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ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	(สศอ.)	กระทรวง
อตุสำหกรรม	 ในฐำนะองค์กรชี้น�ำกำรพฒันำอตุสำหกรรม
ของประเทศ	 ได้ด�ำเนินงำนตำมภำรกิจในกำรจัดท�ำ	
บรูณำกำร	ผลกัดนันโยบำย	แผนยทุธศำสตร์	และมำตรกำร	
เพื่อพฒันำอตุสำหกรรมให้สำมำรถแข่งขนัได้อยำ่งเข้มแขง็
และเตบิโตอย่ำงยั่งยนื	ท่ำมกลำงปัจจยัแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศ	ที่มกีำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็และ
รนุแรง	รวมทั้งท�ำหน้ำที่เป็นหน่วยงำนวชิำกำร	ท�ำกำรวจิยั
ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ตลอดจนน�ำเสนอแนวทำง 
กำรพัฒนำ	 ควำมร่วมมือ	 และกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำน
อตุสำหกรรมกำรผลติระหว่ำงประเทศ	
	 โดยในปี	 2561	 ที่ผ่ำนมำ	 สศอ.	 ได้น�ำเสนอโมเดล 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจ	 รับมือกำร
เปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น	และเพื่อกำรพฒันำอตุสำหกรรมไทย
สู่อนำคต	ได้แก่	 SIAM	Model	กลยทุธ์สู่อตุสำหกรรม	4.0	
โดยได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์และผลักดันกำร 
ยกระดบัพฒันำอตุสำหกรรมที่เป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ
เพื่ออนำคต	(S-Curve	Industries)	กำรออกแบบเชื่อมโยงฐำน
ข้อมูลของกระทรวงอุตสำหกรรม	 และกำรยกระดับกำรให้
บริกำรของอุตสำหกรรมด้วยระบบ	 Digital	 Government	
Service	กำรผลกัดนักำรใช้ระบบ	Automation	และ	Robotic	
และกำรเตรียมพร้อมด้ำนควำมรู้และทักษะของทรัพยำกร
บุคคลที่จะรับมือกับยุคใหม่	 ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อรองรับกำรด�ำเนินงำนในทุกภำคส่วน	 ซึ่งใน
กำรจัดท�ำแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรมได้ค�ำนึงถึง	 AI	
(Artificial	Intelligence)	ที่มบีทบำทเพิ่มขึ้น	ในขณะเดยีวกนัได้
ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกร
และกำรใช้เทคโนโลยีในกระบวนกำรทำงอุตสำหกรรมที่
สะอำด	เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะเป็นกำรสนบัสนนุให้
อตุสำหกรรมมกีำรเตบิโตอย่ำงยั่งยนื
	 นอกจำกนี้	ในส่วนกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรที่ส�ำคญั
ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	สศอ.	ได้ด�ำเนนิงำนด้ำนข้อมลู	
Intelligence	 Unit	 อำท	ิ โครงกำร	 Intelligence	 Unit	 สศอ.	
โครงกำรศูนย์สำรสนเทศเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัจฉริยะ	
ด้ำนกำรเพิ่มผลิตภำพของภำคอุตสำหกรรม	 (Productivity)	

ด้ำนนโยบำยและมำตรกำรอตุสำหกรรม	อำท	ิกำรพฒันำ
อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์สู่อนำคตกรณีผลิตภัณฑ์เกษตร
และอำหำร	กำรวำงกรอบแนวทำงกำรจดัท�ำแผนกำรตลำด
และประชำสัมพันธ์ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษปี	 2562	
และด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 อำทิ	 กำรร่วมเป็น
เจ้ำภำพจดักำรประชมุ	Green	 Industry	Conference	 (GIC)	
ครั้งที่	5	ในด้ำนกำรสำนต่อนโยบำยอตุสำหกรรมสเีขยีวของ
ประเทศไทย	 แผนที่น�ำทำงควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรม
ไทย-ไต้หวัน	 ในระยะ	 10	 ปี	 (ปี	 2561-2570)	 กำรพัฒนำ 
ควำมเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมกับจีนรำยมณฑลกรณ ี
เขตปกครองตนเองกว่ำงซ	ีแนวทำงกำรพฒันำควำมร่วมมอื
ทำงเศรษฐกิจในอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพของไทยกับ 
สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์และอหิร่ำน	และกำรสร้ำงเครอืข่ำยด้ำน
กำรผลิตกับกลุ่มประเทศลุ่มน�้ำโขงด้วยดัชนีอุตสำหกรรม	
เป็นต้น
	 ส�ำหรับทิศทำงอุตสำหกรรมไทยกับควำมท้ำทำยใน
อนำคต	 ได้น�ำเสนอในประเด็นก้ำวต่อไปของอุตสำหกรรม
ระบบรำง	 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทยตำมแนวคิด
เศรษฐกจิหมนุเวยีน	(Circular	Economy)	Big	Data	Business	
Challenge	 กำรยกระดับผลิตภำพและระบบอัตโนมัต ิ
ของภำคกำรผลิตและบริกำรไทยด้วย	 Digital	 Industrial	
Transformation	 Platform	 และบทบำทของส�ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมในช่วงที่ไทยเป็นประธำนอำเซียน 
ปี	2562
	 สศอ.	 ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของภำรกิจหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ	 และพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เศรษฐกจิยคุใหม่	และยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั
ทำงภำคอุตสำหกรรมไทยให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำสู่เป้ำหมำย 
เพื่อควำมเข้มแขง็ยั่งยนืของประเทศต่อไปในอนำคต



ส่วนท่ี	1
ข้อมูลท่ัวไป

•	 วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	จรรยาข้าราชการ
•	 คณะผู้บริหาร	สศอ./	กองต่าง	ๆ
•	 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ	สศอ.
•	 โครงสร้างและอัตราก�าลัง
•	 งบประมาณ	สศอ.
•	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น

Part  1



OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS          ANNUAL REPORT 2018 7

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชี้น�าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
สู่ความยั่งยืน

พันธกิจ/ภารกิจ
• จัดทำา บูรณาการ ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
• จัดทำา เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูล การชี้นำาและการเตือนภัยเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้
• สร ้างความเข ้มแข็งในการเป ็นองค ์กรที่ เป ็นเลิศด ้านเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรม

ค่านิยม
รับผิดชอบหน้าที่  เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
มีความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์

อ�านาจหน้าที่
• เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 รวมทั้งการจัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
• เสนอแนะนโยบาย กำาหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือ 
 หน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
• ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
 การกำาหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการแก้ 
 ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
• วิ เคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรม
• ประสาน เร ่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนา 
 อุตสาหกรรม
• กำาหนดนโยบายการสำารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูล 
 ด ้านอุตสาหกรรม จัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม และทำาหน้าที่ เป ็น 
 ศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป ็นหน้าที่และอำานาจ 
 ของสำานักงาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ

1. ความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
	 	 ข ้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 ต้องปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ท้ังต่อตนเอง 
	 และผู้อื่น	ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ	ตระหนัก	และส�านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง	และต่อสังคม

2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก�าหนดเวลา	 
	 ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย	คุ้มค่า	 ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	 ชอบธรรม	 โดยรักษา	 และใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
	 ต่อประชาชนและประเทศชาติ

3. การเคารพบุคคล และองค์กร
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน	 และผู้อื่น 
	 อย่างเท่าเทยีมกัน	รกัษาชือ่เสยีงของส�านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	รวมถึงพงึรักษา	และใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั	คุม้ค่า

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค	 เป็นธรรม	รวดเร็ว	ประหยัด	 
	 และถูกต้อง	ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน�้าใจ	สุภาพ	เอื้ออาทร

5. การยึดมั่นและยืนหยัดท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ	 โดยยึดมั่นในความถูกต้อง	 
	 เที่ยงธรรม	ยึดมั่นในหลักวิชาการ	และจริยธรรม

6. การด�ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ควรด�ารงชีวิตโดยยึดปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อสร้าง 
	 ความเชื่อถือ	ศรัทธาที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

7. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
	 	 ข้าราชการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส	 เปิดเผย	พร้อมรับผิดชอบ	 
	 และสามารถตรวจสอบได	้

จรรยาข้าราชการ
ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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คณะผู้บริหาร

1. ณัฐพล  รังสิตพล
	 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

2. อดิทัต  วะสีนนท์
	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

3. อิทธิชัย  ยศศร ี
	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

12 3
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คณะผู้บริหาร

4. สมจิตต์  เอี่ยมวรชัย  
	 เลขานุการกรม	ส�านักงานเลขานุการกรม

5. นพมาศ  ช่วยนุกุล  
	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	

6. เพ็ญวิภา  ไตรศิริพานิช  
	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	1	

7. กฤศ  จันทร์สุวรรณ  
	 ผู้อ�านวยการกองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา	2	

54 6 7
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8. ปรีดา  อัตวินิจตระการ  
	 ผู้อ�านวยการกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

9. ปรารถนา  บุญญฤทธิ์  
	 ผู้อ�านวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

10. ธีรทัศน์  อิศรางกูร ณ อยุธยา 
	 ผู้อ�านวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

98 10
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คณะผู้บริหาร

11. นิอร  สุขุม   
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ	

12. ดวงดาว  ขาวเจริญ  
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

13. ธนพรรณ  ไวทยะเสวี  
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

14. ดุสิต  อนันตรักษ์
	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้น�าและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

1211 13 14
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15. จริยา  เด่นดวง   
	 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

16. จักรพันธ์  เด่นดวงบริพันธ์ 
	 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

15 16
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ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผู้อำานวยการ
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผู้อำานวยการ
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำานักงานเลขานุการกรม

กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศอ.
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	 	 ทั้งนี้	สศอ.	มกีำรทบทวนอ�ำนำจหน้ำที่	และโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรอกีหลำยครั้ง	
โดยล่ำสดุอำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ	8	ฉ	แห่งพระรำชบญัญตัริะเบยีบบรหิำรรำชกำร
แผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 
(ฉบบัที่	4)	พ.ศ.	2543	ให้ยกเลกิกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
กระทรวงอตุสำหกรรม	พ.ศ.	2551	และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิ
อตุสำหกรรม	 กระทรวงอตุสำกรรม	พ.ศ.	 2560	 ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำฉบบักฤษฎกีำ	
เล่มที่	 134	 ตอนที่	 102	 ก	 ลงวันที่	 2	 ตุลำคม	 พ.ศ.	 2560	 ก�ำหนดให้มีอ�ำนำจหน้ำที่และ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรดงัปัจจบุนั

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

  สำานักงานเลขานุการกรม

(1)	ด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนทั่วไป	งำนสำรบรรณ	
งำนช่วยอ�ำนวยกำร	และงำนเลขำนกุำรของส�ำนกังำน	

(2)	ด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรเงนิ	กำรบญัช	ีกำรงบประมำณ	
กำรพัสดุ	 อำคำรสถำนที่	 และยำนพำหนะของ
ส�ำนกังำน	

(3)	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บคุคล	กำรเสรมิสร้ำงวนิยั	และรักษำระบบคณุธรรม
ของส�ำนกังำน	

 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533  
ขอปรับปรุงฐานะของกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น
สำานักงานเทียบเท่ากรม เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานนโยบายและแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ในการจัดตั้งสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยให้โอนงานของสำานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก สำานักงานปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรมมารวมเข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง  
กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติโอนอำานาจหน้าที่ และกิจการบริหารงานบางส่วนของ
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสำานักงานพัฒนา
อตุสาหกรรมหลกั) กระทรวงอตุสาหกรรม ไปเป็นของสำานกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2534 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่ 4 
กันยายน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ดังนั้นจึงได้ถือเอา วันที่ 5 กันยายน 2534 เป็นวันก่อตั้ง สศอ. ตั้งแต่นั้นมา

(4)	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมลู	กจิกรรม	ควำมรู	้ควำมก้ำวหน้ำและผลงำนของ
ส�ำนกังำน	

(5)	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง	 งำนนิติกรรมและสัญญำ	 งำนเกี่ยวกับ 
ควำมรบัผดิทำงแพ่งและอำญำ	งำนคดปีกครอง	และ
งำนคดีอื่นใด	 และกำรรับฟ ังควำมคิดเห็นของ 
ผู้เกี่ยวข้องและวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำก
กฎหมำย	 รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย
บรรดำที่อยู่ในหน้ำที่และอ�ำนำจของส�ำนกังำน	
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(6)	ด�ำเนินกำรอื่นใดที่มิได้ก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่และ
อ�ำนำจของส่วนรำชกำรใดของส�ำนกังำน	

(7)	ปฏิบัติงำนร ่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

(1)	ด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรจดัท�ำแผนปฏบิตักิำรขบัเคลื่อน
นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ	 และ
แผนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและผลิตภำพของ 
ภำคอุตสำหกรรม	 ตลอดจนกำรก�ำกับ	 ผลักดันและ
พัฒนำปัจจัยสนับสนุนที่จ�ำเป็นต่อกำรขับเคลื่อน
นโยบำยกำรพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ	

(2)	เสนอแนะนโยบำย	ยทุธศำสตร์	แนวทำง	และมำตรกำร
ด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศ	 รวมทั้ง 
จัดท�ำแผนพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศในระดับ
มหภำค	ภูมภิำค	และพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ	

(3)	เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำปัจจยัสนบัสนนุที่จ�ำเป็น
ต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรมของประเทศ	

(4)	ติดตำมและประเมินผลกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ	 แผนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ของประเทศ	แผนกำรเพิ่มประสทิธภิำพและผลติภำพ
ด้ำนอุตสำหกรรม	 ตลอดจนแผนพัฒนำภูมิภำค	 
และพื้นที่เศรษฐกจิพเิศษ	

(5)	ส ่งเสริมและสนับสนุนทำงวิชำกำรในกำรจัดท�ำ
ยุทธศำสตร์	 และแผนพัฒนำอุตสำหกรรม	 ในระดับ
ภูมภิำคและจงัหวดั	ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

(6)	ประสำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อให ้ควำมช่วยเหลือ 
และแก้ไขปัญหำด้ำนอตุสำหกรรม	

(7)	จัดท�ำแผนงำนงบประมำณบูรณำกำรร ่วมกับ 
หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งงบประมำณ	 
แผนปฏบิตักิำรของส�ำนกังำน	ให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวง	

(8)	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำร
พฒันำอตุสำหกรรมแห่งชำต	ิ

(9)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย
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  กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2

(1)	เสนอแนะนโยบำย	 แนวทำง	 และมำตรกำรด้ำน 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมรำยสำขำ	 รวมทั้งจัดท�ำแผน
พฒันำอตุสำหกรรมรำยสำขำ	

(2)	ศึกษำ	 วิ เครำะห ์	 และติดตำมสถำนกำรณ์ที่มี 
ผลกระทบต่อเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	รวมทั้งคำดกำรณ์
แนวโน้มและเตอืนภยัอตุสำหกรรมรำยสำขำ	

(3)	ตดิตำมและประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนพฒันำ
อตุสำหกรรมรำยสำขำ	

(4)	ประสำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหำอตุสำหกรรมรำยสำขำ	

(5)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(1)	ศกึษำ	วเิครำะห์	รวบรวมข้อมลูเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
และเป็นหน่วยสำรสนเทศเชงิลกึของกระทรวง	รวมถงึ
กำรเชื่อมโยงเครอืข่ำยข้อมลูกบัหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	

(2)	ศึกษำ	 วิเครำะห์	 และวิจัยประเด็นทำงเศรษฐกิจที่มี 
ผลต่อกำรพฒันำอตุสำหกรรมของประเทศและตดิตำม
สถำนกำรณ์	 รวมทั้งคำดกำรณ์แนวโน้มและเตอืนภยั
ด้ำนอตุสำหกรรม	

(3)	พฒันำเครื่องมอืและแบบจ�ำลองทำงเศรษฐศำสตร์เพื่อ
สนบัสนนุกำรศกึษำ	วเิครำะห์	และวิจยัทำงเศรษฐกจิ
อตุสำหกรรม	

(4)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

(1)	เสนอแนะนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 แนวทำง	 มำตรกำร	
และก�ำหนดท่ำทีควำมร ่วมมือ	 ด ้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศทั้งในระดับทวิภำค ี
และพหภุำค	ี

(2)	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรม 
กบัต่ำงประเทศ	รวมทั้งองค์กำรระหว่ำงประเทศ	

(3)	ติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำย
ด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมระหว่ำงประเทศ	

(4)	ด�ำเนนิกำรตำมพนัธกรณ	ีอนสุญัญำ	พธิสีำร	ข้อตกลง	
มำตรกำรทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ	 และร่วม
พจิำรณำก�ำหนดข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนเศรษฐกจิ
อตุสำหกรรมระหว่ำงประเทศ	และที่เกี่ยวข้อง	

(5)	เป็นศูนย์ให้บริกำรข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
และควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศของกระทรวง	

(6)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(1)	ก�ำหนดนโยบำย	 และระเบยีบในกำรส�ำรวจ	 กำรเกบ็
รักษำและกำรใช้ประโยชน์ข้อมูล	 ด้ำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม	

(2)	ด�ำเนนิกำรเกี่ยวกบักำรเป็นศนูย์ข้อมลูและสำรสนเทศ
ด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	

(3)	รวบรวม	จดัท�ำ	และพฒันำดชันเีศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ในภำพรวมและรำยสำขำอตุสำหกรรม	

(4)	สร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยนด้ำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรมระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	ภำครฐัและ
เอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	

(5)	พฒันำ	บรหิำรจดักำร	และเชื่อมโยงระบบสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร	เพื่อรองรบัรฐับำลอเิลก็ทรอนกิส์	

(6)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กลุ่มตรวจสอบภายใน

(1)	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร	 
กำรเงนิ	และกำรบญัชขีองส�ำนกังำน	

(2)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย

  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

(1)	เสนอแนะให้ค�ำปรึกษำแก่ผู ้อ�ำนวยกำรเกี่ยวกับ
ยทุธศำสตร์กำรพฒันำระบบรำชกำรภำยในส�ำนกังำน	

(2)	ติดตำม	 ประเมินผล	 และจัดท�ำรำยงำนเกี่ยวกับ 
กำรพฒันำระบบรำชกำรภำยในส�ำนกังำน	

(3)	ประสำนและด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรร่วมกบัหน่วยงำนกลำงต่ำง	ๆ	และหน่วยงำน
ภำยในส�ำนกังำน	

(4)	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมำย
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โครงสร้างและกรอบอัตราก�าลัง (ต�าแหน่ง)

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 1	 ต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 2	 ต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชำญ	 4	 ต�ำแหน่ง
กลุ่มตรวจสอบภำยใน	 2	 ต�ำแหน่ง
กลุ่มพฒันำระบบรำชกำร	 2	 ต�ำแหน่ง
ส�ำนกังำนเลขำนกุำรกรม	 22	 ต�ำแหน่ง
กองนโยบำยอตุสำหกรรมมหภำค	 18	 ต�ำแหน่ง
กองนโยบำยอตุสำหกรรมรำยสำขำ	1	 18	 ต�ำแหน่ง
กองนโยบำยอตุสำหกรรมรำยสำขำ	2	 18	 ต�ำแหน่ง
กองวจิยัเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 15	 ต�ำแหน่ง
กองเศรษฐกจิอตุสำหกรรมระหว่ำงประเทศ		 17	 ต�ำแหน่ง	
กองสำรสนเทศและดชันเีศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 17	 ต�ำแหน่ง

รวม	 136	 ต�ำแหน่ง

งบประมาณส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 งบรายจ่าย ปี 2560 ปี 2561

งบบุคลำกร	 59,366,756.08	 62,095,184.40
งบด�ำเนนิงำน	 68,643,517.36	 54,358,937.25
งบลงทนุ	 1,773,587.60	 21,065,000
งบเงนิอดุหนนุ	 155,267,995.04	 93,577,762.75
งบรำยจ่ำยอื่น	 92,722,400	 79,415,000

รวม	 377,774,256.08	 310,511,884.40

ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวธารทิพย์  ศรีสันติสุข

ตำาแหน่ง: 
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช�านาญการพิเศษ

สังกัด: 
กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจำาปี พ.ศ. 2561



ส่วนท่ี	2
ผลการปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

•	 การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
	 ของราชการ	พ.ศ.	2540
•	 ผลการปฏิบัติราชการตามผลผลิตงบประมาณ
•	 รายงานผลการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร 
	 จัดการภาครัฐของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	
	 ในปี	2561
•	 รายงานผลการด�าเนินงานการจัดการความรู ้
	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Part  2
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 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้อง 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพื่อให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่กำาหนดไว้ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และจัดให้บริการข้อมูล 
ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนและผู้ขอรับบริการ โดยมีการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

  1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ.

	 สศอ.	 ได้ด�ำเนนิกำรจดัตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขึ้น
ตั้งแต่ปี	2548	โดยได้จดัท�ำโครงสร้ำง	กำรจดัองค์กร	
สรุปอ�ำนำจหน้ำที่ที่ส�ำคัญและวิธีกำรด�ำเนินงำน	
นอกจำกนี้ภำยในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ	สศอ.	ยงัมี
กำรจดัท�ำแผนผงักำรด�ำเนนิงำน	(Flow	chart)	ส�ำหรบั
ขั้นตอนกำรขอรบับรกิำรข้อมูลข่ำวสำรเพื่อไว้ส�ำหรบั

ให้บรกิำรและอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนผูท้ี่มำ
ตดิต่อ	ณ	ชั้น	2	ห้องสมดุ	อำคำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิ
อตุสำหกรรม	กระทรวงอตุสำหกรรม	ถนนพระรำมที่	6	
แขวงทุ ่งพญำไท	 เขตรำชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	
หมำยเลขโทรศพัท์ตดิต่อ	0	2202	4274,	0	2202	4284	



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม22

3.3	มีกำรจัดเก็บสถิติและจัดท�ำรำยงำนสรุปผล	 
กำรมำใช้บริกำรของผู้ที่มำขอรับบริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร	 ณ	 ห้องสมุด
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	และได้น�ำเสนอ
ผลรำยงำนต่อผู้บริหำรของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรมทรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ

3.4	ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ของ	 สศอ.	 มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร	
โดยมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรด�ำเนินงำน
ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงต่อเนื่อง

3.5	มีกำรเผยแพร่งำนบริกำรด้ำนกำรใช้ข ้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชน	เช่น	พระรำชบญัญตัข้ิอมลู

ผลส�ารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ส�าหรับบุคคลภายนอก) 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561)

   ความพึงพอใจของหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ

   ความเหมาะสมด้านสถานที่ คิดเป็นร้อยละ

   ความพอเพียงของอุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ

   การให้บริการของเจ้าหน้าที่ คิดเป็นร้อยละ

   ภาพรวมการให้บริการภายในห้องสมุด คิดเป็นร้อยละ

  2. การดำาเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 พ.ศ. 2540 มาตรา 9 

ข่ำวสำร	 คู่มือประชำชน	 และ	 VDO	 3	 นำท ี
เพื่อประชำชน	ลงผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์ของ	สศอ.	
ที่	www.oie.go.th	

3.6	มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำร	เพื่อเผยแพร่
ข้อมลูข่ำวสำรของ	สศอ.	ผ่ำนทำงช่องทำงต่ำง	ๆ 	
ได้แก่	เวบ็ไซต์ของ	สศอ.	ห้องสมดุอเิลก็ทรอนกิส์	
ศูนย์ข้อมูลข้อมูลข่ำวสำร	 บอร์ดประชำสัมพันธ	์
เสยีงตำมสำย	รำยงำนประจ�ำปี	เป็นต้น	รวมทั้ง
มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นจำกแบบสอบถำม
ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร
ของประชำชนผู้ขอรบับรกิำร

	 สศอ.	 ได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ทำงกำยภำพส�ำหรับรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำมำใช้บริกำรได้โดยง่ำยและ
สะดวก	โดยมกีำรด�ำเนนิงำน	ดงันี้
2.1	จดัท�ำป้ำยชื่อศนูย์ข้อมลูข่ำวสำร	สศอ.	ไว้หน้ำห้อง	

พร ้อมป้ำยบอกทำงไปศูนย ์ข ้อมูลข ่ำวสำร 
ของ	สศอ.

2.2	จัดสถำนที่อ�ำนวยควำมสะดวกไว้ต้อนรับและ
บริกำรแก่ผู ้มำใช้บริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
ของ	สศอ.

2.3	จดัเกบ็ข้อมูลข่ำวสำรตำม	มำตรำ	9	(1)-(8)	ไว้ให้
บริกำรอย่ำงครบถ้วน	 โดยมีระยะเวลำจัดเก็บ 
ไม่น้อยกว่ำ	1	ปี

2.4	จัดท�ำดัชนีข้อมูลข่ำวสำรไว้ให้บริกำร	 ณ	 ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงชัดเจน	 และสำมำรถสืบค้น
ได้อย่ำงสะดวก	และรวดเรว็	

  3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

	 สศอ.	 ได้มีกำรด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ข้อมูลข่ำว	สศอ.อย่ำงต่อเนื่อง	ดงันี้	
3.1	มอบหมำยรองหวัหน้ำส่วนรำชกำรรบัผดิชอบใน

กำรปฏิบัติงำนตำมพระรำชบัญญัติข ้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	เป็นกำรเฉพำะ	

3.2	ผู้บริหำรให้ควำมส�ำคัญในกำรติดตำม	 ควบคุม
ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด	 เช่น	 มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรพจิำรณำด�ำเนนิกำรในกำรปฏบิตัิ
ตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	
พ.ศ.	 2540	 กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรฯ	 
อย่ำงสม�่ำเสมอ

83.33
85.56
81.11
95.56
88.89
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  4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 

	 สศอ.	ได้มกีำรด�ำเนนิกำรจดัท�ำ	จดัเกบ็และเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของ	สศอ.	ดงันี้	
4.1	มีกำรน�ำข ้อมูลเกี่ยวกับกำรประกวดรำคำ	

ประกำศสอบรำคำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำม
แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ	สศอ.

