41,234.00
  คาเชาบาน         271,850.00
  คาใชจายบุคลากรอื่น        637,293.33
  รวม คาใชจายบุคลากร       71,649,675.56

            
หมายเหตุที่  12  คาบําเหน็จบํานาญ         

(หนวย  :  บาท)
          
 บํานาญ         10,407,461.76
 เงินชวยคาครองชีพ         1,196,025.82
 บําเหน็จ         960,552.00
 บําเหน็จดํารงชีพ         590,050.65
 คารักษาพยาบาล         1,800,460.16
 เงินชวยการศึกษาบุตร         1,950.00
 บําเหน็จบํานาญอื่น        190,010.40 
 รวม คาบําเหน็จบํานาญ        15,146,510.79
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หมายเหตุที่  13  คาใชสอย         

(หนวย  :  บาท)
 คาใชจายในการฝกอบรม       5,392,656.00
 คาใชจายเดินทาง        596,202.30 
 คาซอมแซมและบํารุงรักษา     62,776.75
 คาจางเหมา         44,530,053.89
 คาธรรมเนียม 406.00
 คาจางที่ปรึกษา 173,643,391.65
 คาใชจายในการประชุม        277,374.00
 คาใชจายผลักสงเปนรายไดแผนดิน        49,466.00 
 คาใชสอยอื่น        8,498,485.13
 รวม คาใชสอย        233,050,811.72
            
หมายเหตุที่  14  คาวัสดุ   
 (หนวย  :  บาท)
 คาวัสดุ         1,423,440.54
 คาแกสและนํ้ามันเชื้อเพลิง        172,039.76
 คาครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ        7,650.50
 รวม คาวัสดุ        1,603,130.80

หมายเหตุที่  15  คาสาธารณูปโภค         
(หนวย  :  บาท) 

 คาไฟฟา         2,389,638.66
 คาประปา         40,234.79
 คาโทรศัพท         582,031.22
 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  31,113.36
 รวม คาสาธารณูปโภค        3,043,018.03
            
             
หมายเหตุที่  16  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย         

(หนวย  :  บาท)
 อาคารและสิ่งปลูกสราง         2,523,882.29
 ครุภัณฑ         3,995,064.31
 สินทรัพยไมมีตัวตน        27,600.00
 รวม คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 6,546,546.60 
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การสอบทานงบการเงิน

• เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2557 มียอดคงเหลือ 0 บาท ตรงตามรายงานเงินคงเหลือประจําวันและ
รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจําวันตามระบบ GFMIS และบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
จากการกระทบยอดเงนิฝากธนาคารในเดอืน กันยายน 2557 พบวายอดคงเหลอืบญัชเีงนิฝากธนาคารตาม 
Bank Statement มากกวายอดคงเหลือตามบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณ เกิดจาก
การใชบตัรเครดติของลกูหนีเ้งินยมืราชการทีไ่ดรบัเครดิตจากธนาคารซ่ึงจะเรยีกชาํระเงิน สวนยอดคงเหลอื
ตาม Bank Statement ของบญัชเีงนินอกงบประมาณจํานวน 75.30 บาท เปนรายการเงินรับฝากทีบ่นัทกึ
ผานบญัชเีงนิฝากไมมีรายตัวในระบบ GFMIS คูกบับญัชเีงนิรบัฝากอืน่ สวนบญัชคีางรบัจากกรมบญัชีกลาง
ซึ่งมีการรับโอนเงินจากธนาคารกรุงไทยแลวเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 25557 จํานวน 189,695 บาท 

• เงินฝากคลังคงเหลือจํานวน 927,027.84 บาท เปนหลักประกันสัญญาที่นําฝากกับกระทรวงการคลัง
โดยบันทึกผานบัญชีเงินประกันอื่น จํานวน 927,027.84 บาท หนวยงานบันทึกการซื้อวัสดุเปนคาใชจาย
เมื่อซื้อวัสดุ และปรับปรุงวัสดุคงคลังกับบัญชีซ้ือวัสดุเมื่อปลายปยอดคงเหลือตามรายงานของกรรมการ
ตรวจนับพัสดุประจําป 2557 จํานวน 85,040.11 บาท

• กรณีคาวัสดุตามงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน จํานวน 1,603,130.80 บาท ไดรวมรายการ
คาเชื้อเพลิง 172,039.76 บาท คาครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ 7,650.50 บาท และเปนคาวัสดุทั้งส้ิน 
จํานวน 1,423,440.54 บาท 