4.2	มกีำรจดัท�ำสรปุผลกำรจดัซื้อจดัจ้ำงเป็นรำยเดอืน	
จัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไว้ในศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ของส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมและ 
มีกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรมทกุเดอืน

  5. การพัฒนาการดำาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำาปี 2560 

	 ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2560	 ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง 
กำรจัดท�ำระบบข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	มำตรำ	7	และ
มำตรำ	9	ดงันี้
5.1	ปรับปรุงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540	

ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ
5.2	ส่งผู ้แทนเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรจัดตั้ง 

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	 และเข้ำร่วม
อบรมและทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
พระรำชบญัญตัข้ิอมลูข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540

5.3	กรอกแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรและเกณฑ์กำรประเมิน

มำตรฐำนกำรประเมินศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร	พร้อมทั้ง	จดัท�ำข้อมูล	ค�ำนวณคะแนน	
และรวบรวมข้อมูลท�ำแฟ้มหลักฐำนตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ	
สศอ.	 ส่งส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม	
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือก
หน่วยงำนเข้ำร่วมโครงกำร	 “ปี	 2560	 ปีแห่ง 
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร”

5.4	รำยงำนผลกำรปฎบิตัติำมพระรำชบญัญตัข้ิอมลู
ข่ำวสำรของรำชกำร	 พ.ศ.	 2540	 ในเว็บไซต์ 
ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำร 
ของรำชกำร

  6. การดำาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำาปี 2561 

	 ส�ำหรับปี	 พ.ศ.	 2561	 ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง 
กำรจัดท�ำระบบข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติ
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	มำตรำ	7	และ	
มำตรำ	9	ดงันี้
6.1	น�ำประกำศเรื่อง	 กำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูล

ข่ำวสำรส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร	พ.ศ.	2540	ซึ่งอยู่ใน	ม.	9	
(1)	 ส่งกลุ่มงำนรำชกิจจำนุเบกษำ	 ส�ำนักงำน
เลขำนกุำรรฐัมนตร	ีท�ำเนยีบรฐับำล	เพื่อด�ำเนนิกำร
ลงประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำต่อไป	

6.2	ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้ำยศูนย์บริกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของ	สศอ.	ใหท้นัเหตกุำรณแ์ละนำ่สนใจ
ต่อผู้มำรบับรกิำรข้อมูลข่ำวสำร	

6.3	รำยงำนผลกำรมำใช้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของ	
สศอ.	ในปีงบประมำณ	2561	รวมทั้งสิ้น	8,666	รำย	
เสนอต่อผู้บรหิำร	สศอ.	

6.4	ปรบัปรงุแฟ้มข้อมูลข่ำวสำรตำมมำตรำ	9	(1)	–	(8)	
ให้ทนัสมยัอยู่อย่ำงสม�่ำเสมอ																													

6.5	จัดเตรียมกล่องรับควำมคิดเห็นเพื่อให้ผู ้มำ 
รับบริกำรแสดงข้อคิดเห็น	 และได้น�ำข้อคิดเห็น
ของผู้มำรบับรกิำรนั้น	ๆ 	มำปรบัปรงุแก้ไขกำรให้
บรกิำรให้ดยีิ่งขึ้น
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ผลการปฏิบัติราชการ
ตามผลผลิตงบประมาณ

 ส�านักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) มีหน้าท่ี
หลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง มาตรการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและจัดท�าแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ อีกท้ังการก�าหนดท่าที
แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ การประชุมเจรจากับองค์กรหรือ 
หน่วยงานต่างประเทศด้านอตุสาหกรรม การวเิคราะห์
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน 
ก า ร ก� าหน ด น โ ย บ า ย แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรม การแก้ไขปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยี 

รวมถึงการวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์ แนวโน้ม และ 
เตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การประเมิน 
ผลการพัฒนาอุตสาหกรรม การส�ารวจเก็บรักษา 
การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การจัดท�า
ดัชนีอุตสาหกรรม และการท�าหน ้าที่ เป ็นศูนย ์
สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 การด�าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
สศอ. ได้ก�าหนดผลผลิตซึ่งสอดคล้องตามหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบหลักและปรากฏผลการปฏิบัติงาน
ตามผลผลิตงบประมาณ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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ซึ่งมผีลกำรปฏบิตังิำน	ดงันี้
•	กำรเสนอแนะและผลักดันนโยบำย	 มำตรกำร	 
 จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	117	เรื่อง	มผีลกำรปฏบิตังิำน  
	 194	เรื่อง	ประกอบด้วยเรื่องส�ำคญั	อำทิ
-	 มำตรกำรสนับสนุนกำรผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อน 
	 ด้วยพลงังำนไฟฟ้ำในประเทศไทย
-	 มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบ 
	 อตัโนมตัิ
-	 มำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย	 
	 ปี	พ.ศ.	2561-2570
-	 มำตรกำรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร	 
	 ปี	พ.ศ.	2562-2571
-	 กำรจัดท�ำแผนแม่บทกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
	 และผลิตภำพทำงกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม	 
	 พ.ศ.	2560-2564	
-	 กำรจดัท�ำแนวทำงยกระดบัอตุสำหกรรมไทยไปสู่ 
	 อุตสำหกรรม	 4.0	 (Industry	 4.0)	 ในระยะ	 5	 ปี	 
	 พ.ศ.	2560-2564
-	 กำรจัดท�ำกรอบควำมร่วมมือเชิงยุทธศำสตร์ 
	 ระหว่ำงไทยกับองค์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมแห่ง 
	 สหประชำชำต	ิ(UNIDO)
-	 กำรจัดท�ำ	 Roadmap	 ควำมร ่วมมือด ้ำน 
	 อตุสำหกรรมระหว่ำงไทยและไต้หวนั

  ผลผลิตที่ 1 การกำาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม 

	 	 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจต่องำนเสนอแนะ
นโยบำย/แนวทำง/มำตรกำร/แผนพฒันำอตุสำหกรรม/
รำยงำนกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ต่ำง	ๆ	ของ	สศอ.	ในเรื่องควำมน่ำเชื่อถอื	ควำมรวดเรว็	
ทันสถำนกำรณ์	 กำรน�ำไปใช้ประโยชน์	 พบว่ำ	 ผู้รับ
บรกิำรมคีวำมพงึพอใจ	เฉลี่ยร้อยละ	95.77	

•	กำรบรกิำรข้อสำรสนเทศด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 
	 จำกเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้	 118,000	 รำย	 มีผู้รับ 
	 บริกำร	 184,433	 รำย	 ประกอบด้วยผู้รับบริกำรใน 
	 แต่ละผลติภณัฑ์	อำทิ
-	 บริกำรด้ำนดัชนีอุตสำหกรรม	 จ�ำนวนผู้รับบริกำร	 
	 116,891	รำย
-	 บริกำรด้ำนสถิติอุตสำหกรรม	 จ�ำนวนผู้รับบริกำร	 
	 8,394	รำย
-	 บริกำรสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 จ�ำนวน 
	 ผู้รับบริกำร	 59,148	 รำย	 ประกอบด้วย	 สรุปข่ำว 
	 เศรษฐกจิอตุสำหกรรมรำยวนั	จ�ำนวน	54,198	รำย	 
	 ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยเดือน	 จ�ำนวน	 
	 1,200	รำย	ภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกรรมรำยปีจ�ำนวน	 
	 400	รำย	ภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกรรมรำยไตรมำส	 
	 1,600	รำย	รำยงำนประจ�ำปี	จ�ำนวน	350	รำย	และ 
	 วำรสำรเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	จ�ำนวน	1,400	รำย	

	 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจต่อ 
งำนด้ำนดัชนีอุตสำหกรรมรำยเดือน	
รำยงำนผลิตภำพอุตสำหกรรมโครงกำร 
ศูนย ์ข ้อมูลอัจฉริยะด ้ำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม	 ส�ำหรับอุตสำหกรรม
ศักยภำพ	 ข ้อมูลสถิติอุตสำหกรรม	 
I n d u s t r i a l 	 I n t e l l i g e n c e 	 U n i t	 
ภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมรำยเดือน	 
รำยไตรมำส	 และรำยปี	 ระบบเตือนภัย
เศรษฐกติจอตุสำหกรรม	ในเรื่องคณุภำพ	
ควำมน ่ำเชื่อถือ	 ถูกต ้อง	 แม ่นย�ำ	 
ควำมรวดเรว็	ทนัสถำนกำรณ์	กำรน�ำไป
ใช้ประโยชน์	ช่องทำงกำรรบับรกิำรข้อมลู	 
พบว่ำ	 ผู ้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ	 
เฉลี่ยร้อยละ	90.00	
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	 	 เนื่องจำกภำครฐัให้ควำมส�ำคญัในกำรน�ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมำสนับสนุนและขับเคลื่อน
ภำคเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ	โดยกำร
ปรบัเปลี่ยนสู่กำรเป็นรฐับำลดจิทิลั	ตำมแผน
พัฒนำรั ฐบำลดิจิทั ลของประ เทศไทย	 
พ.ศ.	 2560-2564	 สศอ.ในฐำนะองค์กรชี้น�ำ 
กำรพฒันำอตุสำหกรรมของประเทศสูค่วำมยั่งยนื 
ได้ด�ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อม	 โดยกำร
พฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรบั	Big	data	
อำทิ	 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 
กำรพัฒนำศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสำหกรรม	
กำรสร ้ำงแบบจ�ำลองในกำรวิ เครำะห ์
สถำนกำรณ์เศรษฐกจิอตุสำหกรรม	กำรพฒันำ
และปรับปรุงระบบ	 Industr ial	 Intel l igence	 Unit- I IU	 
(http://iiu.oie.go.th)	รองรบักำรจดัเกบ็ในระบบ	Cloud	Computing	
ให้มคีวำมทนัสมยัและเกดิควำมเสถยีร	เพื่อให้เป็นศูนย์ปฏบิตัิ
กำรเครอืข่ำยเชื่อมโยงข้อมลูกำรชี้น�ำ	เตอืนภยั	และข้อมูลด้ำน
เศรษฐกจิอตุสำหกรรมไทยและต่ำงประเทศ	ในกำรวเิครำะห์
ผลกระทบและคำดกำรณ์แนวโน้มด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ได้อย่ำงรวดเรว็	และมปีระสทิธภิำพมำกยิ่งขึ้น	รวมถงึเผยแพร่
ข้อมลูให้กบัหน่วยงำนภำครฐั	ภำคกำรศกึษำ	และภำคเอกชน
ที่เกี่ยวข้อง	 ประกอบด้วยข้อมูลดัชนีอุตสำหกรรมจ�ำนวน	 
21	สำขำ	57	กลุ่มอตุสำหกรรม	235	ผลติภณัฑ์	 โดยจดัท�ำ
และแถลงผลเป็นประจ�ำทุกเดือน	 ควบคู่ไปกับกำรวิเครำะห์
คำดกำรณ์	และฐำนข้อมลูเชงิลกึ	12	รำยสำขำและระบบฐำน
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภำค	 เพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขนัภำคอตุสำหกรรม
	 	 นอกจำกนั้น	สศอ.	ยงัมกีำรด�ำเนนิกำรที่ส�ำคญั	ในฐำนะ
เจ้ำภำพหลักในกำรด�ำเนินกำรจัดท�ำงบประมำณในลักษณะ
บูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ภำยใต้แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมศักยภำพ	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 
ซึ่งได้รบักำรจดัสรรงบประมำณจ�ำนวน	1,192.1308	ล้ำนบำท	
เพื่อรองรับกำรปฏิรูปอุตสำหกรรม	 ที่ต้องกำรปรับเปลี่ยน
โครงสร้ำงเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม	
โดยก�ำหนดเป้ำหมำยกำรพฒันำอตุสำหกรรม	2	เป้ำหมำย	คอื
  เป้าหมายท่ี 1	 สถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร 
มีผลิตภำพกำรผลิตและผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้น/ส่งเสริม 
กำรรวมกลุม่เครอืข่ำยและมกีลไกสนบัสนนุกำรเพิ่มผลติภำพ
เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรม	 โดยมีตัวชี้วัด	 คือ	 ผลิตภำพ 
กำรผลิตของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้น

  ผลผลติท่ี 2 การพัฒนาอตุสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพมุ่งสูอุ่ตสาหกรรม 4.0

เฉลี่ยร้อยละ	 10/ผลิตภำพแรงงำนของสถำนประกอบ 
กำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	 5/ระดับควำม
ส�ำเร็จของกลุ่มเครือข่ำยเพิ่มขึ้น	 และจ�ำนวนฐำนข้อมูล/
ศูนย์พฒันำอตุสำหกรรมเพื่อเพิ่มผลติภำพกำรผลติ
  เป้าหมายที่ 2	 สถำนประกอบกำรที่ได้รบัมำตรฐำน
ในอุตสำหกรรมศักยภำพเพิ่มขึ้น/ผู ้ประกอบกำรและ
บคุลำกรรวมทั้งแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รบักำรพฒันำ
ทักษะ	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู ่กำรผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำสูง	 โดยมีตัวชี้วัด	 คือ	 จ�ำนวนสถำน
ประกอบกำรใหม่หรอืที่ขยำยกำรด�ำเนนิงำนในอตุสำหกรรม
ศักยภำพเพิ่มขึ้นร้อยละ	 15	 ต่อปี/จ�ำนวนผู้ประกอบกำร
และบุคลำกรรวมทั้งแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ 
กำรพัฒนำทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ	 10	
อุตสำหกรรมศักยภำพ/	 แรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ
กำรพฒันำให้มทีกัษะที่หลำกหลำย	(Multi-skills)	ไม่น้อยกว่ำ
ร ้อยละ	 75	 ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ 
ที่คำดว่ำจะได้รับในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ	 คือ	 สถำน
ประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรในกลุ ่มอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยมีกำรผลิตและผลิตภำพแรงงำนเพิ่มขึ้น	 ได้รับ
กำรส ่งเสริมโดยน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสร ้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่ำเชิงพำณิชย์	 สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล	 สร้ำงกลุ่มเครือข่ำยและสถำนประกอบ
กำรมกีำรขยำยกำรด�ำเนนิงำนหรอืลงทนุใหม่ในอตุสำหกรรม
เป้ำหมำย	รวมถงึพฒันำบคุลำกรรองรบัให้ตรงควำมต้องกำร
ของอตุสำหกรรมเป้ำหมำยที่มศีกัยภำพ
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รายงานผลการด�าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้นำาแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management  
Quality : PMQA) ที่ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันมาบูรณาการร่วมกันเพื่อ 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปสู่การเป็น PMQA 4.0 โดยยึดเป้าหมายของ 
การพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ที่คำานึงถึงความท้าทายทั้งส่วนราชการ 
และการพฒันาประเทศ โดยยึดความสำาเรจ็ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) การสานพลัง
ทุกภาคส่วน 2) การสร้างนวัตกรรม และ 3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
โดยมุ ่งเน ้นผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเน้นการปรับปรุงพัฒนาให้ ได้ผลลัพธ์ที่ด ี
อย่างต่อเนื่อง ท้ังน้ี มีเป้าประสงค์ที่จะยกระดับสำานักงานสู่ความเป็นเลิศ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน และก้าวไปสู่ในระดับสากล

	 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	ภำยใต้กรอบแนวคดิในกำรยกระดบัองค์กร
ไปสู่ระบบรำชกำร	 4.0	 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำน	 
ให้สอดคล้องกบัทศิทำงกำรพฒันำระบบรำชกำรไทย	 และสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 
เพื่อรักษำมำตรฐำนที่ได้รับรองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ระดบัพื้นฐำน	ฉบบัที่	2	(Certified	FL	V.2)	จำกส�ำนกังำน	ก.พ.ร.	ในปี	2560	โดย
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรพัฒนำนวัตกรรมหรือปรับปรุง
กระบวนกำรท�ำงำน	ซึ่งจะท�ำให้สำมำรถปรบัระบบกำรวดัผลลพัธ์กำรด�ำเนนิกำร
ให้สะท้อนทิศทำงขององค์กรและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตำมวิสัยทัศน์ของ	 สศอ.	 
ในกำร	 “เป็นองค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศสู่ควำมยั่งยืน”	 
ซึ่งต้องเริ่มต้นจำกกำรประเมนิองค์กรเพื่อค้นหำโอกำสในกำรปรบัปรงุ	และน�ำมำ
จัดท�ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ	 ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำใน
ประเดน็ต่ำง	 ๆ	 ทั้งกำรปรบัปรงุกระบวนกำร	 กำรสร้ำงนวตักรรม	 กำรพฒันำ
บคุลำกร	ควบคูก่บักำรเสรมิสร้ำงวฒันธรรมองค์กร	พร้อมกบัส่งเสรมิกำรพฒันำ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	เพื่อสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลศิ	ดงันี้
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การนำาองค์การ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  

การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

การมุ่งเน้นบุคลากร

การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

การประเมินองค์การ หมวด ประเด็นที่มีการพัฒนา

เกณฑ์
PMQA

การนำาองค์กรและแบบอย่างที่ดี การส่งเสริมธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติ การกำาหนด
ยุทธศาสตร์ และค่าเป้าหมายอย่างมีคุณค่า

การให้บริการตรงความต้องการ การให้บริการ
แบบเฉพาะเจาะจง นวัตกรรมบริการ Gov Lab

การมุ่งสู่ดิจิทัล การพัฒนา Application การจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (Big data) การนำาองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนางาน

การพัฒนาคนให้มทีกัษะขัน้สงู การส่งเสริมค่านยิม/จริยธรรม

ความเป็นเลิศในกระบวนการ การพัฒนานวัตกรรม

หมวด 1 

การนำาองค์การ ประเด็นท่ีต้องปรบัปรงุ อาทิ

1)	 ระบบกำรน�ำองค์กำรที่สร้ำงควำมยั่งยนื
ด้วยกำรมุ่งเน้นวิสัยทัศน์/ยุทธศำสตร์ที่
บูรณำกำรกบัยทุธศำสตร์ประเทศ	

2)	 กำรป้องกันกำรทุจริตและสร้ำงควำม
โปร่งใส	

3)	 กำรมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ผ่ำนกำรสร้ำง 
กำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยทั้งภำยใน
และภำยนอก

4)	 กำรค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม	 โดยมี
กำรกำรสอบถำมหรอืประเมนิเชงิลกึกับ
ผูท้ี่อำจได้ผลกระทบ	รวมถงึกำรตดิตำม
ประเมินถึงผลกระทบต่อสังคมจำก
นโยบำย	มำตรกำร	แนวทำงที่ชี้น�ำภำค
อตุสำหกรรม	ตลอดจนกำรก�ำหนดตวัชี้วดั	
และกำรตดิตำมผลอย่ำงเป็นรูปธรรม	

1. การปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 

	 โดยคณะท�ำงำน	PMQA	ได้มกีำรระดมควำมคดิเหน็ร่วมกนั	เพื่อวเิครำะห์โอกำสในกำรปรบัปรงุและจดัท�ำแผนพฒันำ
องค์กำรรำยหมวด	ซึ่งพบประเดน็ที่จะต้องด�ำเนนิกำรปรบัปรงุในแต่ละหมวด	ดงันี้	

หมวด 2 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ

1)	 แผนยุทธศำสตร์ที่ตอบสนองควำมท้ำทำยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อ 
กำรเปลี่ยนแปลง	 เช่น	 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรม	 และม ี
กำรตอบสนองควำมต้องกำรของภำคอตุสำหกรรม

2)	 เป้ำหมำยยทุธศำสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยำวสอดคล้องพนัธกจิและ
ยทุธศำสตร์ชำต	ิ

3)	 แผนงำนขบัเคลื่อนลงไปทกุภำคส่วน	โดยมกีำรสื่อสำรเพื่อกำรขบัเคลื่อน
ลงไปทกุภำคส่วน	

4)	 กำรตดิตำมผลกำรแก้ปัญหำและกำรรำยงำนผล	เช่น	กำรคำดกำรณ์
ถงึผลกำรด�ำเนนิกำรที่ส�ำคญัรวมถงึกำรรำยงำนผลจำกกำรขบัเคลื่อน
แผนงำนโครงกำรที่ส�ำคญัอย่ำงต่อเนื่องเป็นรูปธรรม	
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หมวด 3 

การให้ความสำาคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ประเด็นท่ีต้อง
ปรับปรุง อาทิ

1)	 กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรและกำรเข้ำถึง	 โดยกำร
รวบรวมข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อจัดท�ำเป็นฐำนข้อมูลผู้รับบริกำร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�ำแนกตำมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 และใช้ใน
กำรส�ำรวจ	วำงแผน	และวเิครำะห์ควำมต้องกำร	เพื่อท�ำกำรปรบัปรงุ
ผลติภณัฑ์	และรูปแบบกำรบรกิำรให้หลำกหลำย	

2)	 กำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้รับบริกำรและ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี	

3)	 กำรสร้ำงนวตักรรมกำรบรกิำรและตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะกลุม่	
4)	 กระบวนกำรแก้ไขข้อร้องเรยีน

หมวด 4 

การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ

1)	 กำรใช้ข้อมูลและสำรสนเทศมำก�ำหนดตัววัดกำรติดตำมงำนและ 
กำรสื่อสำรแก่ผู้ใช้งำน	 โดยกำรจัดท�ำตัวชี้วัดในภำพโดยรวมของ
องค์กรที่สะท้อนขดีควำมสำมำรถของภำคอตุสำหกรรม	และตวัชี้วดั
ในระดบัหน่วยงำนโดยเฉพำะในกระบวนกำรหลกัที่ส�ำคญั	

2)	 กำรวเิครำะห์ผลจำกข้อมูลและตวัวดัในทกุระดบั	 เช่น	 กำรวเิครำะห์
จำกข้อมูลและตัวชี้วัดที่ส�ำคัญในทุกระดับเพื่อหำสำเหตุและก�ำหนด
แนวทำงกำรปรับปรุงทั้งในระดับยุทธศำสตร์	 ระดับหน่วยงำน	 หรือ 
แม้กระทั่งในระดบับคุคล

3)	 กำรเรียนรู ้และกำรใช้องค์ควำมรู ้เพื่อแก้ปัญหำ	 โดยกำรน�ำเอำ 
ควำมรู้ไปใช้ผ่ำนกจิกรรมคณุภำพ	 เช่น	 กำรท�ำ	 Kaizen	 และกำรท�ำ
กลุ่มคณุภำพ	(Quality	Control	Circle	:	QCC)	

4)	 กำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 สำรสนเทศ	 และกำรปรับระบบกำรท�ำงำน
เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ	 เช่น	 กำรพัฒนำระบบกำรพัฒนำข้อมูล
สำรสนเทศเชิงภูมิภำค	 (GIS)	 นอกจำกนั้นในกระบวนกำรสนับสนุน
ต่ำง	ๆ	อยู่ระหว่ำงกำรท�ำแผน	OIE	Smart	Office	เพื่อให้กำรท�ำงำน
เป็นดจิทิลัและสะดวกมำกยิ่งขึ้น	

หมวด 5 

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นท่ีต้อง
ปรับปรุง อาทิ

1)	 นโยบำยตอบสนองยุทธศำสตร ์และ 
สร้ำงแรงจูงใจ	

2)	 ระบบกำรท�ำงำนที่มปีระสทิธภิำพ	คล่องตวั	
และมุ ่งเน ้นผลสัมฤทธิ์	 กำรทบทวน
โครงสร้ำงและกำรจดัระบบงำนอย่ำงน้อย
ปีละ	1	ครั้ง	ตลอดจนส่งเสรมิกำรท�ำงำน
เป็นทีมแบบข้ำมสำยงำนตำมนโยบำย
ส�ำคญัมำกขึ้น

3)	 กำรสร้ำงวฒันธรรมกำรท�ำงำน	และควำม
ร่วมมอื

4)	 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร	 โดยกำร 
ส่งเสริมกำรหมุนเวียนงำน	 เพื่อให้เกิด 
กำรสั่งสมประสบกำรณ์	 รวมทั้งมุ่งเน้น
ทกัษะควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนดจิทิลั	

หมวด 6 

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ประเด็นท่ีต้อง
ปรับปรุง อาทิ 

1)	 กระบวนกำรท�ำงำนเชื่อมโยงตั้งแต่ต้น 
จนจบ	

2)	 กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลผลิต
กระบวนกำร	 กำรบริกำร	 โดยเน ้น
นวัตกรรมที่เป็นดิจิทัลในกำรรวบรวม	
และปรับปรุงกระบวนกำร	 เช่น	 กำรน�ำ
โปรแกรม	 Tableau	 มำให้บริกำร	 และ 
กำรตดิตำมด้วยระบบ	OIE	Policy	Monitor	
มำควบคมุกระบวนกำรท�ำงำน	ตลอดจน
กำรน�ำแผน	 Smart	 Office	 มำใช้ใน
กระบวนกำรสนบัสนนุ

3)	 กำรลดต้นทุน	 กำรใช้ทรัพยำกรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพ	 และควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขนั	

4)	 กำรมุ่งเน้นประสิทธิผลทั้งองค์กร	 และ
ผลกระทบต่อยทุธศำสตร์ประเทศ



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม30

1) ชื่อผลงาน OIE จองก่อนจร 
	 เป็นกำรน�ำระบบจองรถยนต์ออนไลน์มำประยกุต์ใช้งำนภำยใน	สศอ.	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่	
สศอ.	 ที่ต้องกำรใช้บริกำรรถยนต์ส่วนกลำง	 ซึ่งระบบกำรจองรถยนต์ออนไลน์	 ประยุกต์ใช้โปรแกรม	 ซึ่งเป็น 
แบบ	Open	source	ที่สำมำรถน�ำไปปรบัแต่งให้เข้ำกบัสภำพแวดล้อมต่ำง	ๆ 	ของ	สศอ.	โดยระบบกำรจองรถยนต์
ออนไลน์	เจ้ำหน้ำที่	สศอ.	ที่ต้องกำรใช้รถยนต์ส่วนกลำง	สำมำรถเข้ำถงึตำรำงเวลำกำรใช้รถยนต์	เช่น	กำรค้นหำ
รถยนต์	กำรเชค็ตำรำงเวลำ	กำรจองด้วยตนเอง

2) ชื่อผลงาน ระบบการจัดการฐานข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
	 เป็นกำรประยกุต์ใช้เป็นเครื่องมอืในกำรแก้ปัญหำกำรจดักำรข้อมูลผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้เป็นระบบ	เพื่อที่จะ
ลดควำมซ�้ำซ้อนของข้อมูล	 สร้ำงควำมสะดวก	 และเข้ำถึงได้ทันที	 จึงพัฒนำขึ้นในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น	 
ภำยใต้	 “ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม”	 หรือ	 Data	 Base	 
Management	System	of	OIE	

3) ช่ือผลงาน การยกระดับการน�าเสนองาน ด้วย Editable & Infographic PowerPoint Template 
	 เป็นโปรแกรมกำรน�ำเสนอแบบออฟไลน์ที่หน่วยงำนทั้งภำครฐัและเอกชนนยิมมำกที่สดุ	ในรูปแบบ	Infographic	
ด้วย	PowerPoint	ในรูปแบบ	Infographic	ที่ประกอบด้วย	Diagram	รูปทรงต่ำง	ๆ	ไอคอน	(Icon)	กรำฟและแผนที่	
เพื่อน�ำเสนอผลงำน	 โดยใช้แม่แบบส�ำเร็จรูปที่มีอยู่แล้ว	 และสำมำรถปรับแก้ไขได้ตำมควำมต้องกำรหรือสไตล์ 
กำรท�ำงำนของแต่ละคน	ซึ่งจะเป็นกำรช่วยให้กำรท�ำงำนมคีวำมง่ำย	สะดวก	รวดเรว็มำกขึ้น

4) ชือ่ผลงาน ระบบตดิตามและประเมนิผลการด�าเนินงานโครงการ (OIE Monitoring Policy) Phase 2 
	 เป็นเครื่องมือส�ำคัญของผู้บริหำรในกำรตรวจสอบทิศทำงกำรปฏิบัติงำนขององค์กรว่ำสำมำรถบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่วำงไว้ได้อย่ำงถูกต้อง	รวมทั้งทรำบข้อมูลที่เป็นตวับ่งชี้ปัญหำและอปุสรรคที่เกดิขึ้น	เพื่อเป็นข้อมูล
น�ำไปสู่กำรทบทวนนโยบำยและจดัท�ำแผนยทุธศำสตร์ในกำรพฒันำสู่อตุสำหกรรม	4.0	รวมทั้งสำมำรถเชื่อมโยง
ข้อมูลเพื่อจดัท�ำเอกสำรให้หน่วยงำนภำยใน	ภำยนอก	และผู้บรหิำรได้ทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำร	ปฏบิตังิำนได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ	

5) ชื่อผลงาน Big Data for Industrial Policy 
	 เพื่อประกอบกำรจัดท�ำนโยบำยหรือมำตรกำรสนับสนุนกำรเติบโตและแก้ไขปัญหำในภำคอุตสำหกรรม	 
รวมทั้งกำรให้บริกำรข้อมูลด้ำนสำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ตลอดจนข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้อง
ด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมแก่บคุลำกรภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร	ทั้งภำครฐั	และเอกชน	เพื่อสำมำรถน�ำ
ไปใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำน	

กิจกรรม	IDOL	IMPROVEMENT	AWARD	ประจ�าปี	2561

  2. การส่งเสริมนวัตกรรม ผ่านกิจกรรม  
  Idol Improvement Award ประจำาปี 2561 

	 โดยมุ ่งเน ้นกำรมีส ่วนร ่วมเพื่อส่งเสริม 
กำรท�ำงำนร่วมกนัเป็นทมี	และกระตุน้ให้บคุลำกร
ในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรคิดค้นนวัตกรรมและ
พัฒนำกำรท�ำงำน	 ซึ่งมีผลงำนส่งเข้ำประกวด 
ในปี	2561	ทั้งสิ้น	5	เรื่อง	ประกอบด้วย
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นายอานันท์ กรุดเนียม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก	“คนคุณค่า	ปี	6”	สศอ.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

  3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยม ASIA ซึ่งประกอบด้วย 

	 เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิ	และกำรก�ำกบัดแูลให้บคุลำกรของส�ำนกังำน
ประพฤติตนตำมค่ำนิยมหลักแล้วยังมีกำรจัดกิจกรรมประกวด	 
“คนคณุค่ำ	ปี	6”	สศอ.	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561”	โดยใช้วธิี
กำรโหวตให้คะแนนจำกบุคลำกรทั้งหมด	 เพื่อค้นหำคนคุณค่ำที่มี

พฤตกิรรมและกำรปฏบิตัตินสอดคล้องกบัค่ำนยิมหลกัตำมที่	สศอ.	ก�ำหนด	ซึ่งผู้ที่ได้รบักำรลงคะแนนโหวตมำก
ที่สุดในปีนี้	 ได้แก่	 นำยอำนันท์	 กรุดเนียม	 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฎิบัติกำร	 สังกัดกองสำรสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 โดยบุคลำกรที่ลงคะแนนได้เขียนถึงควำมประทับใจต่อคนคุณค่ำ	 อำทิ	 มีควำมเอื้อเฟื้อ 
เผื่อแผ่	 ให้ควำมร่วมมอืต่อส่วนรวมอย่ำงเตม็ที่ไม่เลอืกปฏบิตัิ	มคีวำมสภุำพ	อ่อนน้อม	มจีติอำสำในกำรบรกิำร	
ควำมคดิสร้ำงสรรค์	และขยนัขนัแขง็	ตั้งใจท�ำงำน	
	 ดงันั้น	กำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐัของ	สศอ.	ให้สำมำรถยกระดบัมำตรฐำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
มีประสิทธิภำพ	 และประสิทธิผล	 บรรลุเปำ้หมำย	 ผู้น�ำองค์กรได้ให้ควำมส�ำคัญในกำรผลักดัน	 โดยกำรส่งเสริม	
กระตุน้ให้บคุลำกรมคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจ	และเหน็ประโยชน์ของกำรน�ำเกณฑ์	PMQA	มำประยกุต์ใช้ในกำรปฏบิตังิำน	
ซึ่งจะท�ำให้องค์กรสำมำรถรักษำมำตรฐำนได้อย่ำงต่อเนื่อง	 มีประสิทธิภำพและเป็นระบบมีควำมพร้อมรองรับ 
กำรตรวจประเมนิตำมเกณฑ์กำรพฒันำคณุภำพกำรบรหิำรจดักำรภำครฐั	PMQA	4.0	ต่อไป

ACHIEVEMENT MOTIVATION 
หมำยถงึ	ควำมมุ่งมั่นปฏบิตังิำนที่ได้รบัมอบหมำยให้บรรลผุลส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย	
ได้แก่	กำรอทุศิตน	มุ่งมั่นปฏบิตัหิน้ำที่อย่ำงเตม็ควำมสำมำรถเพื่อควำมส�ำเรจ็
ของงำนและองค์กร

INTEGRITY 
หมำยถงึ	ควำมซื่อสตัย์สจุรติ	ได้แก่	ท�ำงำนด้วยควำมซื่อสตัย์สจุรติ	
โปร่งใส	และตรวจสอบได้	ท�ำงำนโดยยดึหลกัธรรมำภบิำล	และปฏบิัตติำม
จรรยำบรรณวชิำชพี	เป็นต้น

SUGGESTION 
หมำยถงึ	กำรเสนอแนะเพื่อกำรพฒันำ	ได้แก่	อย่ำนิ่งดูดำยในเรื่องที่สมควรเสนอแนะให้มี
กำรแก้ไขปรบัปรงุ	หรอืท�ำให้เกดิกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อท�ำให้ทกุอย่ำงดขีึ้น	เสนอแนะด้วยควำมหวงัด	ี
และทศันคตเิชงิบวก	มคีวำมคดิรเิริ่มสร้ำงสรรค์และมุ่งมั่น	ในกำรปรบัปรงุให้ดขีึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ACCOUNTABILITY 
หมำยถงึ	ควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที่	ได้แก่	ท�ำงำนตำมหน้ำที่รบัผดิชอบ
ในควำมเป็นบคุลำกรท�ำงำนตำมหน้ำที่รบัผดิชอบจนสมัฤทธิ์ผลตำม
เป้ำหมำย	ท�ำงำนเสรจ็ตำมก�ำหนดเวลำอย่ำงมคีณุภำพ	ตรงต่อเวลำ	
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รายงานผลการด�าเนินงาน
การจัดการความรู้ 
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ ต้องอาศัยฐานข้อมูลที่ครบถ้วน  
ทันสมัย และพร้อมใช้งาน รวมทั้งความรู้ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจ จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างความเข้มแข็ง
ในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ข้าราชการเป็นผู้มี 
ความรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาการสมยัใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็
และต่อเนื่อง สร้างระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ขององค์กรให้เป็นรูปธรรมและ
สามารถนำาไปสนบัสนนุการดำาเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและต่อเนือ่ง รวมทัง้เป็นการยกระดบัการจดัการ
ความรู้ ไปสู่การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ ในการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ ประสิทธิภาพการดำาเนนิงาน ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการมส่ีวนร่วมในหมูบ่คุลากรขององค์กร
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อนำามาสู่การพัฒนาการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดความยั่งยืนต่อไป 

32

	 ส�ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู ้	 
มจีดุมุง่หมำยเพื่อส่งเสรมิและผลกัดนัให้มอีงค์ควำมรู	้
และแนวทำงกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำมำรถตอบสนอง
ต่อยุทธศำสตร์ชำติ	 และยุทธศำสตร์ของส�ำนักงำน
เศรษฐกจิอตุสำหกรรม	โดยรวบรวมองค์ควำมรูท้ี่มอียู่
ภำยในองค์กำรที่กระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือ
เอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ	 รวมถึงกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวคน	 (Tacit	 Knowledge)	 ให้เป็น
ควำมรู้ที่เป็นรูปธรรม	(Explicit	Knowledge)	ซึ่งจะเป็น
ควำมรู ้ขององค์กรในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 คู ่มือ 
กำรท�ำงำน,	วดีทิศัน์,	Soft	file	โดยมุ่งหวงัให้บคุลำกร
ในส�ำนกังำนสำมำรถเข้ำถงึควำมรู	้และพฒันำตนเอง
ให้เป็นผูรู้ม้กีำรแลกเปลี่ยนควำมรู	้และประสบกำรณ์	
รวมทั้งปฏิบัติงำนได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพและ 
มปีระสทิธผิล

	 ทั้งนี้	 กำรจัดกำรควำมรู้	 ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	 2561	 ส�ำนักงำนได้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์	
และส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้	 ตลอดจนกำรสร้ำง
บรรยำกำศแห่งกำรเรยีนรู้	เพื่อส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้
บุคลำกรเข้ำใจถึงสิ่งที่องค์กรจะด�ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้	 และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 
ที่ส�ำคญัของส�ำนกังำนอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี	อำท	ิ
กจิกรรม	KM	Kick	 off	 กจิกรรม	KM	Day	กจิกรรม 
ส่งเสรมิกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรยีนรู	้(KM	Smart	
Sharing,	KM	Smart	Activity)	กำรศกึษำดงูำนภำยนอก
องค์กร	 กำรบรรยำยถ่ำยทอดควำมรู้จำกวิทยำกร
ภำยนอก
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1. การบ่งชี้/กำาหนดความรู้
•	รวบรวมองค์ควำมรู้ที่มอียู่เดมิ/ส�ำรวจควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิตัริำชกำร
•	จดัท�ำแผน	KM	Roadmap	ปี	2561-2564	และก�ำหนดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิตัภิำรกจิ	
และบคุลำกรจ�ำเป็นต้องรู้ในปี	2561

KN
O

W
LE

DG
E 

C
RE

AT
IO

N
 

& 
AC

Q
U

IS
IT

IO
N 2. การสร้างและแสวงหาความรู้

•	กำรจดัตั้งคณะท�ำงำนจดัท�ำองค์ควำมรู้
•	กำรบรรยำยถ่ำยทอดควำมรู้จำกบคุลำกรภำยใน	และ/	หรอืวทิยำกรจำกภำยนอก
•	กำรศกึษำดูงำนเพื่อเรยีนรู้แนวปฏบิตัทิี่ดภีำยนอกองค์กร

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
•	กำรจดัท�ำ	Roadmap	องค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิตัริำชกำรกำรประชมุ
•	กำรจดัท�ำองค์ควำมรู้ในรูปแบบเอกสำร/อื่น	ๆ	ที่เหมำะสม
•	กำรปรบัปรงุ/อพัเดทข้อมูลเวบ็ไซต์	KM	ให้เป็นปัจจบุนั	เพื่อเป็นฐำนควำมรู้
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
•	กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ให้มคีวำมสมบูรณ์	
	 ถูกต้อง	และทนัสมยั
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5. การเข้าถึงความรู้
•	เผยแพร่ควำมรู้เพื่อให้เข้ำถงึได้ง่ำย	สะดวก	รวดเรว็	
	 ผ่ำนเวบ็ไซต์
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
•	กจิกรรม	KM	Kick	Off	 •	กจิกรรม	KM	Smart	Sharing
•	กจิกรรม	KM	Day	และกำรยกย่องชมเชย	 •	KM	Smart	Activity
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7. การเรียนรู้
•	กำรน�ำองค์ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ในกำรปฏบิตังิำน
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1.1	 กำรรวบรวมองค์ควำมรู ้ที่มีอยู ่เดิม/
ส�ำรวจควำมรู ้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติ
งำนของส�ำนักงำน	 ที่ควรน�ำมำจัดท�ำ
เป ็น	 “เอกสำรองค ์ควำมรู ้”	 โดย 
จ�ำแนกตำมภำรกจิที่ระบใุนกฎกระทรวง
กำรแบ ่งส ่วนรำชกำร	 ส�ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ประจ�ำป ี 
งบประมำณ	พ.ศ.	2560	

การด�าเนนิการจัดการความรู ้ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สรุปสาระส�าคัญ ดังน้ี

1.2	 จดัท�ำแผน	KM	Roadmap	ปี	2561-2564	คณะท�ำงำนบรหิำร	พฒันำทรพัยำกรและองค์ควำมรู	้ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	2561	ได้จดัประชมุเพื่อท�ำแผน	KM	Roadmap	ของส�ำนกังำน	ปี	2561-2564	และก�ำหนดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น
ต่อกำรปฏบิตัภิำรกจิ	และสิ่งที่บคุลำกรจ�ำเป็นต้องรู้ในปี	2561	

2.1 การจัดตั้งคณะท�างานจัดท�าองค์ความรู้ 
	 เพื่อร่วมผลักดันกำรจัดท�ำองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนภำยใน	 สศอ.	 ให้บรรลุเป้ำหมำยได้ตำมที่
ก�ำหนด	ส�ำนกังำนได้แต่งตั้งคณะท�ำงำนจดัท�ำองค์ควำมรู้	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2561	โดยภำรกจิที่จะจดั
ท�ำองค์ควำมรู้ในปี	 2561	 จ�ำนวน	 3	 เรื่อง	 ประกอบด้วย	 1)	 กำรจดัท�ำนโยบำย	 แผน	 มำตรกำรในกำรพฒันำ
อตุสำหกรรม	และกำรขบัเคลื่อนสูก่ำรปฏบิตั	ิ2)	กำรวเิครำะหศ์กัยภำพและตดิตำมสถำนกำรณข์องอตุสำหกรรม	
และ	 3)	 ขั้นตอนและกระบวนกำรจ้ำงที่ปรึกษำตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ.	2560	

  1. การบ่งชี้กำาหนดความรู้

  2. การสร้างและแสวงหาความรู้

2.2 การบรรยายถ่ายทอดความรูจ้ากบคุลากรภายใน  
 และ/หรือวิทยากรจากภายนอก

	 เพื่อส่งเสรมิกำรเรยีนรู้	กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน	ส�ำนกังำนได้เชญิ
วิทยำกรจำกภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
บรรยำยถ่ำยทอดควำมรู้	ประสบกำรณ์	หรือเทคนคิ
กำรท�ำงำนที่เป็นประโยชน์มำบรรยำยให้กบับคุลำกร
ของส�ำนกังำน	องค์ควำมรู้ละ	1	เรื่อง	

2.3 การศกึษาดงูานเพือ่เรยีนรูแ้นวปฏบิตัทิีด่ภีายนอก 
 องค์กร

	 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรให้เกิดกำรเรียนรู	้
สำมำรถน�ำองค์ควำมรู้และแนวคิดใหม่	 ๆ	 ที่ได้รับมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรท�ำงำน	 ส�ำนักงำนได้จัด
กจิกรรมกำรเรยีนรู้โดยกำรศกึษำดงูำนภำยนอกองค์กร	
ประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 จ�ำนวน	 2	 ครั้ง	 
ประกอบด้วย	1)	บรษิทั	LINE	ประเทศไทย	จ�ำกดั	และ	
2)	บรษิทั	ไมโครซอฟท์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั
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3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท�า Roadmap องค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
	 โดยกำรระดมควำมคิดเห็นจำกข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ในส�ำนักงำนที่มีอำยุรำชกำรตั้งแต่	 6	 เดือน 
ถงึ	1	ปี	เพื่อก�ำหนดองค์ควำมรูท้ี่ต้องกำร	เพื่อใหส้ำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล	หรอื
องค์ควำมรู้ที่อยำกได้รบัจำกข้ำรำชกำรอำวโุส	เพื่อน�ำไปใช้ในกำรปฏบิตังิำนที่เกี่ยวข้อง	

3.2 การจัดท�าองค์ความรู้ในรูปแบบเอกสาร/อื่น ๆ ที่เหมาะสม 
	 คณะท�ำงำนจัดท�ำองค์ควำมรู้	 ทั้ง	 3	 คณะ	 ได้จัดท�ำองค์ควำมรู้ในรูปของเอกสำรองค์ควำมรู้	 ซึ่งได้วำง
โครงสร้ำงควำมรู้	 และขอบเขตของเนื้อหำ	 โดยมีกำรจัดหมวดหมู่ชัดเจน	 และจัดเก็บไว้ในรูปแบบของเอกสำร 
องค์ควำมรู้	 ประกอบด้วย	 1)	 องค์ควำมรู้	 กำรจดัท�ำนโยบำย	แผน	มำตรกำร	 ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมและ 
กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ	 2)	 องค์ควำมรู้	 กำรวิเครำะห์ศักยภำพและติดตำมสถำนกำรณ์ของอุตสำหกรรม	 
และ	3)	องค์ควำมรู	้ขั้นตอนและกระบวนกำรจ้ำงที่ปรกึษำตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรจดัซื้อจดัจ้ำง
และกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ.	2560

  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

3.3 การปรับปรุง/อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ KM ให้เป็น 
 ปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานความรู้

	 เพื่อเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้	 ที่มีอยู่เดิม	 
และที่ได้จดัท�ำขึ้นมำใหม่อย่ำงเป็นเป็นระบบ	เพื่อให้
บุคลำกรของส�ำนักงำนสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้และ
พฒันำตนเองให้เป็นผู้รู้	รวมทั้งปฏบิตังิำนได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพ	ในแบบ	Real	time	โดยสำมำรถเข้ำไป
ที่	www.oie.go.th	>	http://kpmax.com/webkm

	 เพื่อประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ให้มีควำมรู้ที่มีควำมสมบูรณ์	 ถูกต้อง	 
และทันสมัย	 คณะท�ำงำนบริหำร	 พัฒนำทรัพยำกรบุคคลและองค์ควำมรู้ได้จัด
ให้มีกำรประชุมร่วมกับคณะท�ำงำนจัดท�ำองค์ควำมรู้	 เพื่อพิจำรณำองค์ควำมรู้
ทั้ง	3	เรื่อง	ประกอบด้วย	1)	องค์ควำมรู้เรื่อง	กำรจดัท�ำนโยบำย	แผน	มำตรกำร	
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ	 2)	 องค์ควำมรู้เรื่อง	
กำรวเิครำะห์ศกัยภำพและตดิตำมสถำนกำรณ์ของอตุสำหกรรม	และ	3)	องค์ควำมรู้
เรื่อง	ขั้นตอนและกระบวนกำรจ้ำงที่ปรกึษำตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วย
กำรจดัซื้อจดัจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดภุำครฐั	พ.ศ.	2560	

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

	 เพื่อให้บคุลำกรสำมำรถเข้ำ
ถงึควำมรูไ้ด้ง่ำย	สะดวก	รวดเรว็	
ผ่ำนเว็บไซต์	 และกำรเผยแพร่
ควำมรู้ผ่ำนห้องสมุด	 ส�ำนักงำน
เศรษฐกจิอตุสำหกรรม

  5. การเข้าถึงความรู้ 

6.1 กิจกรรม KM kick off
	 เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรของส�ำนักงำนเข้ำใจถึงสิ่งที่
องค์กรจะด�ำเนนิกำรด้ำนกำรจดักำรควำมรู้	ส�ำนกังำนได้
จดักจิกรรม	KM	kick	off	ภำยใต้ชื่องำน	KM	SMART	MOVE	
โดยเป็นกำรเปิดตวักำรด�ำเนนิกำรโครงกำรบรหิำรจดักำร
ควำมรู้	 ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2561	 ตลอดจนเป็น 
กำรน�ำเสนอแผนปฏิบัติกำร	 กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้
ประจ�ำปี	คณะท�ำงำนบรหิำร	พฒันำทรพัยำกรบคุคลและ
องค์ควำมรู้	และองค์ควำมรู้ที่จะด�ำเนนิกำรในปี	2561	

  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม36

	 ส�ำนักงำนได้รวบรวมจัดเก็บองค์ควำมรู้ต่ำง	 ๆ	 โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู้ที่
อยูใ่นตวัคน	(Tacit	Knowledge)	ให้เป็นควำมรูท้ี่เป็นรปูธรรม	(Explicit	Knowledge)	
ซึ่งจะเป็นควำมรู้ขององค์กรในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ทั้งในรูปแบบเอกสำรองค์ควำมรู้	
วดิทีศัน์	และ	Soft	file	โดยบคุลำกรสำมำรถเข้ำไปสบืค้นได้หลำยช่องทำง	อำทิ	
KM	เวบ็ไซต์	ห้องสมดุส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	เป็นต้น

  7. การเรียนรู้

	 ดังนั้น	 ควำมส�ำเร็จของกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ขององค์กร	 ก็คือกำรให ้
ควำมส�ำคัญกับ	 “คน”	 พลังขับเคลื่อนที่
ส�ำคญัของส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
นั่นเอง

6.4 กิจกรรม KM Smart Activity
	 โดยมีรูปแบบกำรรับฟังบรรยำย	 และทดลองปฏิบัติ
จริง	 (Learning	 by	 doing)	 จำกวิทยำกรที่มีควำมรู้	 และ
ประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำง	ๆ 	ไตรมำสละ	1	ครั้ง	เพื่อกระตุน้
ให้เกิดบรรยำกำศกำรเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 และฝึกฝนให้
สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้รบัไปประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติ
ประจ�ำวัน	 และกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และ
ประสิทธิผล	 ในลักษณะกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (Lifelong	
learning)	จ�ำนวน	3	ครั้ง	ประกอบด้วย	1)	เรื่อง	ขยบัร่ำง	
ป้องกันออฟฟิศซินโดรม	 2)	 เรื่อง	 ภำษำอังกฤษเพื่อ 
กำรเดินทำง	 (English	 for	 Travelling)	 และ	 3)	 เรื่อง	 
ปั่นดื่มดมีสีขุ	น�้ำปั่นเพื่อสุขภำพ

6.2 กิจกรรม KM Day 
	 เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรรวบรวม	 และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็น
ในกำรปฏิบัติงำนตลอดจนเกิดบรรยำกำศในกำรเรียนรู ้สิ่งใหม่	 ๆ	
ส�ำนกังำน	ได้จดักจิกรรม	KM	Day	ภำยใต้ชื่องำน	Keep	Moving	Forward	
โดยเป็นกำรสรปุผลกำรด�ำเนนิกำรโครงกำรบรหิำรจดักำรควำมรู้	 ประจ�ำปี 
งบประมำณ	พ.ศ.	2561	ตลอดจนเป็นกำรน�ำเสนอองค์ควำมรู้ที่จดัท�ำใน
ปีงบประมำณ	2561	ในรูปแบบของตลำดนดัควำมรู้	และจดัให้มกีจิกรรม
ยกย่องชมเชย	มอบรำงวลัแก่คณะท�ำงำนจดัท�ำองค์ควำมรู้	

6.3 กิจกรรม KM Smart Sharing 
	 เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู ้และกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำนในส�ำนกังำน	ทั้งจำกบคุลำกรที่ก�ำลงัจะ
เกษียณอำยุรำชกำร	 และบุคลำกรอื่น	 ๆ	 ในทุกระดับ	 เพื่อให้เกิด
บรรยำกำศกำรร่วมกันพัฒนำกำรท�ำงำนภำยในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพ	 และประสิทธิผล	 โดยมีกำรถ่ำยทอดควำมรู้จ�ำนวน	 
6	ครั้ง	ประกอบด้วย	1)	เรื่อง	กำรเปลี่ยนล้ออะไหล่	2)	เรื่อง	เทคนคิ
กำรน�ำเสนอด้วย	 Editable	 and	 Infographic	 Powerpoint	 Template	 
3)	 เรื่อง	 กำรจัดตำรำงนัดหมำยภำยใต้ยุคดิจิทัล	 Go	 Smart	 
Go	 Schedule	 4)	 กำรท�ำ	 5ส	 อย่ำงไรให้มีควำมสุข	 5)	 กำรจัดท�ำ
โครงกำรภำยใต้ควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรม
ระหว่ำงไทยกับต่ำงประเทศ	 และ	 6)	 กำรบริหำรกำรประชุมให้มี
ประสทิธภิำพ



ส่วนท่ี 3
สศอ. กับการพฒันาอุตสาหกรรมไทยสูอ่นาคต 
• SIAM Model : กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรม 4.0 
• การขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
• AI กับ Thailand 4.0 
• สิ่งแวดล้อม ปัจจัยส�าคัญต่อขีดความสามารถ
 ในการแข่งขัน 

Part  3
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ผู้เช่ียวชาญด้านการช้ีนำาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม

 
SIAM Model : 

กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรม 4.0

SIAM Model : 

กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรม 4.0

SIAM Model คืออะไร

	 “SIAM	Model	คือโมเดลที่ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง	 ของโลก 
แห่งการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมที่มิอาจหลีกเล่ียงได้	 โดยกลไกของโมเดลน้ีคือการใช้	 ข้อมูลอันเกิดจากเทคโนโลยี	 
Big	Data	มา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 เพื่อให้สามารถตัดสินใจวางแผนและนโยบายได้อย่างถูกต้องทันท่วงที	 เพื่อให้เกิดการบริหาร 
และด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลถึงความสามาถในการแข่งขัน	 การพัฒนาขององค์กร	
การพัฒนาบุคลากร	รวมถึงการเกิดนวัตรกรรม	และ	Platform	ในการท�างานร่วมกัน	เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนอยู่
ในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม”	