• บญัชใีบสาํคญัคางจายคงเหลอื ณ 30 กนัยายน 2557  จํานวน  294,713 บาท เปนใบสําคญัทีไ่ดรับโอนเงิน
มาจากกรมบัญชีกลางแลวจํานวน 137,617 บาท และ เปนรายการคางรับจากกรมบัญชีกลาง
จํานวน 108,598 บาท 

• สรปุรายไดแผนดนิทีจ่ดัเกบ็และนาํสงคลงัประจําปงบประมาณ 2557 มยีอดรวมจํานวน 629,225.63 บาท

• มีการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ณ สิ้นปงบประมาณ

• การคาํนวณคาเสือ่มราคาสินทรพัย ตามหมายเหตทุี ่4 สรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั เปนไปตามหลกัเกณฑ
การคาํนวณคาเสือ่มราคาสนิทรพัยถาวรสําหรับหนวยงานภาครัฐ ที ่กค 0423.3/ว238 ลงวนัที ่9 กนัยายน 
2557 และสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอรระบุมีอายุการใชประโยชน 5 ป
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สาํนกับรหิารกลาง

สํานกันโยบายอตุสาหกรรมมหภาค

บุคลากร สศอ. 

ศนูยสารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรมศนูยสารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรมศนูยสารสนเทศเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
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สํานักนโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1

สาํนกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2

สํานกันโยบายอตุสาหกรรมระหวางประเทศ

กลุมพฒันาระบบบรหิาร

กลุมตรวจสอบภายใน

สาํนกัวจิยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

บุคลากร สศอ. 
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เบอรโทรติดตอ

• สํานักบริหารกลาง (สบก.) โทรศัพท 0 2202 4271 โทรสาร 0 2644 7136

• ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทรศัพท 0 2202 4351 โทรสาร 0 2644 8956

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) โทรศัพท 0 2202 4302 โทรสาร 0 2644 8817 

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (สร.1) โทรศัพท 0 2202 4368 โทรสาร 0 2202 4365

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2) โทรศัพท 0 2202 4392 โทรสาร 0 2202 4390

• สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทรศัพท 0 2202 4333 โทรสาร 0 2644 8316

• สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (สท.)  โทรศัพท 0 2202 4336 โทรสาร 0 2202 4308

• กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.) โทรศัพท 0 2202 4282 โทรสาร 0 2202 4282

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)  โทรศัพท 0 2202 4388 โทรสาร 0 2644 8963

สถานที่ติดตอ

แผนที่แสดงที่ตั้งสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ถนนพระรามที่ 6  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท  :  0 2202 4274, 0 2202 4276, 02202 4284   โทรสาร   :  0 2644  7136

เว็บไซต https://www.oie.go.th http://twitter.com/Oie_news  

 https://www.facebook.com/oiepr  https://instagram.com/oieprnews
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• ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ศส.) โทรศัพท 0 2202 4351 โทรสาร 0 2644 8956

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (สม.) โทรศัพท 0 2202 4302 โทรสาร 0 2644 8817 

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (สร.1) โทรศัพท 0 2202 4368 โทรสาร 0 2202 4365

• สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (สร.2) โทรศัพท 0 2202 4392 โทรสาร 0 2202 4390

• สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) โทรศัพท 0 2202 4333 โทรสาร 0 2644 8316

• สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ (สท.)  โทรศัพท 0 2202 4336 โทรสาร 0 2202 4308

• กลุมตรวจสอบภายใน (ตสน.) โทรศัพท 0 2202 4282 โทรสาร 0 2202 4282

• กลุมพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)  โทรศัพท 0 2202 4388 โทรสาร 0 2644 8963
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สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นายอุดม วงศวิวัฒนไชย    ที่ปรึกษา

นายศิริรุจ  จุลกะรัตน   ที่ปรึกษา

นางสุราตรี อัครบวรกุล    ประธานคณะทํางาน

นางสาวสมจิตต เอี่ยมวรชัย   คณะทํางาน

นางสาวจริยา เดนดวง    คณะทํางาน

นางสาวสมพิศ นาคสุข    คณะทํางาน

นางศุภิดา เสมสุข    คณะทํางาน

นายอนุวัตร จุลินทร    คณะทํางาน

นายเมธี ลายประดิษฐ    คณะทํางาน

นายจักรพันธ เดนดวงบริพันธ   คณะทํางาน

นายกฤษฎา นุรักษ    คณะทํางาน

นายวิญู ไหลประสิทธิ์พร   คณะทํางาน

นายบุญอนันต เศวตสิทธิ์    คณะทํางานและเลขานุการ
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คณะทํางานจัดทําหนังสือรายงานประจําปี 2557
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