	 สศอ.	ได้ท�ำกำรเสนอ	Model	นี้	โดยกำรดูจำกองค์ประกอบของควำมส�ำเรจ็ของผู้ประกอบกำรในอดตีที่ผ่ำนมำอนัเป็น
หลกัฐำนเชงิประจกัษ์	 บวกกบักำรท�ำกำรวเิครำะห์ภำพแห่งอนำคตแบบ	 Scenario	 Analysis	 ในหลำย	 ๆ	 แง่มมุจนสำมำรถ
ตกผลกึควำมคดิออกมำได้เป็น	SIAM	Model

องค์ประกอบของ SIAM Model นั้นประกอบด้วย

     S : S-Curve and New S-curve 

	 ในช่วงประมำณ	 3	 ทศวรรษที่ผ่ำนมำโครงสร้ำงของวงกำรอุตสำหกรรมในโลกได้เปลี่ยนไปจำกอดีตอย่ำงที่เรำ 
คำดไม่ถึงด้วยอัตรำเร่งที่สูงมำก	 มีเทคโนโลยีเกิดใหม่อันเป็นเหตุให้อุตสำหกรรมในโลกนี้เกิดและดับไปหลำยประเภท	 และ
ในบำงครั้งปรำกฎกำรณ์กำรเกิดและดับของสินค้ำบำงประเภทรวดเร็วมำกจนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้ำตลำดอยู่ยังปรับตัว
ไม่ทันต้องล้มหำยตำยจำกไปเป็นจ�ำนวนมำก	 และในขณะเดียวกันก็มีทั้งบริษัทและผลิตภัณฑ์เกิดใหม่มำทดแทนเป็น 
จ�ำนวนมำกเช่นกนั	ปรำกฏกำรณ์เช่นนี้เรำเรยีกว่ำ	“Disruption”
	 เพรำะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดใหม่ได้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพและควำมยั่งยืน	 ผลที่เกิดจำกเรื่องนี้ท�ำให้ม ี
ห่วงโซ่อุปทำนของกำรผลิตสินค้ำศักยภำพแบบใหม่	 ๆ	 เกิดขึ้นมำมำกมำยในโลกนี้	 นั่นหมำยควำมว่ำถ้ำเรำต้องกำรให้
อตุสำหกรรมไทยอยูร่อดได้ในบรบิทของโลกยคุนี้เรำจะต้องเลอืกอยูใ่นขบวนรถไฟแห่งห่วงโซ่อปุทำนของกำรผลติให้ถกูขบวน	
เพื่อที่เรำจะสำมำรถคงควำมสำมำรถที่จะยนือยู่บนเวทกีำรค้ำโลกได้ต่อไป
	 และนี่เป็นสำเหตใุห้รฐับำลไทยออกนโยบำยสนบัสนนุ	S-Curve	และ	New	S-Curve	ขึ้นมำ	เพรำะฉะนั้นอตุสำหกรรม
ในยุคใหม่ที่จะอยู่ได้จะต้องเป็นอุตสำหกรรมที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดและม	ี Innovation,	 Productivity,	 และ	 Sustainability	 
เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเรจ็ที่ส�ำคญัอย่ำงครบถ้วน
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SIAM Model : 

กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรม 4.0

SIAM Model : 

กลยุทธ์สู่อุตสาหกรรม 4.0

     I : Innovative Big Data

	 ในยุคซึ่งถนนทุกสำยมุ่งหน้ำสู่	 4.0	 ไม่ว่ำจะเป็น	 ภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 ภำคกำรศึกษำ	 ภำคประชำชน	 ทุกองค์กรม ี
เป้ำหมำยไปในทศิทำงเดยีวกนัคอื	มุง่หน้ำสูค่วำมเป็น	4.0	จะต่ำงกนักค็งเพยีงแต่ระดบัควำมเข้มข้นในกำรเป็น	4.0	ของแต่ละ
องค์กรเท่ำนั้น	
	 สิ่งที่เป็นกลจกัรส�ำคญัในกำรก้ำวไปสูค่วำมเป็น	4.0	คอื	“	ข้อมลู	(Information)	ในระดบั	Big	Data”	ใครที่บรหิำรจดักำร	
Big	Data	ได้ดกีว่ำทั้งในแง่	กำรไหลเข้ำของข้อมลู	กำรจดัเกบ็ข้อมลู	กำรสร้ำงมำตรฐำนข้อมูล	กำรเชื่อมโยงข้อมลู	กำร	precess	
ข้อมูล	กำรวเิครำะห์ข้อมูล	กำรคำดกำรณ์ข้อมูล	กำรสื่อสำรข้อมูล	และกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลในแง่มมุต่ำง	ๆ	อกีมำกมำย	 
ก็จะเป็นผุ้ก�ำชัยในสงครำมทำงเศรษฐกิจในโลกยุคปัจจุบัน	 ตำมค�ำกล่ำวของซุนวูซึ่งใช้ได้เสมอ	 “รู้เขำรู้เรำ	 รบร้อยครั้ง	 
ชนะร้อยครั้ง”
	 และเมื่อเรำมีข้อมูล	 และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล	 รวมถึงกำรวิเครำะห์วิจัยอันเป็นผลมำจำกกำรใช้ข้อมูล	 Big	 Data	 
ที่มอียู่	สิ่งที่ตำมมำคอื	“Innovation”	อันเป็นหวัหอกส�ำคญัของควำมส�ำเรจ็ของบรษิทัต่ำง	ๆ 	ในยคุสมยันี้	เรำจะเหน็ว่ำบรษิทั
ชั้นน�ำในโลกหรือประเทศที่ประสบควำมส�ำเร็จมักจะมีเรื่องของกำรให้ควำมส�ำคัญกับนโยบำยด้ำนกำรวิจัยและนวัตรกรรม
มำกเป็นพิเศษ	 เพรำะฉะนั้นในประเทศไทยในช่วงหลัง	 เรื่องนวัตรกรรมและกำรวิจัยจึงถูกหยิบยกมำพูดถึงค่อนข้ำงมำก	 
ทั้งในระดบัองค์กร	และระดับประเทศ	ซึ่งน่ำจะเป็นแนวทำงที่ถูกต้อง	เพรำะควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัอนัเกดิจำกกำรสร้ำง
นวตัรกรรม	และกำรใช้ข้อมูล	Big	Data	อย่ำงสร้ำงสรรค์	คอืควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัที่ยั้งยนือย่ำงแน่นอน

     A : Automation and Robotic

	 ถ้ำจะเปรียบร่ำงกำยคนเรำเหมือนระบบเศรษฐกิจ	 ในส่วนของ	 Big	 Data	 ท�ำหน้ำที่เป็นเหมือน	 สำรอำหำรที่ใช้ 
หล่อเลี้ยงร่ำงกำย	 ระบบ	 Artificial	 Intelligence	 (AI)	 ก็คงจะเปรียบได้กับสมองของเรำซึ่งท�ำหน้ำที่ประมวลผล	 คำดกำรณ์	 
และสั่งกำร	ร่ำงกำยให้ท�ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง	ในขณะที่อวยัวะอื่น	ๆ	ของร่ำงกำยกค็งจะเป็นเครื่องจกัร	 เครื่องมอืที่ใช้ใน
กำรแปรรูปและผลติสนิค้ำและบรกิำร	หรอือำจจะเป็นยำนพำหนะส�ำหรบัขนส่งสนิค้ำหรอืวตัถดุบิกไ็ด้	ซึ่งเครื่องไม้เครื่องมอื
ที่ถูกสั่งกำรโดยระบบ	 AI	 +	 Big	 Data	 เหล่ำนี้จะสำมำรถมีประสิทธิภำพได้อย่ำงเป็นเท่ำทวีคูณเมื่อมันถูกท�ำให้เป็น	 
Automation	+	Robotic	
	 เพรำะฉะนั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ	 ระบบ	 Automation	 และ	 Robotic	 จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะเป็นตัวเพิ่มประสิทธิภำพ 
และประสทิธผิลในกำรท�ำงำน	และเพื่อให้ระบบ	Automation	และ	Robotic	มคีวำมฉลำดมำกยิ่งขึ้น	กำรพฒันำระบบควบคมุ
ในลกัษณะ	 Artificial	 Intelligence	 จึงมคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งยวด	 โดยม	ี Big	 Data	 เป็นทรพัยำส�ำคญัที่หล่อเลี้ยงทั้งระบบให้
ท�ำงำนได้อย่ำงยอดเยี่ยม	

     M : Manpower Management

	 และก็มำถึงปัจจัยที่เรียกได้ว่ำมีควำมส�ำคัญที่สุดนั่นคือ	 Manpower	 ต้องมีกำรเตรียมพร้อมควำมรู้และทักษะ 
ของทรพัยำกรบคุคลให้พร้อมที่จะรบัมอืกบัยคุใหม่ที่ก�ำลงัจะมำถงึนี้	ไม่ว่ำจะด้วยแผนระยะยำวที่จะปรบัระบบกำรศกึษำไทย	
หรอืแผนระยะสั้นและกลำงที่จะปรบัปรงุบคุลำกรในแบบ	re-skill	หรอื	up-skill	รวมถงึกำรออกระบบประกำศนยีบตัรเพื่อรบัรอง
ระดบัฝีมอืแรงงำนด้วย
	 นอกเหนือจำกกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแล้ว	 กำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรตลำด	 
กำรเงนิ	เทคโนโลย	ีมำตรฐำน	ฯลฯ	กเ็ป็นเรื่องส�ำคญัที่จะท�ำให้องค์ประกอบต่ำง	ๆ 	ที่กล่ำวมำแล้วท�ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงรำบรื่น	
ไปในทศิทำงเดยีวกนั	อนัจะส่งผลต่อกำรสมัฤทธิ์ผล
ของกำรด�ำเนนิกำรตำม	นโยบำยและแผนที่วำงไว้
	 เพรำะฉะนั้น	 ถ้ำจะกล่ำวถึงนิยำมของ	 
SIAM	 Model	 อย่ำงสั้นกระชับที่สุด	 ก็น่ำจะเป็น	
“SIAM Model คือแนวทางการด�าเนินการ 
เพื่อให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย
สามารถไปยืนในเวทีโลกได้อย่างยั้งยืน และ
สง่างาม”
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การขับเคลื่อนนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	 ในฐำนะองค์กรชี้น�ำกำรพัฒนำอุตสำหกรรมของประเทศสู่ควำมยั่งยืน	 
มภีำรกจิหลกัประกำรหนึ่งในกำรจดัท�ำ	บูรณำกำร	ผลักดนั	นโยบำย	แผนยทุธศำสตร์ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมสู่กำรเตบิโต
อย่ำงยั่งยืน	 ในช่วงปีที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำภำคอุตสำหกรรมไทยภำยใต้แผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ	 20	 ปี	 ซึ่งมีเป้ำหมำย	 
ในกำรยกระดับรำยได้ของประชำชนทั่วประเทศให้สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ขั้นปำนกลำง	 และใน 
ภำคอุตสำหกรรมไทยซึ่งเป็นเสมือนเครื่องยนต์หลักของเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้มีนโยบำยผลักดันให้ยกระดับไปสู่
อุตสำหกรรม	 4.0	 ในบริบทที่เหมำะสมกับศักยภำพปัจจุบันและทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศไทย	 ซึ่งก็คืออุตสำหกรรม 
กำรผลติ	กำรบรกิำร	ที่มใิช่เพยีงแค่กำรสร้ำงมูลค่ำจำกวตัถดุบิ	ทรพัยำกรธรรมชำต	ิหรอืแรงงำนแบบที่ผ่ำน	ๆ	มำ	แต่เป็น 
กำรสร้ำงมูลค่ำจำกปัญญำ	ในรูปแบบของนวตักรรม	ผลติภำพ	และมำตรฐำนอย่ำงสมดลุ	ทั่วถงึ	และยั่งยนื	โดยในส่วนของ
กำรยกระดับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มีแนวโน้มดีในอนำคต	 ที่ประเทศไทยมีศักยภำพที่จะสร้ำงให้เกิดขึ้นได้	 หรือที่เรียกว่ำ	
S-Curve	Industries	ซึ่ง	สศอ.	ได้ด�ำเนนิกำรขบัเคลื่อนมำตรกำรและโครงกำรต่ำง	ๆ 	มำอย่ำงต่อเนื่องนั้น	ในปี	2561	มตีวัอย่ำง
ผลกำรด�ำเนนิงำนที่ส�ำคญั	อำทิ

ดวงดาว ขาวเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม40



1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Vehicles)

	 ตำมที่มตคิณะรฐัมนตร	ี(ครม.)	ได้เหน็ชอบมำตรกำรสนบัสนนุกำรผลติรถยนต์ที่ขบัเคลื่อนด้วยพลงังำนไฟฟ้ำ	(xEV)	
ในประเทศไทย	โดยมอบหมำยให้กระทรวงอตุสำหกรรม	(อก.)	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเร่งด�ำเนนิกำรเพื่อให้กำรใช้รถยนต์	
xEV	เกดิผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็	และต่อมำส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	(สกท.)	ได้ออกประกำศ	เรื่อง	นโยบำย	
ส่งเสริมกำรลงทนุกำรผลติรถยนต์ไฟฟ้ำ	ชิ้นส่วน	และอปุกรณ์	โดยในส่วนของรถยนต์นั่ง	ประกอบด้วย	กจิกำรผลติรถยนต์
ไฮบริด	 (HEV)	 รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด	 (PHEV)	 และรถยนต์แบตเตอรี่	 (BEV)	 นั้น	 ส่งผลให้มีนักลงทุนยื่นขอรับกำรส่งเสริม	 
กำรลงทนุจ�ำนวนหลำยรำย	โดยข้อมูล	ณ	วนัที่	31	มนีำคม	2562	(สกท.)	ได้อนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุในกจิกำรผลติ	 
xEV	 แล้ว	 จ�ำนวนรวม	 8	 โครงกำร	 คิดเป็นก�ำลังกำรผลิตรวม	 400,000	 คันต่อปี	 มูลค่ำกำรลงทุนรวม	 50,000	 ล้ำนบำท	 
อย่ำงไรกต็ำม	เนื่องจำกตลำดรถยนต์	xEV	ในประเทศและภูมภิำคยงัมขีนำดเลก็มำก	ประกอบกบัโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็น
ยังต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำอีกระยะหนึ่ง	 ส่งผลให้โครงกำรลงทุนส่วนใหญ่เหล่ำนี้เป็นเพียงกำรประกอบรถยนต์	 และ 
กำรประกอบแบตเตอรี่	 (Battery)	 ในขั้นปลำยสุด	 (Packing)	 เกอืบทั้งสิ้น	 โดยไม่มโีครงกำรใดที่เสนอแผนลงทุนผลิตชิ้นส่วน
ไฟฟ้ำส�ำคญัอื่น	 ๆ	 (นอกเหนอืจำก	 Battery)	 เช่น	 มอเตอร์ไฟฟ้ำ	 (Traction	 Motor)	 ระบบบรหิำรจดักำรแบตเตอรี่	 (Battery	 
Management	System:	BMS)	หรอืระบบควบคมุกำรขบัขี่	(Drive	Control	Unit:	DCU)	จงึกล่ำวได้ว่ำ	มำตรกำรส่งเสรมิกำรผลติ	
xEV	 ในปัจจุบัน	 ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำประสงค์ในกำรสร้ำงฐำนกำรผลิต	 xEV	 ที่มีกำรผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้ำส�ำคัญหรือ	 Core	
Technology	ในประเทศไทยได้	ดงันั้น	กำรด�ำเนนิงำนในปี	2562	สศอ.	จะเร่งประสำนกำรด�ำเนนิงำนร่วมกบั	สกท.	กระทรวง
กำรคลัง	 รวมทั้ง	 เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจำกภำคอุตสำหกรรม	 ในกำรปรับปรุงข้อเสนอของมำตรกำรส่งเสริมกำรผลิต	 xEV	 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิกำรพลกิโฉม	 (Transformation)	ฐำนกำรผลติรถยนต์ประหยดัพลงังำนมำตรฐำนสำกล	 (ECO	Car)	ซึ่งเป็น
ฐำนกำรผลติรถยนต์นั่งหลกัของไทย	 จำกกำรผลติรถยนต์เครื่องยนต์สนัดำปภำยใน	 (ICE)	 ไปสู่กำรผลติรถยนต์ที่ขบัเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ	 (xEV)	 ภำยใต้เงื่อนไขที่ต้องมกีระบวนกำรผลติชิ้นส่วน	 Core	 Technology	 ในประเทศ	 นอกจำกนี้	 สศอ.	 
จะร่วมผลักดนัโครงกำรศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำต	ิ(Automotive	and	Tire	Testing	Research	and	Innovation	
Center:	 ATTRIC)	 ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์	 ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ	 สนำมทดสอบเพื่อพัฒนำอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทยไปสู่
อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่	 หรือ	 “อุตสำหกรรม	 4.0”	 ที่มีมำตรฐำนและนวัตกรรม	 ตลอดจนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้	 
และถ่ำยทอดเทคโนโลยใีห้กบัทกุภำคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2. อุตสาหกรรมชีวภาพ

	 สศอ.	 ได้บูรณำกำรด�ำเนินงำนร่วมกับคณะท�ำงำนด้ำนกำรพัฒนำคลัสเตอร์ภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคต	 (D5)	
จัดท�ำมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพของไทย	 ปี	 พ.ศ.	 2561-2570	 เพื่อให้เกิดทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชีวภำพ	
(Bioeconomy)	 อย่ำงยั่งยืน	 โดยใช้กลไกควำมร่วมมอืระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชน	 (PPP)	 ในกำรขับเคลื่อนกำรลงทุนและ
พัฒนำอุตสำหกรรมชีวภำพ	 ได้แก่	 เคมีชีวภำพ	 พลำสติกชีวภำพ	 และชีวเภสัชภัณฑ์ในประเทศ	 ซึ่งจะส่งผลให	้ 
ภำคกำรเกษตรไทยเกิดกำรปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ให้ภำคอุตสำหกรรมแปรรูปทำงกำรเกษตรสำมำรถเพิ่ม
มูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตรบนพื้นฐำนนวัตกรรม	 เกิดกำรสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้กระจำยในท้องถิ่น	 มำตรกำรดังกล่ำวได้ผ่ำน 
ควำมเหน็ชอบจำก	ครม.	เมื่อวนัที่	17	กรกฎำคม	2561	ภำคเอกชนได้มกีำรลงทนุในเขตพื้นที่เขตระเบยีงเศรษฐกจิภำคตะวนัออก	
(EEC)	มูลค่ำกำรลงทนุรวมกว่ำ	9	พนัล้ำนบำท	ซึ่งที่เริ่มด�ำเนนิกำรผลติแล้ว	ได้แก่	โครงกำรผลติน�้ำยำล้ำงไต	โครงกำรผลติ
พลำสตกิชวีภำพ	(Poly	Lactic	Acid	 :	PLA)	และที่ก�ำลงัเตรยีมกำรผลติ	ได้แก่	 โครงกำร	Palm	Biocomplex	โดยเฟสแรกจะ
ท�ำกำรผลติเมทลิเอสเทอร์	นอกจำกนี้	ยงัจะมกีำรขยำยผลกำรพฒันำอตุสำหกรรมชวีภำพในเชงิพื้นที่ด้วยแนวคดิแบบ	EEC	
ไปยังภูมิภำคอื่นที่เหมำะสมทั่วประเทศ	 โดยให้ภำคเอกชนเป็นกลไกส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรลงทุนรวมทั้งกำรยกระดับ
อุตสำหกรรมเกษตรและอำหำรแปรรูป	 เพื่อเชื่อมโยงกับภำคเกษตรและอุตสำหกรรมชีวภำพ	 อำทิ	 ในเขตพื้นที่ภำคเหนือ 
ตอนล่ำง	 จังหวัดนครสวรรค์	 มีโครงกำร	 Biorefinery	 Complex	 มูลค่ำกำรลงทุนกว่ำ	 4	 หมื่นล้ำนบำท	 ส�ำหรับในเขตพื้นที่ 
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนกลำง	จงัหวดัขอนแก่น	อยู่ระหว่ำงกำรพฒันำให้สทิธปิระโยชน์ของ	BOI	ในโครงกำรสร้ำงนิคม
อุตสำหกรรม	Bio	Economy	มูลค่ำกำรลงทุน	2	หมื่นล้ำน	ส่วนในเขตพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง	(อบุลรำชธำน	ี
ศรสีะเกษ	ยโสธร	อ�ำนำจเจรญิ)	ได้ผลกัดนัให้สำมำรถขยำยโรงงำนผลติ	Bio	Product	เช่น	อำหำรทำงกำรแพทย์	และประสำน
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3. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

	 หลังจำกที่	 ครม.	 ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 อก.	 
โดย	สศอ.	ได้มกีำรขบัเคลื่อนมำตรกำรที่เกี่ยวข้องอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อสร้ำงรำกฐำนเทคโนโลยดี้ำนกำรผลติและอตุสำหกรรม
ใหม่ที่มมีูลค่ำสูงให้กบัประเทศ	ในปี	2561	สศอ.	และ	CoRE	(Center	of	Robotics	Excellence)	ได้ร่วมมอืกบัหน่วยงำนพนัธมติร	
อำทิ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	 ส�ำนักงำนส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล	 TARA	 (Thailand	 Automation	 and	 Robotics	 Association)	 และธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและ 
ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย	 ในกำรพฒันำอตุสำหกรรมให้มคีวำมก้ำวหน้ำเป็นล�ำดบั	 ทั้งกำรจดักำรสมัมนำสร้ำงควำมตระหนกัรู้	 
จัดกิจกรรม	 และร่วมออกบูธให้ค�ำปรึกษำภำยในงำน	 Manufacturing	 Expo	 2018	 (ME	 2018)	 เมื่อเดือนมิถุนำยน	 และ 
งำน	Metalex	2018	เดอืนพฤศจกิำยน	มผีู้เข้ำรบักำรปรกึษำและเข้ำยื่นกู้เพื่อลงทนุในกำรยกระดบักำรผลติ	ยอดวงเงนิกู้รวม	
178.5	ล้ำนบำท	ส�ำหรบัแผนงำนในปี	2562	ในช่วงต้นปี	สศอ.	จะได้ร่วมงำนกบัหน่วยงำนโรโบตกิส์	เอไอ	แอนด์	อนิเทลลเิจนท์	
โซลชูั่น	บรษิทั	ปตท.	จ�ำกดั	(มหำชน)	รเิริ่มพฒันำ	Digital	Industrial	Transformation	Platform	ให้เป็นแพลตฟอร์มตลำดออนไลน์
จับคู่ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรกับบริกำรของ	 SI	 (System	 Integrator)	 รวมถึงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำ 
เงินกู้	 และรวบรวมมำตรกำรสนับสนุนของภำครัฐไว้ในจุดเดียว	 โดยคำดว่ำจะทดสอบกลไกกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวให ้
แล้วเสรจ็และเปิดตวัครั้งแรกในงำน	Manufacturing	Expo	2019	(ME	2019)	ซึ่งจะจดัขึ้นในช่วงกลำงปี	2562

4. อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

	 ในปี	2561	อก.	โดย	สศอ.	ได้ยกร่ำงมำตรกำรกำรพฒันำอตุสำหกรรมแปรรูปอำหำร	ปี	2562-2571	แล้วเสรจ็และ
พร้อมที่จะน�ำเสนอ	ครม.	แล้ว	สศอ.	และสถำบนัอำหำร	จะด�ำเนนิกำรพฒันำอตุสำหกรรมแปรรูปอำหำรให้เป็นผลติภัณฑ์
มูลค่ำเพิ่มสูงตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด	 เช่น	 อำหำรพร้อมกนิ	 ผลติภณัฑ์ที่เป็นอตัลกัษณ์ท้องถิ่น	 ผลติภณัฑ์อนิทรยี์	
อำหำรสขุภำพ	 (Healthy	 and	 Functional	 Foods)	 โดยใช้กลไกประสำนควำมร่วมมอืหน่วยงำนเครอืข่ำย	ศูนย์ควำมเป็นเลศิ 
ด้ำนอำหำร	(CoFE)	โครงกำรเมอืงนวตักรรมอำหำร	(Food	Innopolis)	ศูนย์ปฏริูปอตุสำหกรรมสู่อนำคต	(ITC)	ในกำรยกระดบั
ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรในระดบัต่ำง	ๆ 	ในแต่ละภูมภิำค	โดยเน้นกำรเพิ่มผลติภำพกำรใช้เทคโนโลย	ีระบบอตัโนมตัิ
ที่เหมำะสมในกระบวนกำรผลติ	กำรน�ำนวตักรรมมำใช้บรหิำรจดักำรด้ำนกำรตลำด	กำรส่งผ่ำนงำนวจิยัและควำมช่วยเหลอื
เชงินวตักรรมต่อยอดสูเ่ชงิพำณชิย์	รวมถงึกำรสร้ำงรปูแบบทำงกำรตลำดใหม่เพื่อส่งเสรมิกำรขยำยตลำดอำหำรไทยในตลำด
โลกผ่ำนช่องทำงดิจิทัล	 ตลอดจนกำรสร้ำงปัจจัยเอื้อเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 ได้แก่	 กำรยกระดับคุณภำพและ 
ส่งเสรมิกำรจดัมำตรฐำนอำหำร	เป็นต้น
	 ในกำรขบัเคลื่อนนโยบำยและมำตรกำรพฒันำอตุสำหกรรมเพื่อไปสู่เป้ำหมำยและแผนยทุธศำสตร์ชำต	ิ20	ปี	ดงัที่
ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น	 ภำครัฐเพียงล�ำพังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้	 กำรเร่งเครื่องอุตสำหกรรมไทยต้องได้รับควำมร่วมมือจำก 
ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ำย	 ทั้งภำครฐั	 ภำคเอกชน	 ภำคกำรศกึษำ	 และภำคกำรเงนิในรูปแบบประชำรฐั	 โดยเฉพำะผู้ประกอบกำร	
ธุรกิจอุตสำหกรรมซึ่งเป็นฟันเฟืองส�ำคัญของกำรพัฒนำ	 รวมถึงบริบทของควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศที่จะต้องจับมือกัน
เดนิไปข้ำงหน้ำ	เพื่อกำรเตบิโตอย่ำงสมดลุ	ทั่วถงึ	และยั่งยนืของเศรษฐกจิไทยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลงั

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกดิโครงกำรวจิยักบัอทุยำนวทิยำศำสตร์จงัหวดัที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำรของตลำด	อย่ำงไรกต็ำม	
แม้ว่ำภำคเอกชนผู้ลงทนุมคีวำมพร้อมมำก	แต่ยงัต้องพบกบัปัญหำอปุสรรคต่อกำรพฒันำ	ในปี	2562	สศอ.	จะเร่งผลกัดนั
ให้มกีำรปรบัปรงุกลไกทำงกฎหมำย	และมำตรกำรด้ำนภำษี	ได้แก่	พ.ร.บ.	อ้อยและน�้ำตำลทรำย	พ.ศ.	2527	ให้สำมำรถน�ำ
น�้ำอ้อยไปผลติสนิค้ำชนดิอื่นที่ไม่ใช่น�้ำตำลทรำยได้	และกำรจดัสรรวตัถดุบิ	(น�้ำอ้อย)	ที่เพยีงพอและเหมำะสม	กบัอตุสำหกรรม
ชวีภำพ	กำรปรบัปรงุประกำศกระทรวงอตุสำหกรรมเรื่อง	กำรให้ตั้งโรงงำนที่ใช้อ้อยเป็นวตัถดุบิในทกุท้องที่ทั่วรำชอำณำจกัร	
พ.ศ.	2559	กำรเพิ่มบญัชปีระเภทกจิกำรอตุสำหกรรมเคมชีวีภำพในบญัชปีระเภทโรงงำนอตุสำหกรรม	เพื่อแยกอุตสำหกรรม
เคมีชีวภำพออกจำกอุตสำหกรรมเคมีภัณฑ์	 และกำรเร่งติดตำมผลักดันมำตรกำรให้สิทธิประโยชน์	 ทำงภำษีเพื่อส่งเสริม
กำรใช้บรรจุภัณฑ์พลำสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นควำมต้องกำรในประเทศ	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ
อตุสำหกรรมชวีภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมโดยเรว็

รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม42



	 รัฐบำลไทยได้วำงวิสัยทัศน์กำรพัฒนำประเทศสู่ไทยแลนด์	 4.0	 ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับ 

กำรด�ำเนนิงำนของทกุภำคส่วน	ในประเทศไทยได้มกีำรปรบัตวัรองรบับโยบำยดงักล่ำว	โดยกำรน�ำเทคโนโลยตี่ำง	ๆ	เข้ำมำ

ใช้ในกำรพฒันำองค์กรของตวัเอง	หนึ่งในเทคโนโลยทีี่คุ้นหูในยคุนี้คงหนไีม่พ้น	AI	(Artificial	Intelligent)	หรอืเทคโนโลยปีัญญำ

ประดษิฐ์	ซึ่งได้เข้ำมำมบีทบำทส�ำคญัในกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้ชวิติในทกุสำขำอำชพี

	 กล่ำวให้เข้ำใจง่ำย	AI	คอืกำรสร้ำงหุน่ยนต์ให้ฉลำดและท�ำงำนเหมอืนคน	คดิและตดัสนิใจโดยเลยีนแบบกำรท�ำงำน

ของมนษุย์	เทคโนโลย	ีAI	นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	แต่เป็นเทคโนโลยทีี่มกีำรพฒันำมำอย่ำงยำวนำน	โดยเหน็ได้จำกภำพยนต์เรื่องหนึ่ง

ที่ออกมำฉำยตั้งแต่	18	ปีที่แล้ว	ก�ำกบักบัโดยสตเีวน	สปีลเบริ์ก	คอืเรื่อง	“Artificial	Intelligence”	(AI)	หรอื	“จกัรกลอจัฉรยิะ”	

ซึ่งภำพยนต์ได้น�ำเสนอเรื่องเกี่ยวกบักำรใช้หุน่ยนต์หรอืเครื่องจกัรกลในกำรท�ำหน้ำที่ต่ำง	ๆ	แทนคน	เกนิกว่ำที่จะเกดิขึ้นได้จรงิ

ในช่วงเวลำนั้น	ไม่ว่ำจะเป็นกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชมุชน	กำรเสริ์ฟอำหำร	กำรท�ำสวน	กำรดูแลบ้ำน	ภำพยนต์น�ำเสนอ

ให้เข้ำใจว่ำ	AI	ไม่ใช่หุ่นยนต์	แต่คอืสมองของหุ่นยนต์หรอืเครื่องจกัรที่ฝังอยู่ในหุ่นยนต์หรอืเครื่องจกัรที่สำมำรถท�ำงำนแทน

มนษุย์ได้อย่ำงฉลำด	มเีพยีงสิ่งเดยีวที่สมองกลและหุ่นยนต์ไม่สำมำรถตอบสนองแทนมนษุย์ได้	คอืควำมรกั	ซึ่งท�ำให้เรำรู้สกึ

ตื่นเต้นกบัควำมฉลำดของหุ่นยนต์หรอืเครื่องจกัรกลในช่วงเวลำนั้น	และมองเป็นเรื่องไกลตวัที่ไม่น่ำเกดิขึ้นได้จรงิ

Artificial 
Intelligence (AI)

การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยเทคโนโลยี

นิอร สุขุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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	 มำถงึวนันี้	AI	ไม่ใช่เรื่องไกลตวัของเรำอกีต่อไป	เริ่มตั้งแต่สิ่งใกล้ตวัที่สดุของมนษุย์อย่ำงโทรศพัท์มอืถอืที่มทีั้งระบบ	

สแกนใบหน้ำ	กำรสั่งพมิพ์ผ่ำนกำรใช้เสยีง	ระบบเลขำส่วนตวัอจัฉรยิะ	สมำร์ททวีทีี่สำมำรถสั่งงำนเปิดปิด	โดยไม่ต้องกดรโีมท	

ยำนยนต์ไร้คนขบั	กำรใช้แว่นตำที่จบัใบหน้ำอำชญำกร	กำรตอบค�ำถำมของคอมพวิเตอร์แทนมนษุย์	กำรเล่นเกมส์ผ่ำนโลก

เสมือนจริง	 สิ่งใกล้ตัวทั้งหมดเหล่ำนี้	 ล้วนแต่ใช้เทคโนโลยี	 AI	 เข้ำมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำน	 และสร้ำง 

ควำมสะดวกสบำยให้แก่มนุษย์แทบทั้งสิ้น	 Facebook	 ที่จดจ�ำโฆษณำหรือสินค้ำที่เรำสนใจ	 ก็คือควำมสำมำรถของ	 AI	 

ในกำรเรียนรู้กิจกรรมของเรำผ่ำนปฏิสัมพันธ์โดยกำรประมวลของสมองกล	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ	 AI	 เป็นเทคโนโลยีส�ำคัญ 

ของยคุนี้	ไม่ใช่เรื่องไกลตวัดงัจนิตนำกำรกนัอกีต่อไป

	 ควำมส�ำคญัของ	AI	ได้ถูกกล่ำวผ่ำนประธำนำธบิดขีองรสัเซยี	นำยวลำดเิมยีร์	ปูติน	ว่ำ	“AI	คอือนำคต	ไม่ใช่แค่

ของรสัเซยี	แต่เป็นอนำคตของมนษุยชำต	ิที่สร้ำงโอกำสมหำศำล	ใครกต็ำมที่เป็นผูน้�ำด้ำน	AI	จะเป็นผู้น�ำโลกในอนำคต	และ

รสัเซยีต้องรบีพฒันำตวัเองในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เป็นชำตทิี่ล้ำหลงัหรอืตกขบวนในอนำคต”	นอกจำกนี้	จนีได้ก�ำหนดยทุธศำสตร์	

“Made	in	China	2025”	เพื่อยกระดบัอตุสำหกรรมในจนีให้เข้ำสู่ยคุ	4.0	และประกำศแผนกำรเป็นผู้น�ำด้ำน	AI	ภำยในปี	2030	

ภำยใต้งบประมำณ	 5	 ล้ำนล้ำนบำท	 เกำหลีใต้ใช้งบประมำณ	 860	 ล้ำนดอลลำร์	 ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	 “Intelligence	 

Information	 Society”	ญี่ปุ่นลงทุนภำยใต้โครงกำร	 “Connected	 Industries”	 ด้วยงบประมำณ	 720	 ล้ำนดอลลำร์	 ไต้หวัน 

ด�ำเนินยุทธศำสตร์	 AI	 Taiwan	 ใช้งบประมำณ	 338	 ล้ำนดอลลำร์	 และสิงคโปร์มียุทธศำสตร์	 AI	 Singapore	 ใช้งบลงทุน	 

112	 ล้ำนดอลลำร์	 สิ่งเหล่ำนี้สะท้อนให้เหน็ถงึควำมส�ำคญัของ	 AI	 ในกำรเป็นเทคโนโลยสี�ำคญัของโลกยคุปัจจบุนั	 รวมทั้ง

ควำมส�ำคญัของ	AI	กบัประเทศต่ำง	ๆ	ทั่วโลกด้วย

 

	 ส�ำหรบัภำคอตุสำหกรรมไทย	ภำยใต้แนวคดิ	Thailand	4.0	AI	ถอืเป็นหนึ่งเทคโนโลยจี�ำเป็นในยคุนี้	หลำยองค์กร

ตื่นตวัในกำรน�ำเทคโนโลย	ีAI	มำใช้	เริ่มจำกน�ำนวตักรรมหุน่ยนต์และแขนกลอตุสำหกรรมใช้ร่วมกบัคอมพวิเตอร์เพื่อควบคมุ

กำรสั่งกำร	 มุ่งสู่กำรใช้แรงงำนหุ่นยนต์แทนแรงงำนคน	 ซึ่งหุ่นยนต์หรือ	 robotic	 จัดเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของ

ประเทศ	ที่จะช่วยเพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติและลดต้นทนุ	กำรยดือำยกุำรท�ำงำนของเครื่องจกัรต่ำง	ๆ 	รวมทั้งควบคมุคณุภำพ

และควำมปลอดภยั	ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้เป็นตวัเชื่อมที่จะก้ำวสู่ยคุอตุสำหกรรม	4.0	และขบัเคลื่อน	Thailand	4.0	อย่ำงแท้จรงิ

	 อย่ำงไรก็ดีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 รวมทั้งเทคโนโลย	ี AI	 ก็ส่งผลกระทบทำงลบได้เช่นกัน	 ในอนำคต	 AI	 

อำจท�ำให้คนตกงำนมำกขึ้นจำกกำรเข้ำมำแทนที่ของหุ่นยนต์	 และระบบคอมพิวเตอร์	 เช่น	 คนงำนในโรงงำน	 พนักงำน 

ขับรถ	 คนงำนในร้ำนค้ำ	 ในมุมของโลกไซเบอร์	 AI	 อำจเป็นเครื่องมือในกำรโจรกรรมข้อมูลต่ำง	 ๆ	 หรือกำรแก้ไขข้อมูลใน	 

software	ที่ท�ำให้เกดิควำมเบี่ยงเบน	ผิดพลำด	ที่จะส่งผลต่อชวิติและธรุกจิได้	ประเทศมหำอ�ำนำจต่ำง	ๆ 	จงึต้องกำรที่จะเป็น

ผู้น�ำเทคโนโลย	ี AI	 เพรำะจะมีขีดควำมสำมำรถในกำรก�ำหนดทิศทำงของ	 AI	 ในอนำคต	 รวมทั้งสำมำรถจ�ำกัดกำรใช้	 AI	 

ให้กับประเทศที่ล้ำหลังกว่ำได้ด้วย	 กำรปรับตัวของหน่วยงำนและองค์กรต่ำง	 ๆ	 เพื่อรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ 

กำรพฒันำและรบัมอืกบัผลกระทบที่อำจเกดิขึ้นจงึมคีวำมจ�ำเป็น	ทั้งด้ำนควำมมั่นคง	ด้ำนเศรษฐกจิ	อตุสำหกรรม	รวมทั้ง

ประชำชนและเยำวชนเพื่อให้สำมำรถใช้	AI	ประกอบกำรด�ำรงชวีติให้เกดิประโยชน์สูงสดุ

จีน
5 ล้านล้าน

บาท

เกาหลีใต้

ใต้หวัน สิงคโปร์

ญี่ปุ่น
860 ล้าน
ดอลลาร์

338 ล้าน
ดอลลาร์

112 ล้าน
ดอลลาร์

720 ล้าน
ดอลลาร์
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สิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสำาคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน

ธนพรรณ ไวทยะเสวี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

	 สถำนกำรณ์ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมในปัจจบุนั	ทั้งของโลกและของประเทศไทย	ก�ำลงัเผชญิกบัปัญหำ
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมที่ถกูท�ำลำยลงอย่ำงมำก	ควำมสกึหรอของทรพัยำกรและควำมเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
อยู่ในขั้นวิกฤต	 ในช่วงกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำ	 ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรบุกรุกป่ำท�ำให้พื้นที่ป่ำไม้ลดลง	 สถำนกำรณ์น�้ำและ 
ภยัแล้ง	สำเหตหุลกัจำกสภำพภูมอิำกำศที่เปลี่ยนแปลงและขำดป่ำไม้	ท�ำให้เกดิภยัพบิตัทิำงธรรมชำตอิย่ำงน�้ำท่วม	แผ่นดนิไหว	
สึนำมิ	 โคลนถล่ม	 ปัญหำมลพิษต่ำง	 ๆ	 เป็นต้น	 ในที่สุดปัญหำที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิตของมนุษย์เอง	 
จึงเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้ประเทศต่ำง	 ๆ	 ต้องรีบด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงเร่งด่วน	 รวมทั้งก�ำหนดมำตรกำรใน 
กำรป้องกันสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำเพิ่มมำกขึ้นอีก	 ตลอดถึงกำรร่วมมือกันในกำรปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจใน 
กำรใช้ประโยชน์จำกกำรอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อมให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น	ดงันั้น	กำรขบัเคลื่อนให้เศรษฐกจิเตบิโตควบคูไ่ปกบักำรรกัษำ
สิ่งแวดล้อม	 ตำมแนวทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 ฉบับที่	 12	 ด้วยกำรสร้ำงควำมมั่นคงของ 
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและยกระดับคุณภำพสิ่งแวดล้อมจึงเป็นควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภำคส่วนต้องปรับตัวเพื่อรองรับ 
กำรรักษำควำมสมดุลที่จะก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 เพื่อให้สอดรับกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 (Sustainable	 
Development	Goals	:	SDGs)	ซึ่งเป็นเป้ำหมำยกำรพฒันำของสหประชำชำต	ิ(UN)	ที่มกีำรให้ค�ำมั่นว่ำจะร่วมกนัด�ำเนนิงำน
เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย	SDGs	ในปี	2030
	 กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มคีวำมเกี่ยวข้องโดยตรงกบักำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม	
โดยที่ผ่ำนมำต้องยอมรับว่ำประเทศไทยมุ่งไปให้ควำมส�ำคัญกับกำรกระตุ้นเศรษฐกิจ	 และวัดผลที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	เป็นหลกั	จนลมืมองไปว่ำกำรเร่งพฒันำเศรษฐกจิมำกเกนิไปกเ็ป็นตวัหนนุให้เกดิ
กำรใช้ทรัพยำกรที่มำกขึ้น	 ซึ่งที่ผ่ำนมำเศรษฐกิจไทยเติบโตและขับเคลื่อนด้วยกำรมุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำจ�ำนวนมำกเพื่อ 
ส่งออก	 โดยไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมเท่ำที่ควร	 ซึ่งควำมเชื่อมโยงของจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมเหล่ำนี้	 ท�ำให้กำรประเมินเรื่องขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันของ	 International	 Institute	 for	 Management	 Development	 (IMD)	 จึงให้น�้ำหนักกับกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม	 
ควำมเป็นอยู่	สขุภำวะ	เป็นเกณฑ์ส�ำคญัในกำรวดัผล
	 หำกพิจำรณำข้อมูลที่ทำง	 IMD	 ประเมินขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมของไทย	 
ในปี	 2561	 พบว่ำ	 ไทยถูกลดอันดับลงเล็กน้อยจำกอันดับที่	 57	 มำอยู่ที่	 58	แต่อย่ำงไรก็ตำม	 ถึงจะเป็นกำรลดลงเพียง 
เล็กน้อยก็ควรต้องมีกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น	 เพรำะไทยนั้นยังถือว่ำอยู่ในกลุ่มท้ำย	 ๆ	 ในเรื่องกำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุขและ 
สิ่งแวดล้อมเลยทเีดยีว	นอกจำกนี้	เมื่อพจิำรณำดชันสีมรรถนะทำงสิ่งแวดล้อม	EPI	หรอื	Environmental	Performance	Index	
ที่จัดท�ำขึ้นโดยมหำวิทยำลัยเยล	 และมหำวิทยำลัยโคลัมเบียของสหรัฐอเมริกำ	 ร่วมกับ	 World	 Economics	 Forum	 (WEF)	 
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ได้จดัอนัดบักำรจดักำรสิ่งแวดล้อมของไทย	ในปี	2561	อยู่ที่อนัดบั	121	ของโลก	จำกทั้งหมด	180	ประเทศ	ด้วยคะแนนเพยีง	
49.88	 ซึ่งต�่ำกว่ำครึ่ง	ขณะที่ประเทศล�ำดับต้น	 ๆ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป	 มีคะแนนมำกกว่ำ	 
80	คะแนน		โดยดัชนสีมรรถนะทำงสิ่งแวดล้อมของไทยในกลุ่มประเทศสมำชกิอำเซยีนอยู่ในล�ำดบัที่	5	ประเทศไทยจงึต้อง
เร่งแก้ไขกำรบรหิำรจดักำรทำงด้ำนสภำพแวดล้อมและสขุอนำมยัด้วยกำรร่วมมอืกนัทกุภำคส่วน	 เพื่อช่วยยกระดบัคณุภำพ
ชวีติ	ควำมเป็นอยู่	ซึ่งจะท�ำให้ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศสำมำรถปรบัอนัดบัดขีึ้นได้

ตารางแสดงดัชนีสมรรถนะส่ิงแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน พ.ศ. 2561

ที่มำ	:	Environmental	Performance	Index	2018
หมำยเหต	ุ:	ค่ำสูงสดุของโลก	คอื	Switzerland	เท่ำกบั	87.42	และค่ำต�่ำสดุของโลก	คอื	Burundi	เท่ำกบั	27.43

	 ส�ำหรับส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ได้มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในระยะ 
ที่ผ่ำนมำและในปี	 2561	 ที่จะช่วยยกระดบัและแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม	 โดยมกีำรด�ำเนนิงำนร่วมกบักรมโรงงำนอตุสำหกรรม	 
ในฐำนะที่กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นหน่วยงำนหลกัร่วมขบัเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื	(SDGs)	เรื่อง	กำรขบัเคลื่อน
เป้ำหมำยที่	 9	 :	 อุตสำหกรรม	 นวัตกรรม	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	 (เป้ำประสงค์ที่	 9.4	 ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนและปรับปรุง 
อุตสำหกรรมเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน	 โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรและกำรใช้เทคโนโลยีและกระบวนกำรทำง
อตุสำหกรรมที่สะอำดและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น	โดยทกุประเทศด�ำเนนิกำรตำมขดีควำมสำมำรถของแต่ละประเทศ	
ภำยในปี	 2030)	 โดยรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยนื	 อกีทั้งได้ร่วมกำรด�ำเนนิงำนกบัส�ำนกันโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 ในคณะท�ำงำนจัดท�ำบัญชี	 
ก๊ำซเรอืนกระจกและมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรอืนกระจก	ภำคกระบวนกำรอตุสำหกรรมและกำรใช้ผลติภณัฑแ์ละ	ภำคของเสยี	
กำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกำรจดัท�ำร่ำงแผนปฏบิตักิำรลดก๊ำซเรอืนกระจก	 สำขำกำรจดักำรของเสยีชมุชน	 และกำรเข้ำร่วม
เป็นคณะกรรมกำร/คณะท�ำงำนต่ำง	ๆ 	กบัหน่วยงำนภำยในกระทรวงอตุสำหกรรม	เช่น	คณะกรรมกำรก�ำกบัและดแูลโครงกำร	
GEF	UNIDO	Cleantech	Programme	for	SMEs	in	Thailand	ภำยใต้กำรดูแลของกรมส่งเสรมิอตุสำหกรรม	คณะท�ำงำนพฒันำ
อุตสำหกรรมอย่ำงยั่งยืน	 ภำยใต้คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำคอุตสำหกรรมของกระทรวงอุตสำหกรรม	
และคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรพฒันำเมอืงอตุสำหกรรมเชงินเิวศ	ภำยใต้กระทรวงอตุสำหกรรม	เป็นต้น	ซึ่งกำรด�ำเนนิงำน
ทั้งหมดนี้	จะมส่ีวนช่วยผลกัดนัและขบัเคลื่อนกำรยกระดบัและแก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมของไทยเพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัและจะสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิได้อย่ำงยั่งยนืต่อไปในอนำคต

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กำรปกป้องและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่ำวอำเซียน	กรมประชำสัมพันธ์
แก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม	ช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ	
Thailand	Management	Association	(TMA)
2018	Environmental	Performance	Index
2018	Yale	Center	for	Environment	Law	and	Policy

	 ประเทศ	 อันดับโลก	 อันดับในอาเซียน	 ผลการคำานวณ

Singapore	 49	 1	 64.23

Brunei	Darussalam	 53	 2	 63.57

Malaysia	 75	 3	 59.22

Philippines	 82	 4	 57.65

Thailand	 121	 5	 49.88

Viet	Nam	 132	 6	 46.96

Indonesia	 133	 7	 46.92

Myanmar	 138	 8	 45.32

Cambodia	 150	 9	 43.23

Laos	 153	 10	 42.94
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ส่วนท่ี 4
ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความท้าทาย
ในอนาคต
• ก้าวต่อไปของอุตสาหกรรมระบบราง 
• การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิด
 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
• Big Data Business Challenge
• ยกระดับผลิตภาพและระบบอัตโนมัติของภาค
 การผลิตและบริการไทยด้วย Digital Industrial 
 Transformation Platform
• บทบาทของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562

Part  4



ก้าวต่อไป

	 ภายใต้ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง

ของไทย	ระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560-2579)	มีการลงทนุเพื่อสร้าง

ระบบคมนาคมขนส่งทางราง	ประกอบไปด้วย	

	 (1)	 รถไฟความเร็วสูง	 4	 เส้นทาง	 รวมระยะทาง	 

2,132	กโิลเมตร

	 (2)	 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพและ

ปรมิณฑล	รวมระยะทาง	595	กโิลเมตร

	 (3)	รถไฟทางคู่และเส้นทางสายใหม่	รวมระยะทาง	

3,157	กโิลเมตร

	 (4)	 การพฒันาการขนส่งในภูมภิาค	 รวมระยะทาง	

312.80	กโิลเมตร	คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทนุกว่า	1.5	ล้านล้านบาท	

ส่งผลให้ในอนาคตระยะเวลาประมาณ	 20	 ปี	 คาดว่าจะมี

ความต้องการตู้รถไฟและรถไฟฟ้ากว่า	11,500	ตู้	ซึ่งเพยีงพอ

ต่อการตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้า	 

ในประเทศ

	 ในส่วนของส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	

ได้ด�าเนินโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องใน

ประเทศไทย	2	ฉบบั	ซึ่งเป็นการศกึษาความต้องการรถไฟใน

อนาคต	 ความเป็นไปได้ในการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรม

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศ	 โครงสร้างต้นทุนการผลิต	

การศกึษาความเป็นไปได้ในเชงิธรุกจิ	และรปูแบบที่เหมาะสม 

ในการด�าเนนิการ	รวมทั้งประเมนิศกัยภาพของผูป้ระกอบการ

ไทยในงานระบบรางต่าง	 ๆ	 ทั้งนี้	 จากการศึกษาพบว่า	

ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา

อตุสาหกรรมรถไฟและรถไฟฟ้าในประเทศ	แต่ทั้งนี้การลงทนุ

ในอุตสาหกรรมการผลิตระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็น

โครงการลงทนุขนาดใหญ่	ภาครฐัจ�าเป็นต้องให้การสนบัสนนุ

อย่างจรงิจงั	อกีทั้ง	ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมไทยในปัจจบุนั	

มีศักยภาพสูงและพร้อมผลิตชิ้นส่วนและส่วนประกอบของ 

ตวัรถไฟฟ้าได้ทนัที	คอื	อปุกรณ์ตกแต่งภายในและภายนอก	

ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ	 ระบบผลติและจ่ายลม	

ระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ	 นอกจากนี้ยังมีชิ้นส่วนรถไฟ 

และรถไฟฟ้าที่ผู ้ประกอบการมีศักยภาพ	 หากได้รับการ

สนับสนุนองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม	 ได้แก่	

โครงสร้างหลัก	 ตู้โดยสาร	 ห้องควบคุม	 โบกี้	 ระบบห้ามล้อ	

อุปกรณ์เชื่อมต่อโดยสาร	 ระบบขับเคลื่อน	 ระบบส่องสว่าง

ของรถ	ระบบสื่อสารและเฝ้าสงัเกตการณ์	และระบบควบคมุ

และอาณตัสิญัญาณ

ของอุตสาหกรรม
ระบบราง

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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	 ส�าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนส่งทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในต่างประเทศ	 คือ	 จีน	 เกาหลีใต้	

มาเลเซยี	สหรฐัอเมรกิา	และอนิเดยี	นั้น	รฐับาลก�าหนดเงื่อนไขการจดัซื้อจดัจ้างในลกัษณะเดยีวกนั	คอื	ก�าหนดให้ผูข้ายต้อง

ตั้งโรงงานผลติและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้า	รวมทั้งระบบควบคมุที่เกี่ยวข้องในประเทศ	ก�าหนดให้ต้องใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	

(Local	content)	และมกีารถ่ายทอดเทคโนโลยี	ดงันี้

	ก�าหนดให้มกีารใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	(Local	Content)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70

	ก�าหนดให้บรษิทัเจ้าของเทคโนโลยรี่วมลงทนุกบับรษิทัในประเทศจนี

	รฐับาลจนีลงทนุก่อสร้างโรงงานประกอบในเมอืง	Puzhen	และส่งช่างจ�านวน	150	คน

	 ไปฝึกอบรม	ณ	 ประเทศเจ้าของเทคโนโลย	ี เป็นเวลา	 30	 เดือน	 รวมถึงก�าหนดให้ทีมวิศวกรจากต่างประเทศ 

มาช่วยยกระดบัปรบัปรงุมาตรฐานการผลติให้เทยีบเท่ามาตรฐานยโุรป

	รฐับาลจนีซื้อลขิสทิธิ์การผลติและเทคโนโลยรีถไฟฯ	จากผู้ผลติรถไฟฯ	(Siemens)

	ก�าหนดให้มกีารใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	(Local	Content)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ภายใน	3	ปีแรก	โดยจะต้องถ่ายทอด

เทคโนโลยใีห้วศิวกรเกาหลทีั้งหมดและใช้ผลติภณัฑ์ในประเทศร้อยละ	100	ภายใน	8	ปี

	ก�าหนดให้ต้องมกีารประกอบรถไฟฯ	ขั้นสดุท้ายในประเทศ

	จดัตั้งองค์กร	Korea	High-speed	Rail	Construction	Authority	เพื่อท�าหน้าที่บรหิารการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีโดยจบัคู่

เอกชนเกาหลีที่มีศักยภาพกับบริษัทผู้ผลิตรถไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี	 เช่น	 บริษัท	 Hyundai	 เรียนรู้และ 

รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างตู้รถไฟและให้บริษัท	 Daewoo	 เข้าเรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ระบบขบัเคลื่อนไฟฟ้า	

	จดัตั้ง	Korea	Railroad	Research	Institute	(KRRI)	เพื่อพฒันาเทคโนโลยรีถไฟ	

	รัฐบาลสนับสนุนให้บริษัทผลิตรถไฟฟ้าของประเทศจีนสร้างโรงประกอบและซ่อมบ�ารุงในปี	 2556	 เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการผลิตและซ่อมบ�ารุงรถไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยใน	 TOR	 ก�าหนดให้ม ี

ความร่วมมอืด้านเทคโนโลยรีะบบรางและการฝึกอบรมบคุลากร

	ก�าหนดให้มกีารใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	(Local	Content)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	5

	จดัตั้งสถาบนั	Malaysian	Railway	ที่คอยให้บรกิารและค�าปรกึษาด้านเทคโนโลยกีบัเอกชนผู้เดนิรถทกุราย

	ข้อก�าหนด	Buy	America	Requirements	ก�าหนดให้รถบสัและรถไฟ	(rolling	stock)	ต้องมกีารใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	

(Local	Content)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	(ไม่รวมแรงงาน)	

	ก�าหนดให้ต้องมกีารประกอบรถไฟฯ	ขั้นสดุท้ายในประเทศ

	มหีน่วยงานในการก�าหนดแบบกลางของรถไฟฯ	ที่ใช้ร่วมกนัทกุสาย

	บริษัท	 Bharat	 Earth	 Movers	 Limited	 ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของประเทศอินเดีย	 ได้รับสัมปทานผลิตตู้รถไฟฯ	 

มกีารร่วมทนุกบับรษิทัผู้ผลติรถไฟฟ้า	เช่น	Hyundai	Rotem	และ	Mitsubishi	Group	เพื่อพฒันาเทคโนโลยใีนส่วน

ที่บรษิทัท้องถิ่นยงัไม่สามารถท�าได้

จีน

เกาหลีใต้

มาเลเซีย

สหรัฐอเมริกา

อินเดีย

ที่มา:	ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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	 ดงันั้น	ในคราวประชมุคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	เมื่อวนัที่	11	มกราคม	2562	ซึ่งม	ีพลเอกประยทุธ์	จนัทร์โอชา	

นายกรฐัมนตรเีป็นประธานได้เหน็ชอบให้มกีารปรบัปรงุประเภทกจิการผลติ	และ/หรอื	ซ่อมรถไฟ	ชิ้นส่วนหรอือปุกรณส์�าหรบั

ระบบราง	โดยสามารถยื่นค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุได้ตั้งแต่บดันี้	ถงึวนัที่	30	ธนัวาคม	2564	สรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้	

 ประเภทกิจการ	 เงื่อนไข	 สิทธิประโยชน์

กิจการผลิตขบวนรถ	และ/หรือ	ตู้รถ	เช่น	 -	 จะต้องมีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม	 A1

ตู้รถโดยสาร	ตู้สินค้า	เป็นต้น	 -	 จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 (ยกเว้น	CIT	8	ปี

ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม	 			หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ไม่จ�ากัดวงเงิน)

กิจการผลิตขบวนรถ	และ/หรือ	ตู้รถ	เช่น	 จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล	 A2

ตู้รถโดยสาร	ตู้สินค้า	เป็นต้น		 หรือข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 (ยกเว้น	CIT	8	ปี)

กิจการซ่อมรถไฟ	หรือชิ้นส่วน	 ต้องมีการซ่อมบ�ารุงหนัก	(Overhaul)	 A3

หรืออุปกรณ์ส�าหรับระบบราง	 และการซ่อมแซม	(Repair)	ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูง	 (ยกเว้น	CIT	5	ปี)

กิจการผลิตชิ้นส่วนหรือ	 จะต้องมีขั้นตอนการผลิตตาม	 A2

อุปกรณ์ส�าหรับระบบราง	ได้แก่	 ที่คณะกรรมการเห็นชอบ	 (ยกเว้น	CIT	8	ปี)

โครงสร้างหลัก	ตู้โดยสาร

ห้องควบคุมรถและอุปกรณ์	โบกี้

ระบบห้ามล้อ	อุปกรณ์เชื่อมต่อตู้โดยสาร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ระบบผลิตและจ่ายลม	ระบบประตูโดยสาร

ระบบส่องสว่างของรถ

ระบบสื่อสารและเฝ้าสังเกตการณ์

ระบบควบคุมและอาณัติสัญญาณ

ระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ

รางและชิ้นส่วนราง

ที่มา	:	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ที่	ส.2/2562	เรื่อง	การให้การส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมระบบราง
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	 นอกจากนี้	เมื่อวนัที่	5	กมุภาพนัธ์	2562	กระทรวงคมนาคมได้มกีารหารอืร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรม	กระทรวง

การคลัง	 และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 เห็นควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบใน 

การก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลต้องมกีารส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้า	รวมทั้งระบบอาณตัสิญัญาณ	 (Signaling	System)	

ที่ผลิตในประเทศทั้งหมด	 ควบคู่กับการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	 (Local	 Content)	 ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นสาระส�าคัญ 

ด้านเทคโนโลย	ีโดยเริ่มก�าหนดเงื่อนไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	ตามแนวทางการด�าเนนิงาน	ก�าหนดเวลา	และเงื่อนไขการพฒันา

อตุสาหกรรมระบบรางและอตุสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง	คอื

	 ภายในปี	 2563	 การจัดซื้อจัดจ้างระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐทั้งหมด	 จะก�าหนดให้มีการซื้อตู้รถไฟ 

และรถไฟฟ้าจากผู้ผลติในประเทศหรอืบรษิทัที่มแีผนจะลงทนุผลติในประเทศเท่านั้น

	 ภายในปี	2565	การจดัซื้อจดัจ้างระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครฐัทั้งหมด	จะก�าหนดให้มกีารส่งมอบตู้รถไฟ

และรถไฟฟ้าที่มกีารประกอบขั้นสดุท้ายในประเทศ

	 ภายในปี	 2567	 การจัดซื้อจัดจ้างระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐทั้งหมด	 จะก�าหนดให้ต้องส่งมอบตู้รถไฟ

และรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศทั้งหมด	 โดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศ	 (Local	 Content)	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 ของราคารถไฟ 

และรถไฟฟ้า

	 ตั้งแต่ปี	 2568	 การจัดซื้อจัดจ้างระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐทั้งหมด	 จะก�าหนดให้ต้องส่งมอบตู้รถไฟ 

และรถไฟฟ้า	รวมทั้งระบบอาณตัสิญัญาณ	(Signaling	System)	ที่ผลติในประเทศทั้งหมด	และต้องมกีารผลติชิ้นส่วนหลกัที่

เป็นสาระส�าคญั	ดงันี้

 

1)	 ระบบตวัรถ	ประกอบด้วย	โครงสร้างหลกั	(Car	Train	main	Frame)	

	 ตู้โดยสาร	(Car	Body	Main	Structure)	และห้องควบคมุรถ	(Operator’s	cab)

2)		 ระบบช่วงล่างของโครงสร้างตวัรถ	ประกอบด้วย

	โบกี้	(Bogie)

	ระบบห้ามล้อ	(Brake	System)

	อปุกรณ์เชื่อมต่อตู้โดยสาร	(Coupler)

3)		 ระบบขบัและควบคมุ	(Traction	and	Control	System)	ประกอบด้วย

	ระบบไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟ	(Electrification	&	Power	Supply	System)

	ระบบขบัเคลื่อน	(Traction	System)

	ระบบสื่อสาร	และเฝ้าสงัเกตการณ์	(Communication	&	Monitoring	System)

	ระบบควบคมุและอาณตัสิญัญาณ	(Train	Control	&	Signaling	System)

	 ทั้งนี้	 การที่รฐับาลไทยจะอาศยัโอกาสจากการลงทนุครั้งส�าคญันี้	 โดยใช้กลไกการจดัซื้อจัดจ้างแบบมีเงื่อนไขของ

ภาครัฐ	 ในการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตระบบขนส่งมวลชนทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอย่างเป็นระบบขึ้น 

ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก	เป็นการช่วยลดการสูญเสยีเงนิตราของประเทศไทยเมื่อเทยีบกบัการน�าเข้าตู้รถไฟ	อปุกรณ์	และ

เทคโนโลย	ีและการจ้างผูเ้ชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	อกีทั้งจะเป็นการยกระดบัความรู	้ความสามารถผูป้ระกอบการในประเทศ	

และยกระดับความรู้ให้กบัหน่วยงานเดนิรถและซ่อมบ�ารงุ	ท�าให้สามารถบรหิารจดัการ	แก้ไขปัญหาการเดนิรถและสามารถ

ซ่อมบ�ารงุได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น	ส่งผลให้สามารถให้บรกิารเดนิรถกบัผู้โดยสารได้อย่างปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น	 รวมทั้งสร้างตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางในอนาคต	 และที่ส�าคัญคือ	 อุตสาหกรรม 

การผลิตระบบขนส่งมวลชนทางรางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่จะช่วยยกระดับภาคบริการ 

ขนส่งและโลจิสติกส์ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายส�าคัญในการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตของภูมิภาค	 สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ในประเด็นด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันภายใต้การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการ 

แห่งอนาคตอกีด้วย
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	 การเติบโตของเศรษฐกิจและประชากรโลกอย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 ส่งผลโดยตรงให้การบริโภค 

และการใช้ทรัพยากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ภายใต้ระบบการผลิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง	 หรือระบบ

การผลติทางตรง	(Linear	Economy)	ยิ่งเศรษฐกจิเตบิโตขึ้นเท่าใด	กย็ิ่งต้องใช้ทรพัยากรเพิ่มขึ้นเท่านั้น	ขณะที่ทรพัยากรมอียู่

อย่างจ�ากัด	 จึงส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต	 อีกทั้งการผลิตและ 

การบริโภคที่เพิ่มขึ้นยังก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และขยะจ�านวนมาก	 จนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	 

จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ประเทศต่าง	 ๆ	 ต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยค�านึงถึงการเติบโต 

ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน	หรอื	Circular	Economy	ซึ่งหมายถงึเศรษฐกจิที่คณุค่าของวตัถดุบิ	ทรพัยากรและผลติภณัฑ์

ได้รบัการรกัษาให้คงไว้นานที่สดุและมกีารสร้างของเสยีที่ต�่าที่สดุ

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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	 ส�าหรับประเทศไทย	 รัฐบาลได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องนี้	 โดยได้บรรจุประเด็นเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนไว้ใน

ยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ปี	เพื่อการพฒันาประเทศที่เน้นความยั่งยนืพร้อมกบัการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม	นอกจากนี้	แนวคดิ

เรื่อง	 Circular	 Economy	 ยังสอดคล้องกับนโยบาย	 “THAILAND	 4.0”	 ซึ่งรัฐบาลใช้เป็นกรอบในการด�าเนินนโยบายพัฒนา

ประเทศด้วย	ทั้งนี้	หากพจิารณาในบรบิทของการพฒันาภาคอตุสาหกรรม	การพฒันาอตุสาหกรรมไทยตามแนวคดิเศรษฐกจิ

หมุนเวียน	 เป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลในทุกด้าน	 ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ

เท่านั้น	แต่ยงัค�านงึถงึมติดิ้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม	ตามเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืของโลก	ภายใต้วสิยัทศัน์	“Maximize	

Economic	Value	&	Minimize	Environmental	Impact”	มุ่งเน้นการปรบัโครงสร้างการผลติจากเดมิไปสู่รูปแบบใหม่ที่ค�านงึถงึ

การใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุอย่างครบวงจร	ตั้งแต่การผลติ	การบรโิภค	การจดัการ

ของเสยี	 และการน�าวตัถดุบิกลบัมาใช้ใหม่	 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม	 ลดของเสยี	 และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกจิ 

แก่ประเทศ	โดยส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	ในฐานะหน่วยงานภาครฐัที่ดูแลรบัผดิชอบการพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศ	 ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินการเพื่อให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ข้างต้น	 ครอบคลุมทั้งใน 

ด้านการผลติและการจดัการของเสยี	และด้านการบรโิภค	ดงันี้	

ด้านการผลิตและการจัดการของเสีย
	 จะมุ่งส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการออกแบบที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน	 ส่งเสริม

ให้มีการน�าเทคโนโลยี	 นวัตกรรม	 ผลการวิจัยพัฒนามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต	 และในส่วนของการจัดการ 

ของเสีย	 จะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการจัดการของเสียภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพร้อมน�าเข้าสู่

กระบวนการผลติใหม่	โดยมแีนวทางการด�าเนนิการ	3	เรื่องหลกั	ได้แก่

การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
ของเสีย/วัสดุเหลือใช้
โดยสนับสนุนการน�าของเสีย/
วัสดุเหลือใช้	 โดยเฉพาะวัสด ุ
ที่มอียู่ภายในประเทศ	มาเป็น
ทรพัยากรเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่มีนวัตกรรมและมูลค่า
เพิ่มสูง

การปรับปรุงกระบวนการผลิตสู่ 
Factory 4.0
โดยลดการใช้/เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ทรพัยากร	เช่น	พลงังาน	น�้า	และวสัดุ
ต่าง	 ๆ	 น�าทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน 
ในกระบวนการผลิต	 รวมทั้งปรับ
กระบวนการผลิตและการออกแบบให้
เป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม	 โดยน�า
เทคโนโลย	ีนวตักรรมมาประยกุต์ใช้

การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ 
สร้าง Circular Enterprises/ Startups  
โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับรูปแบบ
ธรุกจิสู่	Circular	Business	Model	รวมถงึ
สร้างธุรกิจใหม่/	 Circular	 Startup	 ซึ่งม ี
รปูแบบธรุกจิ	เช่น	Circular	Design,	Circular	
Supplies,	Product	as	a	Service,	Sharing	
Platform	และ	Resource	Recovery
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ด้านการบริโภค
	 มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้	 การส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าและบริการตาม

แนวคิด	 Circular	 ให้มากขึ้น	 รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมผ่านฉลากผลิตภัณฑ	์ 

และการก�าหนดแนวทางให้ผู้บรโิภคคนืสนิค้าได้สะดวกหลงัหมดอายกุารใช้งาน

	 ทั้งนี้	สศอ.	ได้ผลกัดนัให้เกดิการขบัเคลื่อนการด�าเนนิงานตามแนวทางข้างต้น	ผ่านกลไกในลกัษณะการบรูณาการ

ร่วมกบัภาคเอกชน	โดยก�าหนดเรื่องการพฒันาอตุสาหกรรมตามแนวคดิ	Circular	Economy	ไวใ้นขอบเขตการด�าเนนิงานตาม

บนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืว่าด้วยการพฒันาอตุสาหกรรมภายใต้นโยบาย	Factory	 4.0	ที่กระทรวงอตุสาหกรรมได้ลงนาม

กบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(ส.อ.ท.)	เมื่อวนัที่	26	พฤศจกิายน	2561	ภายใต้ข้อตกลงดงักล่าว	กระทรวงฯ	จะมุง่เน้น

การด�าเนนิงานเพื่อส่งเสรมิให้ภาคอตุสาหกรรมน�าของเสยีและวสัดเุหลอืใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม	การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี

รีไซเคิลผ่านศูนย์เทคโนโลยีรีไซเคิลแห่งแรกของประเทศไทย	 (ด�าเนินงานโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่)	 

รวมทั้งพจิารณาแก้ไขปัญหาอปุสรรคเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ภาคอตุสาหกรรมสามารถน�าของเสยีและวสัดเุหลอืใช้มาใช้

ประโยชน์ได้มากขึ้น	ในขณะที่	ส.อ.ท.	จะขบัเคลื่อนและขยายผลแนวคดิ	Circular	Economy	ไปสู่การปฏบิตัติลอดห่วงโซ่คณุค่า

ของกระบวนการทางธุรกิจ	 โดยด�าเนินโครงการน�าร่อง	 ทั้งในมิติเชิงสาขาอุตสาหกรรม	 อาทิ	 อุตสาหกรรมพลาสติก	 เหล็ก	

เกษตรแปรรูป	เช่น	ผลิตภณัฑ์ยาง	และในมิตเิชงิพื้นที่	อาทิ	โครงการถนนพลาสตกิรไีซเคลิ	จงัหวดัระยอง	โครงการบางกะดี

โมเดล	จงัหวดัปทมุธาน	ีและโครงการศูนย์อตุสาหกรรมหนงัครบวงจร	บางปโูมเดล	จงัหวดัสมทุรปราการ	เป็นต้น	นอกจากนี้	

ยงัมกีารบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กระทรวงการคลงั	กระทรวงการอดุมศกึษา	วิทยาศาสตร์	วิจยั

และนวตักรรม	รวมทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	เพื่อเชื่อมโยงแนวคดิและความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 มุ่งสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับ

นโยบาย	“THAILAND	4.0”	ด้วยการสร้างการเตบิโตบนฐานนวตักรรม	(Innovative-driven	Growth)	การเตบิโตแบบมสี่วนร่วม	

(Inclusive	Growth)	และการเตบิโตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม	(Green	Growth)	ภายใต้ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน	ทั้งภาครฐั	

ภาคธุรกิจ	 องค์กรพัฒนาภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษาวิจัย	 รวมทั้งผู้บริโภค	 อันจะน�าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	 

สอดรับกบัเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนื	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ที่ประชาคมโลกร่วมกนัก�าหนดไว้ในที่สดุ
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	 ปัจจุบันโลกได้มีการพลิกโฉม

และก้าวไปสู่การผสมผสานเทคโนโลยี

ต ่าง	 ๆ	 เข ้าด ้วยกันก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก	 โดยเฉพาะ 

การผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (IT)	 

กบัระบบการท�างานของอปุกรณ์ต่าง	ๆ 	

ในชีวิตประจ�าวันของทุกคน	 และ

สามารถเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายที่มี

ขนาดใหญ่มาก	 ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูล

จ�านวนมาก	 และเมื่อน�ามารวมกันจะ

กลายเป็นข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	Data)	

ที่มีความหลากหลาย	 และสามารถ

ตดิตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้

ตลอดเวลา	Big	Data	จงึมคีวามส�าคญั

ที่ทกุคนจะต้องตระหนกัและสามารถใช้

ข้อมูลเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	

ซึ่งเป ็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อน	 

การพฒันาอตุสาหกรรมไปสู่ยคุ	4.0

Volume

Velocity

Veracity

Variety

	 จากนยิามของ	 Big	 Data	 หมายถงึ	 การวเิคราะห์ข้อมูลที่มลีกัษณะส�าคญั	 

4	ลกัษณะที่เรยีกว่า	4Vs	อนัประกอบด้วย	Volume	Velocity	Variety	และ	Veracity	

ส�าหรับ	 Volume	 หมายถึงข้อมูลที่มีปริมาณมากเกินกว่าที่ระบบจะรองรับได	้ 

ส่วน	 Velocity	 นั้นหมายถึงข้อมูลนั้นมีอัตราการเปลี่ยนแปลงแบบ	 Real-time	 

V	 ตวัที่	 3	 Variety	 หมายถงึข้อมูลที่มรีูปแบบที่หลากหลาย	 และสดุท้าย	 Veracity	 

หมายถึงข้อมูลที่มีความคลุมเครือซึ่งเกิดจากการที่ข้อมูลได้มาจากหลายช่องทาง	

เป็นที่ทราบกนัดวี่า	 Big	Data	จะมคีณุค่ากต็่อเมื่อน�าข้อมูลนั้นมาวเิคราะห์เพื่อดงึ

ข้อมูลเชงิลกึ	(Insights)	มาใช้ให้เป็นประโยชน์

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

4Vs
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OUTCOME: กสอ./สถาบันเครือข่าย

รายงานข้อมูลการด าเนินธุรกิจ (Single Form) รับรายงานการวิเคราะห์และโครงการส่งเสริมพัฒนา

สมอ.

กรอ./ อสจ./ สศอ. OUTPUT: สปอ. /สศอ.

ระบบบูรณาการข้อมูลผู้ประกอบการ (i-Industry)

จดทะเบียนธุรกิจ

สอน.

กพร.

การบูรณาการข้อมูล Single Form

	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 จึงได้เร่งสร้างแพลตฟอร์ม	 Big	 Data	 ให้เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม	 

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการปรบัปรงุกระบวนการตดิตามข้อมูลสถานการณ์อตุสาหกรรมให้รวดเรว็ทนัเวลา	(Real	Time)	รวมถงึ

มกีารแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและหลากหลายมติิ	ประกอบด้วย	3	เครื่องมอื	คอื

1. ระบบ Single Form
	 เป็นการพัฒนารูปแบบการรายงานข้อมูลการประกอบกิจการของทุกหน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น 

รูปแบบเดียวกัน	 โดยอยู่บนระบบ	 i-Industry	 ของกระทรวง	 และออนไลน์อยู่บน	 Cloud	 ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยลดภาระหรือ 

ความซ�้าซ้อนในการรายงานข้อมูลของผู้ประกอบการลงได้	 นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงระบบการให้บริการ	 

และการรายงานข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้ทุกที่	 ทุกเวลา	 ผ่านระบบ	 Internet	 ทั้งนี้	 ข้อมูลทั้งหมดจะจัดเก็บเป็น	 Big	 Data	 ของ 

ภาคอตุสาหกรรมที่จะมกีารประมวลผลวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิอตุสาหกรรมได้อย่างทนัทว่งที	และตดิตามระดบัการพฒันา

ของภาคอุตสาหกรรม	 เช่น	 ด้านผลิตภาพการผลิต	 (Total	 Factor	 Productivity	 :	 TFP)	 ด้านมาตรฐาน	 ด้านนวัตกรรม	 

ด้านเทคโนโลยี	ด้านสิ่งแวดล้อม	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจดัท�านโยบายและมาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อตอบสนองกบัสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้	ผู้ประกอบการที่ให้ข้อมูลผ่านระบบ	Single	Form	จะได้รบัประโยชน์จาก	Big	Data	ของภาคอตุสาหกรรม

นี้ด้วย	โดยสามารถเข้าใช้ข้อมูลส�าหรบัการเปรยีบเทยีบ	(Benchmark)	กับตนเอง	หรอืเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลี่ย/Best	Practice	

ในสาขาอตุสาหกรรม/ภาพรวมอตุสาหกรรม/รายพื้นที่นั้น	ๆ 	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองต่อไปได้อกีด้วย	การพฒันา

ระบบ	Single	Form	คาดว่าจะให้ผู้ประกอบการสามารถทดลองเข้ามาใช้งานได้ภายในปี	2562	นี้

2.	 Self-declaration
2.1	ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2.2	ข้อมูลการประกอบกิจการ	(ด้านความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม)

3.	 ข้อมูล	มอก.	Surveillance

4.	 ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานอ้อยและน�้าตาล

5.	 ข้อมูลการประกอบโลหกรรม

ผลการวิเคราะห์

6.	 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม:	ภาพรวม	/	รายจังหวัดและภูมิภาค	/
	 รายอุตสาหกรรม
7.	 Performance	evaluation	รายผู้ประกอบการ	/	Benchmark

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.	 จดทะเบียนธุรกิจ

ผู้ประกอบการท�ารายการผ่านระบบ	i-Industry	ยื่นค�าขอ
และส่งเอกสารเพียงชุดเดียว

8.	 ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ/คลินิกให้ค�าปรึกษาเพื่อรับการส่งเสริม
	 และพัฒนา
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2. การพัฒนารายงานธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
	 สศอ.	ได้มกีารจดัท�าดชันอีตุสาหกรรมจ�านวน	21	สาขา	68	กลุ่มอตุสาหกรรม	255	ผลติภณัฑ์	เพื่อเป็นเครื่องมอื
ให้ผูป้ระกอบการและหน่วยงานภาครฐัใช้ในการตดิตามและวเิคราะห์ภาวะภาคอตุสาหกรรมไทย	ซึ่งเดมิจะมกีารเผยแพร่ดชันี
อตุสาหกรรมเป็นประจ�าทกุเดอืนผ่านเวบ็ไซต์ของส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	ในรูปแบบตารางสถติข้ิอมลู	โดยในปัจจบุนั		
สศอ.	ได้มกีารพฒันารูปแบบในการเผยแพร่ดชันอีตุสาหกรรมรายเดอืนแบบใหม่โดยใช้ระบบรายงานธรุกจิอจัฉรยิะ	(Business	
Intelligence)	 เพื่อเปลี่ยนการน�าเสนอดัชนีอุตสาหกรรมจากรูปแบบตารางดั้งเดิม	 เป็นการน�าเสนอในรูปแบบ	 Dashboard	 
ที่มีการอธิบายดัชนีทั้งในมุมมองภาพรวม	 รายสาขาอุตสาหกรรม	 รายผลิตภัณฑ์	 และในเชิงพื้นที่	 ทั้งนี้	 ความร่วมมือของ 
ผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลจะช่วยให้ได้ภาพของดัชนีอุตสาหกรรมที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในแต่ละอุตสาหกรรม	 และ 
ในแต่ละพื้นที่	อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุทั้งในระดบัพื้นที่	และระดบัภาพรวมทั้งประเทศ

	 ระบบรายงานสรปุดชันอีตุสาหกรรม	
(ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ	 (Business	 
I n te l l i gence ) ) 	 เป ็น เทคโนโลยีส� าหรับ 
การรวบรวมข้อมูล	 จัดเก็บ	 วิเคราะห์	 และ 
การแสดงผลข้อมูลในหลากหลายมุมมอง	
(Mult i -d imensional	 Model)	 ของแต่ละ
อุตสาหกรรม	 แต่ละภูมิภาค	 รวมถึงแต่ละ
จงัหวดั	ซึ่งช่วยใหผู้ใ้ช้ข้อมลูดชันอีตุสาหกรรม
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 สถาบัน
ต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	และผู้ที่สนใจทั่วไป	สามารถ
เข้าถงึข้อมูลที่ต้องการได้สะดวก	รวดเรว็	และ	
พัฒนาข้อมูลอุตสาหกรรมที่ส�ารวจให้อยู่ใน

ระบบรายงานธุรกิจอัจฉริยะ	 (Business	 Intelligence)	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ	 สศอ.	 ที่เกี่ยวข้องกับงานส�ารวจและจัดท�าดัชนี
อตุสาหกรรมรายเดอืน	สามารถใช้งานสรปุภาพรวมของข้อมูลที่ส�ารวจได้ในหลากหลายมติมิากขึ้น	(ในรูปแบบ	Dashboard)
 
3. ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographical Information System (GIS))
	 ในปัจจบุนัมกีารใช้	GIS	ในหลายด้าน	เช่น	ด้านการเกษตร	มกีารใช้	GIS	ช่วยพยากรณ์ผลผลติในภาคการเกษตร	
การใช้ปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยและน�้า	 รวมทั้งระบบชลประทาน	 เพื่อเพิ่มผลิตภาพการเกษตร	 รวมทั้งสามารถวางแผน 
การกระจายสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ส�าหรบัในภาคอตุสาหกรรมนั้น	สศอ.	ได้รเิริ่มน�าระบบ	GIS	มาใช้ในการวเิคราะห์
ศักยภาพในการแข่งขันเชิงพื้นที่	 เพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อตุสาหกรรม	เชงิพื้นที่	โดยในระยะแรกมีการวเิคราะห์ศกัยภาพในการแข่งขนัของ	5	อตุสาหกรรมน�าร่อง	ได้แก่	อตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	 อุตสาหกรรมยานยนต์และยานยนต์สมัยใหม	่ 
หุน่ยนต์เพื่ออตุสาหกรรม	และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	ซึ่งปัจจยัที่ใช้ในการวเิคราะห์ศกัยภาพ	ประกอบด้วย	7	ปัจจยั	
ได้แก่	ปัจจยัด้านเศรษฐกจิ	ปัจจัยด้าน
การขนส่ง	 ปัจจัยด้านการกระจุกตัว 
ของอุตสาหกรรม	 ปัจจัยด้านแรงงาน	 
ปัจจยัด้านนโยบาย	ปัจจยัด้านนโยบาย	
และปัจจยัด้านสาธารณูปโภค	ผลการ
วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ระดับจังหวัด
ของอุตสาหกรรมในภาพรวมแสดง 
ให ้ เห็นว ่าจังหวัดที่มีศักยภาพใน 
การแข่งขนัมากที่สดุมจี�านวน	5	จงัหวดั	
ได้แก่	 กรุงเทพมหานคร	 ปทุมธาน	ี
สมทุรสาคร	ระยอง	และชลบรุ	ี

OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS          ANNUAL REPORT 2018 57



	 ระบบ	 GIS	 ที่พัฒนาเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป็นระบบที่พัฒนาในรูปแบบของ	
Responsive	Web	Application	รองรบัการแสดงผลบนอปุกรณ์	Smart	Devices	ได้	โดยมฟีังก์ชั่นการวเิคราะห์พื้นที่ที่มศีกัยภาพ
ที่น�าเสนอและสรปุข้อมูลในภาพรวมในมมุมองเชงิพื้นที่	ด้วยการแสดงเฉดสตีามจงัหวดัหรอือ�าเภอตามเงื่อนไขการค้นหา	และ
แสดงข้อมูลศักยภาพรวมถงึกราฟปัจจยั	ทั้งนี้สามารถใช้งานระบบ	GIS	ดงักล่าวได้ที่	https://gis.oie.go.th/oiegis/

	 นอกจากนั้นยังท�าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การกระจายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมย้อนหลัง	 5	 ปี	 และ	 10	 ปี	 
ซึ่งพบว่าอุตสาหกรรมไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 โดยมีรูปแบบ 
การกระจายตวัเชงิพื้นที่แบบกระจกุตวั	 (Cluster	Distribution)	 กล่าวคอื	
ในบริเวณที่มีการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะม ี
ความหนาแน่นมากขึ้นในอนาคต	 โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนอื
ตอนล่าง	ภาคตะวนัออก	และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มกีารกระจกุตวั
ของอตุสาหกรรมมากขึ้นอย่างเหน็ได้ชดั
	 ส�าหรับแผนในอนาคตนั้น	 สศอ.จะน�าระบบ	 GIS	 ใช้ใน
งานการแสดงรายงานผลของการส�ารวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม 
รายเดือน	 (แบบ	 ร.ง.8)	 ในรูปแบบเชิงแผนที่	 ซึ่งจะสามารถทราบได้
ว่าการผลิตสินค้าของประเทศไทยแต่ละชนิดมีการกระจายตัวหรือ
กระจุกตัวอยู่บริเวณใด	 แหล่งการผลิตมีความสอดคล้องกับแหล่ง
วตัถดุบิหรอืไม่	และมเีส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ
เพียงพอมากน้อยเพียงใด	รวมถึงจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า
อย ่างไร	 เป ็นต ้น	 นอกจากนี้จะมีความร่วมมือกับกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมในการแสดงผลของจ�านวนโรงงานอตุสาหกรรมในแต่ละ
จงัหวดั	จ�านวนโรงงานที่ได้รบัอนญุาตประกอบกจิการรายเดอืน
	 การพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างระบบ	 
Big	Data	ภาคอุตสาหกรรมให้เกดิขึ้น	ในระยะต่อไปจะมพีฒันาระบบ
ให้มคีวามทนัสมยัของข้อมลูแบบ	 Real	 Time	 และมกีารประมวลผลโดย 
ใช้ปัญญาประดษิฐ์	(Artificial	Intelligence	:	AI)	รวมถงึมกีารแสดงผลแบบ	
Individualization	 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
ภาคอตุสาหกรรมไทย
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ยกระดับผลิตภาพและระบบอัตโนมัติ
ของภาคการผลิตและบริการของไทย

ด้วย Digital Industrial 
Transformation Platform

	 ประเทศไทยได้มาถงึจดุเปลี่ยนผ่านของการพฒันา

เศรษฐกิจจากปัจจัยของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน

อีก	 3	 ปีข้างหน้า	 การเผชิญกับปัญหาแรงงานตึงตัว	 และ 

การเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว	 รัฐบาลจึง

ก�าหนดให้หุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป ็น	 1	 ใน	 10	

อุตสาหกรรมที่จะเป็นเครื่องจกัรทางเศรษฐกจิใหม่	พร้อมทั้ง

มมีตคิณะรฐัมนตร	ีเมื่อวนัที่	29	สงิหาคม	2560	เรื่อง	มาตรการ

การพฒันาอตุสาหกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมตั	ิเพื่อผลกัดนั

การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวขึ้น	 โดยคาดว่าจะสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อปัญหาของตลาด

แรงงานภายในประเทศ	ส�าหรบัการด�าเนนิการตลอดปี	2561	 

ที่ผ่านมามคีวามคบืหน้าเป็นล�าดบั	มาตรการต่าง	ๆ 	ได้ทยอย

ออกมาเพื่อแก้ปัญหาและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	

อาทิ	 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและบริการ	 

ของ	 BOI	 เป็นต้น	 และในปี	 2562	 จะมีความเข้มข้นใน 

การขับเคลื่อนมากขึ้นทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู ่

เทคโนโลย	ีการผลติสมยัใหม่	การพฒันาผูใ้ห้บรกิารออกแบบ

ระบบ	(System	Integrator:	SI)	รวมถงึการพฒันาเทคโนโลยี

ต้นแบบ	การพฒันาบคุลากร	และการยกระดบัองค์กรด�าเนนิการ

หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ ่นยนต์และระบบ

อัตโนมัติ	 (CoRE)	 ให้มีศักยภาพสูงในการเป็นเครือข่ายเพื่อ 

การพัฒนาคลัสเตอร์หุ่นยนต์	 ระบบอัตโนมัติ	 และปัญญา

ประดษิฐ์อย่างครบวงจร	ซึ่งมาตรการและการด�าเนนิกจิกรรม

ต่าง	 ๆ	 เหล่านี้จะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอตัโนมตัขิองไทยมคีวามแขง็แกร่งเพิ่มมากขึ้น	และเป็น

รากฐาน	ส�าคญัของการพฒันาประเทศในอนาคตได้

	 ส่วนหนึ่งในกจิกรรมที่ส�าคญัคอืการรเิริ่มระบบหรอื

แพลตฟอร์มที่จะช่วยอ�านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้

กบัอตุสาหกรรม	ซึ่งส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม	(สศอ.)	

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร	 ได้แก่	 ศูนย์ความเป็นเลิศ

ด้านเทคโนโลยีหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 (CoRE)	 และ 

หน่วยงานโรโบติกส์	 เอไอ	 แอนด์	 อินเทลลิเจนท์	 โซลูชั่น	 

บริษัท	 ปตท.	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (RAII-PTT)	 ในการเริ่มต้น	 

การพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านโครงการการพัฒนา	 Industrial	

Transformation	 Platform	 เชื่อมโยงผู้ประกอบการ	 ธนาคาร	

และผู้ให้บริการออกแบบระบบ	 (System	 Integrator:	 SI)	 

พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไว้ในจดุเดยีว	(One	Stop	Service)	เป็นครั้งแรก	ซึ่งจะช่วยลด

ความเสี่ยงของผู ้ประกอบการในการปรับเปลี่ยนระบบ 

การผลิตสู ่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ ่นยนต์และระบบ

อตัโนมตั	ิโดยผูป้ระกอบการที่สนใจสามารถค้นหาผูใ้ห้บรกิาร

ออกแบบระบบ	 (System	 Integrator:	 SI)	 ซึ่งมีคุณสมบัติ 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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ตรงกับโครงการที่ผู้ประกอบการต้องการปรับปรุงมากที่สุด	

โดย	SI	เหล่านั้น	ล้วนแต่เป็น	SI	ที่ผ่านการรบัรองจาก	CoRE	

และสมาคมผูป้ระกอบการระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์	(TARA)	

นอกจากนั้นระบบจะช่วยประเมนิความคุม้ค่าในการลงทนุใน

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 พร้อมเสนอทางเลือกเทคโนโลยี

ที่เหมาะสม	และงบประมาณในเบื้องต้นที่ต้องใช้ได้

	 แพลตฟอร์มยงัได้มกีารเชื่อมโยงมาตรการสนบัสนนุ

และสิทธิประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐต่าง	 ๆ	 อย่าง 

ครบวงจร	เช่น	การขอรบัส่งเสรมิการลงทนุของ	BOI	การขอ

สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรจากธนาคารพาณิชย์และการขอรับ

บริการจากศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต	 (ITC)	 ของ

กระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล	 

i-Industry	และ	Single	Form	ของกระทรวงอตุสาหกรรมไว้ใน

แพลตฟอร์มนี้อกีด้วย

 ปัจจุบัน	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการขึ้น	 เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มและขับเคลื่อน 

การด�าเนินงานของแพลตฟอร์มให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

แล้ว	โดยม	ีสศอ.	CoRE	และ	RAIL-PTT	ร่วมเป็นฝ่ายเลขานกุาร	

และได้มีการเริ่มทดลองการด�าเนินการคัดกรองและจับคู่

ระหว่างผูป้ระกอบการและผูใ้ห้บรกิารออกแบบระบบ	(System	

Integrator:	SI)	เพื่อทดสอบแนวคดิและกระบวนการด�าเนนิงาน

ของแพลตฟอร์ม	พร้อมเปิดตวัครั้งแรกในงาน	Manufacturing	

Expo	2019	 (ME	2019)	 เมื่อเดอืนมถินุายน	ก่อนด�าเนนิการ

พัฒนาแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบรุ ่นแรกให้ผู ้ประกอบการ

ทดลองใช้บรกิารได้ภายในปลายปี	2562	ซึ่งเมื่อประกอบกบั

มาตรการและกิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การพัฒนาผู้ให้บริการ

ออกแบบระบบ	(System	Integrator:	SI)	การเข้าให้ค�าปรกึษา

เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตอย่างเหมาะสม	 รวมถึง 

การพฒันาบคุลากรในสถานประกอบการ	จะเป็นการส่งเสรมิ

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของไทยให้สามารถ

พฒันาและเตบิโตได้อย่างก้าวกระโดด	และช่วยสนบัสนนุให้

ภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง	 และยั่งยืน	 

ต่อไป
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บทบาทของสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมในช่วงที่ไทยเป็นประธาน

อาเซียนปี 2562
	 ในปี	 2562	 ซึ่งเป็นวาระที่ ไทยด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซียนต่อจากประเทศสิงคโปร์	 รัฐบาลไทยได้จัดต้ัง 
คณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมท่ีเก่ียวข้อง	 โดยมีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธาน	ปลดักระทรวงการต่างประเทศเป็นเลขานุการ	และมรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม	รวมทัง้ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรม	ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ	โดยได้ก�าหนดแนวคดิหลักของการจัดประชมุในปี	2562	คอื	“Advancing	Partnership	
for	Sustainability”	หรือ	 “ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลย่ังยืน”	 ซ่ึงประกอบด้วยการประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพรวมท้ังส้ินประมาณ	 
174	รายการ	นอกจากนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมการระดับชาติฯ	 ได้เห็นชอบประเด็นที่จะผลักดันให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
รูปธรรม	(Deliverables)	ภายใต้เสาเศรษฐกิจรวม	5	ข้อ	โดยหนึ่งในนั้น	คือ	ข้อริเริ่มการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่
อุตสาหกรรม	4.0	(ASEAN	Industrial	Transformation	to	Industry	4.0)	ของกระทรวงอุตสาหกรรม	(อก.)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

แนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม	4.0

	 แนวคดิข้อรเิริ่มการปรบัเปลี่ยนอตุสาหกรรมอาเซยีน
ไปสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 ของ	 อก.	 เป็นการต่อยอดรายงาน 
การศกึษา	เรื่อง	การประเมินความพร้อมของอาเซยีนต่อการ
เข้าสูก่ารปฏวิตัอิตุสาหกรรม	ครั้งที่	4	(Assessment	of	ASEAN	
for	 the	 Fourth	 Industrial	 Revolution:	 4IR)	 ซึ่งจัดท�าโดย 
ส�านกัเลขาธกิารอาเซยีน	ตามวสิยัทศัน์ของที่ประชมุสดุยอด
อาเซยีน	ครั้งที่	 30	 เมื่อวนัที่	 29	มิถนุายน	 2560	 ซึ่งเหน็ว่า
อาเซียนจ�าเป็นต้องเตรียมพร้อมในการใช้ประโยชน์จาก
ศกัยภาพของ	4IR	อย่างเตม็ที่ในการสร้างความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิในภมูภิาค	และส่งเสรมิการเตบิโตอย่างเสมอภาค
และเท ่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ	 และรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 และความมั่นคง	 โดยเฉพาะ 
การเปลี่ยนแปลงทักษะก�าลังคน	 (Re-Skilled	 or	 Up-Skilled)	
ทั้งนี้	 อก.	 โดยส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	 
เล็งเห็นว่าอาเซียน	 โดยเฉพาะสิงค์โปร์	 มาเลเซีย	 และไทย	 

ซึ่งจัดอยู ่ในกลุ ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อม 
ด้านปัจจัยแวดล้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 ตาม 
ผลการประเมินความพร้อมของอาเซียน	 ควรมีบทบาทใน 
การวางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้เกิดการน�า	 4IR	 มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต 
อย่างเท่าเทยีมกนั	โดยให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิการเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง	 
ขนาดย่อม	 และรายย่อย	 (Micro	 Small	 and	 Medium	 
Enterprises:	 MSMEs)	 และผู ้ประกอบการที่มีศักยภาพ 
ในการเติบโตแบบก้าวกระโดด	 (Startup)	 รวมถึงการพัฒนา
ก�าลงัคนภาคอตุสาหกรรมเพื่อรองรบัอตุสาหกรรม	4.0	ดงันั้น	 
สศอ.	 จึงได้มีแนวคิดที่จะผลักดันข้อริเริ่มการปรับเปลี่ยน
อุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 โดยการก�าหนด
แผนการด�าเนนิงาน	ดงันี้
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(1) แผนการระยะสั้น
	 คอื	การจดัท�าปฏญิญา	(Declaration)	เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ของประเทศสมาชกิอาเซยีนในการปรบัเปลี่ยนไป
สูอ่ตุสาหกรรม	4.0	และจดัการประชมุเอกสารตัถ์	(Symposium)	
เพื่อเป็นเวทสี�าหรบัแลกเปลี่ยนแนวคดิ	ขอบเขตความร่วมมอื	
รวมทั้งกลไก	และประเดน็คาบเกี่ยวกบัเสาอื่น	ในการขบัเคลื่อน	
อุตสาหกรรม	 4.0	 ของอาเซียน	 รวมไปถึงการก�าหนด 
กรอบการด�าเนนิงาน	เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมอื
ระหว่างอาเซียนในการไปสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 และการใช้
ประโยชน์จากอุตสาหกรรม	 4.0	 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมของอาเซียน	 และการพัฒนาก�าลังคนรองรับ 
การเตบิโตของ	MSMEs	และ	Startup	โดย	สศอ.	จะประมวล
ผลที่ได้จากการจดัประชมุดงักล่าวมาปรบัปรงุร่างปฏญิญาว่าด้วย
การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรรม	 4.0	
และจัดท�ากรอบแผนการด�าเนนิงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อน�าเสนอ

ต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน	 
(Senior	 Economic	 Officials	 Meeting:	 SEOM)	 ซึ่งเป็นกลไก
ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของอาเซียน	
เพื่อให้ความเหน็ชอบและผลกัดนัไปสู่การปฏบิตัิ
	 ทั้งนี้	 สศอ.	 ให้ความส�าคัญกับการจัดประชุม 
เอกสารัตถ์	 และตั้งเป้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดและ
ประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนไปสู ่อุตสาหกรรม	 4.0	 
ระหว่างหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	สถาบนัการเงนิ	และ
สถาบันการศึกษา	 เพื่อน�าแนวคิดและองค์ความรู ้ที่ได  ้
มาปรบัใช้ในการก�าหนดนโยบาย	ความร่วมมอื	และแนวปฏบิตัิ
ที่เป็นประโยชน์ต่ออตุสาหกรรมไทยและอาเซยีน	โดยการจดั
ประชุมดังกล่าวก�าหนดให้มีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน	 2562	
ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน	 (ASEAN	 Business	 
Advisory	Council:	ASEAN-BAC)

ข้ันตอนการด�าเนินงานผลักดนัข้อริเร่ิมของ	อก.	ในปี	2562

	 	 สศอ.	 ได้ก�าหนดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้	ดงันี้	
(1)	การจัดท�าแนวคิด	 (Concept	 Paper)	 การเปลี่ยนแปลง 
	 อตุสาหกรรมของอาเซยีนไปสูอ่ตุสาหกรรม	4.0	เพื่อน�าเสนอ 
	 ที่ประชมุ	SEOM	ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์	2562	ก่อนเวยีน 
	 ให้ประเทศสมาชกิอาเซยีนพจิารณาให้ความเหน็	เพื่อน�า 
	 ไปสู่การจดัท�าร่างปฏญิญาฯ
(2)	การจดัประชมุเอกสารตัถ์ในช่วงเดอืนมถินุายน	2562

(2) แผนการระยะกลางถึงระยะยาว
	 ไทยจะผลกัดนัให้มกีารด�าเนนิการตามแผนที่น�าทาง	
(Roadmap)	และการจดัท�าแผนปฏบิตักิาร	ASEAN	Industrial	
Transformation	 to	 Industry	 4.0	 2020-2024	 รวมทั้ง 
การจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรม	 4.0	 ทั้งในระดับ
คณะท�างาน	(Working	Group)	ระดบัเจ้าหน้าที่อาวโุส	(Senior	
Officer)	 และระดับรัฐมนตรี	 (Minister)	 เพื่อบูรณาการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในด้านอุตสาหกรรมในการ 
ขบัเคลื่อนการด�าเนนิการด้านอตุสาหกรรม	4.0	และประเดน็
คาบเกี่ยวกบัด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และความมั่นคง	รวมทั้ง	
ติดตาม	 ประเมินผล	 และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานให ้
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทนัการณ์

(3)	การน�าเสนอร่างปฏิญญาต่อที่ประชุม	 SEOM	 และ 
	 คณะท�างานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
	 ของอาเซียน	 (HLTF-EI)	 ในช่วงเดือนกรกฎาคม	 2562	 
	 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 (Agree)	 ก่อนน�าเสนอ 
	 คณะมนตรเีศรษฐกจิอาเซยีน	(AEM)	ให้การรบัรอง	 (Adopt)		 
	 ในเดอืนกนัยายน	2562	และน�าไปสู่การประกาศ	(Issue)	 
	 ปฏิญญาของผู้น�าอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน 
	 ช่วงปลายปี	2562
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
 ประชาคมอาเซียน	 (ASEAN	 Community)	 มีจุดเริ่มต้นจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations:	 ASEAN)	 ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ	 
(The	 Bangkok	 Declaration)	 ประกอบด้วยสมาชิกแรกเริ่ม	 คือ	 ประเทศอินโดนีเซีย	 มาเลเซีย	
ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	และไทย	ปัจจบุนัได้มปีระเทศสมาชกิเพิ่มเตมิ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	ลาว	
เมยีนมา	และเวยีดนาม	รวมเป็น	10	ประเทศ	โดยประชาคมอาเซยีนก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสรมิ
ความร่วมมือใน	 3	 เสาหลัก	 ได้แก่	 (1)	 เสาการเมืองความมั่นคง	 (2)	 เสาเศรษฐกิจ	 และ	 
(3)	เสาสงัคมและวฒันธรรม	ซึ่งตามกฎบตัรอาเซยีน	(ASEAN	Charter)	ข้อที่	32	ก�าหนดให้
รฐัสมาชกิที่ด�ารงต�าแหน่งประธานอาเซยีนมหีน้าที่ส�าคญัประการหนึ่ง	คอื	การส่งเสรมิและสร้าง

ประโยชน์	รวมถงึความเข้มแขง็ของประชาคมอาเซยีน	จากการรเิริ่มทางนโยบาย	การประสานงาน	
ฉนัทามต	ิและความร่วมมอื	ตลอดจนตอบสนองต่อประเดน็	เร่งด่วน	หรอืสถานการณ์วกิฤตที่มี

ผลกระทบต่ออาเซยีนอย่างมปีระสทิธภิาพและทนัการณ์

ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับภาคอุตสาหกรรมของไทย

	 นอกจากการขับเคลื่อนข้อริเริ่มของ	 อก.	 ไปสู ่ 
การประกาศปฏญิญาของผูน้�าอาเซยีนในการประชมุสดุยอด
อาเซียน	 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะแสดงถึงบทบาทของ	 อก.	 
ในการผลกัดนัอตุสาหกรรม	4.0	ในอาเซยีนแล้ว	ยงัเป็นโอกาส
ให้ไทยใช้เวทีอาเซียนในการแลกเปลี่ยนแนวคิด	 นโยบาย	 
องค์ความรู้	 และประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	 4.0	 
รวมถึงเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่าง 
นกัวชิาการ	และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง	ๆ	ของประเทศสมาชกิ

อาเซยีนและคูภ่าคใีนการใช้ประโยชน์จาก	4IR	เพื่อการพฒันา
เศรษฐกจิให้เตบิโตไปพร้อมกบัการสร้างโอกาส	ความเท่าเทยีม	
และความเสมอภาค	ในการพฒันาศกัยภาพก�าลงัคน	รวมถงึ	
ขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย	 ตลอดจนน�าไปสู่ 
การผลักดันนโยบายอุตสาหกรรม	 และแผนงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทยไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม	 4.0	 
ในระดบัภูมภิาคอาเซยีน

ภาพประกอบบทบาทของ
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในช่วงที่ไทย

เป็นประธานอาเซียน	2562

ตารางผลการประเมินความพร้อมในการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศสมาชิกอาเซียน

(ที่มา	:	ส�านักเลขาธิการอาเซียน	ปี	2561)

แผนภาพแสดงผลการประเมินศักยภาพความพร้อมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

(ที่มา	:	ส�านักเลขาธิการอาเซียน	ปี	2561)
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ส่วนท่ี	5
ผลงาน โครงการส�าคัญของ สศอ. 
ในรอบปีงบประมาณ 2561
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
•	 การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชมุ
	 Green	Industry	Conference	(GIC)	ครัง้ที	่5:
	 การสานต่อนโยบายอตุสาหกรรมสีเขยีวของประเทศไทย
•	 แผนทีน่�าทางความร่วมมอืด้านอตุสาหกรรมไทย-ไต้หวัน
	 ระยะ	10	ปี	(ปี	2561-2570)	(The	Roadmap	for	Industrial	
	 Cooperation	between	Thailand	and	Taiwan	2018-2027)	
•	 การพัฒนาความเชือ่มโยงด้านอตุสาหกรรมกับ	 	 	
	 จนีรายมณฑล	:	เขตปกครองตนเองกว่างซ	ี(จ้วง)
• แนวทางการพัฒนาความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม  
	 ทีม่ศัีกยภาพของไทยกับสหรัฐอาหรบัเอมเิรตส์และอหิร่าน
•	 การสร้างเครอืข่ายด้านการผลิตกับกลุ่มประเทศ	
	 ลุ่มน�า้โขงด้วยดชันอีตุสาหกรรม

ข้อมูล Intelligence Unit
•	 โครงการ	Intelligence	Unit	สศอ.		
•	 โครงการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลูอจัฉริยะ	
	 ด้านการเพ่ิมผลติภาพของภาคอตุสาหกรรม	(Productivity)	

นโยบายและมาตรการอุตสาหกรรม
•	 การแก้ไขปัญหาอตุสาหกรรมเหลก็ระยะส้ัน		
	 เพือ่ก้าวเข้าสูอ่ตุสาหกรรมเหลก็	4.0
•	 การพัฒนาอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑ์สูอ่นาคต	:		
	 ผลติภณัฑ์เกษตรและอาหาร	
• ท�าน้อย...ได้มาก	สร้างขดีความสามารถภาคอตุสาหกรรมไทย 
•	 กรอบแนวทางการจัดท�าแผนการตลาดและประชาสมัพันธ์	
	 ในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษปี	2562

Part  5



ข้อมูล 
Intelligence Unit



สศอ. ปี 2561

Intelligence Unit 
โครงการ
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยกองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำาเนินโครงการ Intelligence Unit 
สศอ. ปี 2561 เพ่ือตอบสนองภารกิจของ สศอ. โดยมีเป้าหมายหลักในการติดตาม คาดการณ์และเตือนภัยสถานการณ ์
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยครบถ้วน สอดคล้องกับภาวการณ์เปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
พร้อมทั้งเผยแพร่บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศอ. รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจ 
ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ เอกสาร และจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (e-mail) เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นเครือ่งมอืในการกำาหนด 
นโยบาย วางแผนและนำาไปสู่มาตรการต่าง ๆ ที่จะนำามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงที และเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศต่อไป

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ 
 	 	 	 	 	 เช่น	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	 (GDP)	 ดัชนีรำคำ

น�ำเข ้ำ-ส ่งออก	 ดัชนีควำมเชื่อมั่นต่ำงประเทศ	 เป ็นต้น	 
โดยรวบรวมข้อมูลมำจำกหน่วยงำนที่เป็นที่ยอมรบัและเชื่อถอืได้
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สถำนกำรณ์เศรษฐกจิ	เช่น	กำรผลติ	กำรค้ำและกำรลงทนุ	ที่มี

ควำมส�ำคญัในกำรสะท้อนภำวะเศรษฐกจิโลก	ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลรำยวนั	 รำยเดอืน	 รำยไตรมำส	 และ
รำยปี	สำมำรถสบืค้นได้จำกเวบ็ไซต์	http://iiu.oie.go.th	ในหวัข้อข้อมูลเศรษฐกจิ

ข่าวเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประจ�าวัน หรือข่าวที่เกี่ยวข้อง (Hot News) 
	 เช่น	กำรเงนิ	กำรค้ำและกำรลงทนุ	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	โดยท�ำกำรสรปุข่ำวส่งทำงจดหมำย
อเิลก็ทรอนกิส์	(e-mail)	ให้กบัผูบ้รหิำรของกระทรวงอตุสำหกรรม	ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดั	และผูท้ี่สมคัร
รบัข่ำวสำร	เช่น	ผูป้ระกอบกำร	นกัวชิำกำร	และผูท้ี่สนใจ	เป็นต้น	โดยมกีำรเผยแพร่ทกุวนัท�ำกำรผ่ำนเวบ็ไซต์	
http://iiu.oie.go.th	ในหวัข้อข่ำวรำยวนั

ผลส�าเร็จที่ได้จากการด�าเนินโครงการ

1

2
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3
ระบบเตือนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำมำรถส่งสัญญำณเตือนภัย 
ล่วงหน้ำให้กบัภำครฐัฯ	ภำคเอกชน	รวมถงึผูท้ี่สนใจ	เพื่อเตรยีม
ควำมพร้อมรบัมอืกบัสถำนกำรณ์ต่ำง	ๆ 	ที่มกีำรเปลี่ยนแปลง	
โดยระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสำหกรรมจะมีกำรวิเครำะห	์
และประมวลผลจำกตัวแปรเศรษฐกิจที่มีควำมสำมำรถใน
กำรชี้น�ำเศรษฐกจิภำคอตุสำหกรรม	(Leading	Indicator)	ได้แก่	
ดชันคีวำมเชื่อมั่นทำงธรุกจิของไทย	ดชันกีำรอปุโภคบรโิภค

ภำคเอกชนของไทย	ดชันคี�ำสั่งซื้อใหม่ของไทย	ดชันกีำรลงทนุภำคเอกชนของไทย	ดชันผีู้จดักำรฝ่ำยจดัซื้อ
ภำคอตุสำหกรรมของสหรฐัอเมรกิำ	ดชันผีู้จดักำรฝ่ำยจดัซื้อภำคอตุสำหกรรมของญี่ปุ่น	ดชันคีวำมเชื่อมั่น
ทำงธุรกิจของยูโรโซน	 และดัชนีควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน	 ทั้งนี้	 ระบบดังกล่ำวจะส่งสัญญำณเตือนภัย	 
ซึ่งแบ่งระดบักำรเตอืนภยัออกเป็น	3	ระดบั	คอื	ปกต	ิ(สเีขยีว)	ไม่ปกตใินเบื้องต้น	(สเีหลอืง)	และไม่ปกตใิน
ระยะรุนแรง	 (สีแดง)	 และมีกำรเผยแพร่เป็นบทวิเครำะห์เตือนภัยทิศทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเป็นประจ�ำ
ทกุเดอืนผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมที่	http://www.oie.go.th

	 ทั้งนี้	ในกำรด�ำเนนิกำรโครงกำร	Intelligence	Unit	สศอ.	ปี	2561	ยงัมกีำรด�ำเนนิกจิกรรมกำรปรบัปรงุ
ระบบ	Industrial	Intelligence	Unit	–	IIU	สศอ.	เพื่อให้ระบบมคีวำมทนัสมยัสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงต่อเนื่อง	 ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำไปใช้งำนได้โดยตรงที่เว็บไซต์	 http://iiu.oie.go.th	 หรือเว็บไซต์ของ
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมที่	http://www.oie.go.th

4 	 โดยกำรวิเครำะห์	 วิจัยผลกระทบ	 และคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์	เช่น	ประเดน็นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงสหรฐัและจนี	:	
ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมของไทย	 ประเด็นกำรเตรียม 
ควำมพร้อมของอตุสำหกรรมภำคเหนอื	เพื่อรองรบัแนวทำงควำม
ร่วมมอืหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทำง	(Belt	and	Road	Initiative)	ประเดน็
ของควำมก้ำวหน้ำ	โอกำสและควำมท้ำทำยของอตุสำหกรรมใน
เขตเศรษฐกจิพเิศษ	(Special	Economic	Zone:	SEZ)	ทั้ง	3	แห่งที่อยู่
ในระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้	 คือ	 เขตเศรษฐกิจพิเศษกำญจนบุร	ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว	 และเขตเศรษฐกิจพิเศษตรำด	 
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลควำมรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำย	 เช่น	 หน่วยงำน
ภำครฐัฯ	ภำคเอกชน	นกัวชิำกำร	และผู้ที่สนใจ	 ในรูปแบบของ
กำรจดัเสวนำ	Morning	Talk/Afternoon	Talk	และเสวนำโต๊ะกลม	
เพื่อน�ำผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในกำรก�ำหนดแนวทำง	 วำงแผน 
และมำตรกำรในกำรพฒันำอตุสำหกรรมต่อไป

งานเสวนา Morning Talk 
เร่ือง การเตรียมความพร้อม
ของอุตสาหกรรมภาคเหนือ

การเดินทางสำารวจเส้นทางและ
สำารวจข้อมูลภาคสนามเขตเศรษฐกิจ

การจดัท�าประเดน็ทางเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ทีน่่าสนใจในแวดวงอตุสาหกรรม (Hot Issue) 
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ความส�าคัญของผลิตภาพ (Productivity) กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
	 ในปัจจุบัน	 โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	 ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม	 เทคโนโลยี	 โครงสร้ำงประชำกร	 
กฎเกณฑ์	กตกิำและมำตรฐำนของโลก	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและโอกำสทำงเศรษฐกจิของประเทศ	
ดงันั้น	กำรปรบัตวัเพื่อรองรบักำรเปลี่ยนแปลงในมติต่ิำง	ๆ 	มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง	เพื่อยกระดบัขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
ของประเทศในระดบัสำกล	ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกจิไทยเตบิโตอย่ำงเขม็แขง็และยั่งยืน	
	 ผลติภำพ	(Productivity)	เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของทกุประเทศ	กำรเพิ่มผลติภำพในภำคอตุสำหกรรม	
เป็นแนวคิดในกำรปรับปรุงและพัฒนำภำคอุตสำหกรรมให้ดีขึ้น	 ซึ่งเป็นพื้นฐำนที่ส�ำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง	 ๆ	 ได้อย่ำงเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	 เพื่อน�ำไปสู่กำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่ดีและ 
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ทั้งในเชิงปริมำณ	 เชิงคุณภำพหรือเชิงคุณค่ำผลิตภำพ	 จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรยกระดับมำตรฐำน
ควำมเป็นอยู่ของสงัคมที่มคีณุภำพ	
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศ 
เพื่อกำรวเิครำะห์ข้อมลูอจัฉรยิะ	ด้ำนกำรเพิ่มผลติภำพของภำคอตุสำหกรรม	
(Productivity	 Intelligence	 Unit	 :	 PIU)	 ตั้งแต่ปีงบประมำณ	 2560	 
เพื่อรวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ด้ำนผลติภำพเผยแพร่ผ่ำน
ทำงช่องทำงอเิลก็ทรอนกิส์	 เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อม
และสนับสนุนภำคอุตสำหกรรมให ้สำมำรถ 
ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเหมำะสม	
โดยผู้ประกอบกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถน�ำข ้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน 
กำรด�ำเนินงำนและภำรกิจต่ำง	 ๆ	 
และสำมำรถปรับตัวเพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ส�ำหรับ 
กำรด�ำเนนิกำรในปีงบประมำณ	2561	
สศอ.	ได้มกีำรปรบัปรงุฐำนข้อมลู
ให้มีควำมเป็นปัจจุบันและ
พฒันำคณุสมบตัใิหม่	ๆ 	เพิ่มเตมิ 
เพื่อสร้ำงควำมน่ำสนใจและ
ดึงดูดกลุ่มเป้ำหมำยให้เข้ำมำ
ใช้งำน	 และสำมำรถพัฒนำ
ต่อยอดระบบดังกล่ำวให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น

โครงการ
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ
ด้านการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม 
(Productivity)

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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เทคโนโลยีและองค์ประกอบของศูนย์สารสนเทศ PIU
	 กำรแสดงผลหรือ	 Interface	 ของศูนย์สำรสนเทศ	 PIU	 จะมุ่งเน้นในกำรน�ำ	 Big	 Data	 มำท�ำเป็น	 Data	 Visualization	 
ซึ่งหมำยถึง	 กำรน�ำเสนอข้อมูลเชิงสัญลักษณ์หรือภำพ	 เพื่อให้สำมำรถเข้ำใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ง่ำยและรวดเร็วยิ่งขึ้น	 รวมถึง
สำมำรถสื่อสำรผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ผ่ำนโปรแกรม	 Tableau	 ซึ่งสำมำรถเลือกใช้รูปแบบ 
กำรแสดงผลให้เหมำะสมกับประเภทข้อมูล	 เพื่อให้เข้ำใจได้ง่ำยและอ่ำนค่ำได้อย่ำงถูกต้อง	 โดยศูนย์สำรสนเทศ	 PIU	 
ประกอบด้วย	7	ส่วนหลกั	ดงันี้

1 Productivity Scanning 
บทควำม	ข่ำว	หรอืเหตกุำรณ์ที่เชื่อมโยง
กับ	Productivity	และผลกระทบที่อำจ
เกดิขึ้นกบัอตุสำหกรรม	โดยจดัเรยีงตำม	
STEEP	(Social	Technology	Economic	
Environment	Political)	

2 Productivity Knowledge 
คลงัข้อมูลองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกบักำรเพิ่ม 
ผลิตภำพ	ประกอบด้วย	3	ส่วน	ได้แก่	เครื่องมอื
กำรเพิ่มผลติภำพ	(Productivity	Tools)	เช่น	 
กำรวำงแผนเชงิกลยทุธ์	(Strategic	Planning)	 
กำรวดัและกำรเปรยีบเทยีบ	(Benchmarking)	 
กำรบรหิำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)	
เป็นต้น	กรณศีกึษำแนวทำงกำรปฏบิตัทิี่ดใีน 
กำรเพิ่มผลผลติในภำคอตุสำหกรรม	(Productivity	
in	Practice)	และบทวเิครำะห์สถำนกำรณ์ 
ด้ำนผลติภำพ	(Productivity	Outlook)	

3 Productivity Measurement 
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัผลติภำพ	น�ำเสนอตวัชี้วดัด้ำนผลติภำพในระดบัต่ำง	ๆ	 
ได้แก่	ข้อมูลควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศที่เกี่ยวข้องกบัผลติภำพ	 
(World	Competitiveness	Data)	ข้อมูลดชันผีลติภำพของกลุ่มประเทศอำเซยีน	 
(Asian	Productivity	Data)	ข้อมูลผลติภำพในระดบัอตุสำหกรรม	(Industrial	Productivity)	
ข้อมูลตวัชี้วดัมูลค่ำเพิ่มจำกกำรส�ำรวจระดบักำรเพิ่มผลผลติและบรรยำกำศกำรลงทนุ 
ในประเทศไทย	(Thailand	Productivity	Data)	และข้อมูลระดบัธรุกจิ	(Business	Productivity)	

4 Self-Assessment 
ระบบประเมนิตนเองส�ำหรบัให้ 
ผู้ประกอบกำรประเมนิระดบัผลติภำพ
ของตนเองด้วยชดุตวัชี้วดัผลติภำพ
และตวัชี้วดัทำงกำรเงนิ	โดยสำมำรถ
เปรยีบเทยีบกบัข้อมูลผลติภำพใน
กลุ่มธรุกจิที่ใกล้เคยีงกนั

5 Support Project 
ระบบรวบรวมโครงกำรสนบัสนนุ
ภำครฐั	โดยจะเชื่อมโยงไปยงั
ฐำนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเป็น
ช่องทำงในกำรค้นหำข้อมูล
โครงกำรหรอืมำตรกำรสนบัสนนุ
ที่สอดคล้องกบัควำมต้องกำร 
ขององค์กร
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ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
	 จำกกำรด�ำเนนิโครงกำรฯ	ในปี	2561	ได้มีกำรเกบ็ข้อมูลปรมิำณกำรเข้ำใช้งำน	PIU	ตั้งแต่ปลำยเดอืนตลุำคม	2560	
ถงึวนัที่	21	มถินุำยน	2561	พบว่ำมจี�ำนวนผู้ใช้งำน	(Users)	เข้ำมำใช้งำนระบบ	PIU	สะสมรวม	9,918	รำย	และมแีนวโน้ม
จ�ำนวนผู้เข้ำใช้งำนมำกขึ้นเรื่อย	ๆ	ผลควำมพงึพอใจในกำรใช้งำน	PIU	พบว่ำผู้ใช้งำนมคีวำมพงึพอใจโดยรวมต่อกำรใช้งำน
ระบบฐำนข้อมูลคิดเป็นร้อยละ	 82.84	 โดยประเด็นที่มีระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด	 
คอื	ควำมทนัสมยัของข้อมูล	 (ร้อยละ	83.26)	 รองลงมำเป็นเรื่องกำรสำมำรถน�ำ
ควำมรู้หรอืข้อมูลจำก	 PIU	 ไปใช้ประโยชน์ได้	 (ร้อยละ	 82.53)	 กำรเข้ำถงึ
ข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย	 (ร้อยละ	 81.89)	 รูปแบบเว็บไซต์น่ำสนใจ	 
(ร้อยละ	81.79)	ระบบประเมนิผลรวดเรว็/ไม่ตดิขดั	(ร้อยละ	81.68)	
และเนื้อหำเข้ำใจง่ำย	 81.37	 ส�ำหรับประเด็นที่ผู้ใช้งำนแนะน�ำ
เพื่อน�ำมำปรบัปรงุประสทิธภิำพและฟังก์ชั่นกำรท�ำงำนต่ำง	ๆ 	
ของ	PIU	ให้ดีขึ้น	คอื	ควรพฒันำข้อมูลให้มคีวำมทนัสมยั
มำกขึ้น	 พัฒนำระบบให้มีควำมรวดเร็ว/เสถียร	 ควรม ี
กำรประชำสมัพนัธ์เพิ่มขึ้น	และควรเพิ่มข้อมลูอตุสำหกรรม
ให้มำกขึ้น	 โดยในปีงบประมำณ	 2562	 สศอ.	 จึงได้มี
แผนที่จะพฒันำระบบ	PIU	เพิ่มเตมิ	โดยจะเพิ่มพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน	 (Specialized	
Consultant)	 เพื่อให้ผู้ประกอบกำรที่มคีวำมต้องกำรใน
กำรยกระดับองค์กรของตนเองไปสู่อุตสำหกรรม	 4.0	
สำมำรถใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลผู ้เชี่ยวชำญ	 ซึ่งเป็น 
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูป้ระกอบกำรสำมำรถเข้ำถงึ
แหล่งข้อมูลได้ง่ำย	 และสำมำรถเข้ำถึงผู้เชี่ยวชำญที่จะ
มำช่วยในกำรปรบัปรงุพฒันำกจิกำรของตนเองได้

7 Virtual Community 
ช่องทำงในกำรสื่อสำรออนไลน์ในลกัษณะ 
ค�ำถำมที่พบบ่อย	(FAQ)	และระบบ 
แลกเปลี่ยนควำมรู้และควำมคดิเหน็บน 
แพลตฟอร์ม	Facebook	ซึ่งเป็นสื่อสงัคม 
ออนไลน์ที่เป็นที่นยิมและง่ำยต่อกำรเข้ำถงึ	 
เพื่อเป็นอกีช่องทำงหนึ่งให้ผู้ประกอบกำร 
และผู้ใช้งำนสำมำรถแลกเปลี่ยนควำมรู้และ 
ควำมคดิเหน็ระหว่ำงผู้ประกอบกำรด้วยกนัเอง	 
และผู้ประกอบกำรกบัที่ปรกึษำในด้ำนต่ำง	ๆ	 
โดยได้จดัแบ่งเป็น	4	ห้องย่อย	และม ี
ผู้เชี่ยวชำญแต่ละด้ำนเป็นผู้ดูแล	(Administrator)	
ประจ�ำห้อง	ได้แก่	ด้ำนกำรจดักำรธรุกจิ	 
(Business	Management)	ด้ำนนวตักรรม	 
(Innovation)	ด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบคุคล	
(Human	Resource	Management)	และกำรปรบัปรงุ 
ผลติภำพ	(Productivity	Improvement)

6 Industry 4.0 

ศูนย์กลำงควำมรู้เรื่องอตุสำหกรรม	4.0	ประกอบ
ด้วย	2	ส่วน	ได้แก่	องค์ควำมรูเ้กี่ยวกบัอตุสำหกรรม	4.0	
(Industry	4.0	Knowledge)	และระบบประเมนิระดบั
พฒันำกำรองค์กรตำมแนวทำงอตุสำหกรรม	4.0	
(Industry	4.0	Quick	Scan)	ภำยใต้กรอบ 
กำรประเมนิ	6	ด้ำน	คอื	เทคโนโลย	ีทรพัยำกรบคุคล	
กลยทุธ์	กำรจดักำรกระบวนกำร	ระบบสนบัสนนุ	
และสภำพแวดล้อมทำงธรุกจิ	เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบ
กำรสำมำรถทรำบถงึระดบัพฒันำกำรของกจิกำร
ตนเองเบื้องต้น	ซึ่งจะสำมำรถเตรยีมควำมพร้อมและ
วำงแผนในกำรปรบัปรงุกจิกำรและพฒันำศกัยภำพ
องค์กรของตนให้เข้ำสู่ยคุอตุสำหกรรม	4.0



นโยบายและ
มาตรการอุตสาหกรรม
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การแก้ไขปัญหา
อุตสาหกรรมเหล็กระยะสั้น 
เพื่อก้าวเข้าสู ่อุตสาหกรรมเหล็ก 4.0

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1
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อุตสาหกรรมเหล็กเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการจ้างงาน รวมถึง
อุตสาหกรรมเหล็กยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำานวน
มาก เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรม
เคร่ืองจักรกล เน่ืองจากเหล็กเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ปัจจุบัน 
ภาครัฐมีนโยบายผลักดันภาคอุตสาหกรรมให้ปรับตัวเข ้าสู ่
อุตสาหกรรม 4.0 อุตสาหกรรมเหล็กจึงจำาเป็นต้องมีการปรับตัว
เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย 

ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำ	อตุสำหกรรมเหลก็มปีัญหำสะสม	เริ่มตั้งแต่
อุตสำหกรรมเหล็กโลกประสบป ัญหำก�ำลั งกำรผลิต เกิน 
ควำมต้องกำรบริโภค	 (Over	 Supply)	 กำรใช้อัตรำกำรผลิตต�่ำ	 
(Under	Utilization)	รวมถงึรำคำเหลก็ที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	ท�ำให้
หลำยประเทศมนีโยบำยปิดโรงงำน	หรอืก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	ๆ	
เพื่อรักษำเสถียรภำพกำรผลิตเหล็กภำยในประเทศ	 ส�ำหรับ
ประเทศไทย	อตุสำหกรรมเหลก็กม็ปีัญหำสะสมเช่นเดยีวกนั	
คอื	ก�ำลงักำรผลติส่วนเกนิและอตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลติต�่ำ	
ไม่สำมำรถแข่งขันทำงด้ำนรำคำกับสินค้ำน�ำเข้ำได้	 ท�ำให้
สภำพของอตุสำหกรรมเหลก็ไทยอ่อนแอ	ขำดควำมสมดลุ
ในห่วงโซ่อปุทำน
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แผนพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0
	 จำกควำมส�ำคัญของอุตสำหกรรมเหล็กและสภำพปัญหำที่อุตสำหกรรมเหล็กต้องเผชิญในปัจจุบัน	 ผู้ประกอบกำร
อตุสำหกรรมเหลก็จงึได้จดัท�ำแผนกำรพฒันำอตุสำหกรรมเหลก็ให้เข้ำสูอ่ตุสำหกรรม	4.0	โดยได้เสนอแผนดงักล่ำวให้กระทรวง
อตุสำหกรรม	 (อก.)	 พจิำรณำ	 ซึ่งจะครอบคลมุในเรื่องแผนกำรปรบัโครงสร้ำงอตุสำหกรรม	 แผนด้ำนสิ่งแวดล้อม	 พลงังำน	
เศรษฐกจิ	และกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	เพื่อพฒันำอตุสำหกรรมเหลก็ให้ก้ำวเข้ำสู่อตุสำหกรรม	4.0	ดงันี้	

	 ซึ่งแผนพัฒนำดังกล่ำวจะเป็นกำรปรับ
โครงสร้ำงอุตสำหกรรมเหล็กให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์เหล็กในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนำคต	 เพื่อให้อุตสำหกรรมเหล็กก้ำวเข้ำสู่
อตุสำหกรรม	4.0	ภำยใต้สโลแกน	

1. มีห่วงโซ่อุปทานเข้มแข็งและสมดุล 
2. มีความมั่นคงด้านวัตถุดิบและพลังงาน 
3. มีนวัตกรรม มุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
4. ใช้เทคโนโลยีทันสมัย

1. การสร้างความมั่นคงด้านวัตถุดิบ 
 (Raw Material Security) 
	 เช่น	กำรส่งเสรมิกำรใช้วตัถดุบิในประเทศ	

3. พัฒนาตลาดมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 
 (Market Development to Circular Economy) 
	 เช่น	ส่งเสรมิกำรส่งออกสนิค้ำเหลก็ไปยงั 
	 ตลำดเพื่อนบ้ำน	และส่งเสรมิควำมร่วมมอื 
	 ในกลุ่มอตุสำหกรรม	พฒันำนวตักรรมไปสู่ 
	 ระบบเศรษฐกจิหมนุเวยีน

2. ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก 
 (Industry Restructuring & Modernization) 
	 เช่น	กำรแก้ไขปัญหำโครงสร้ำงก�ำลงักำรผลติ 
	 เกนิกว่ำควำมต้องกำรบรโิภค	(Overcapacity)	 
	 กำรส่งเสรมิกำรปรบัปรงุเทคโนโลยใีห้ทนัสมยั	 
	 และส่งเสรมิกำรผลติเหลก็ชั้นคณุภำพพเิศษ 
	 และโลหะผงวทิยำ
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การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเหล็กระยะสั้นโดยการใช้มาตรการด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

การจัดรับฟังความคิดเห็น

เหล็กเส้น
ก�าลังการผลิตร้อยละ	

25-35

เหล็กแท่ง
ก�าลังการผลิตร้อยละ	

35-45

	 จำกแผนพฒันำอตุสำหกรรมเหลก็ดงักล่ำว	แนวทำง
กำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนของอตุสำหกรรมเหลก็	คอื	กำรแก้ไข
ปัญหำก�ำลงักำรผลติส่วนเกนิของอตุสำหกรรมเหลก็เส้นเสรมิ
คอนกรีต	 และเหล็กแท่งเล็กส�ำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
ของไทยที่ประสบปัญหำก�ำลังกำรผลิตเกินควำมต้องกำร
บริโภค	 ซึ่งส่งผลให้ผู ้ผลิตในประเทศมีอัตรำกำรใช้ก�ำลัง 
กำรผลติต�่ำ	โดยในช่วงที่ผ่ำนมำผูผ้ลติเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตี
มีอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตประมำณร้อยละ	 25-35	 ผู้ผลิต
เหล็กแท่งเล็กส�ำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตมีอัตรำกำรใช้
ก�ำลงักำรผลติประมำณร้อยละ	35-45	จงึท�ำให้ผูป้ระกอบกำร
ในประเทศไม่สำมำรถใช้ก�ำลังกำรผลิตที่มีอยู่ได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพ	 ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยสูงและ 

ไม่สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำเหล็กน�ำเข้ำได้	 ท�ำให้ต้อง
ประสบกับภำวะขำดทุนอย่ำงต่อเนื่อง	 และบำงรำยต้อง
หยุดกำรผลิตชั่วครำวหรือต้องหยุดกิจกำรเป็นกำรถำวร	
จำกสถำนกำรณ์ดงักล่ำว	กระทรวงอตุสำหกรรมเหน็ว่ำมี
ควำมจ�ำเป็นต้องมีกำรแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน	 จึงได้ก�ำหนด
มำตรกำรแก้ปัญหำระยะสั้นโดยกำรใช้มำตรกำรด้ำน
เศรษฐกจิควบคู่ไปกบัมำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	ส�ำหรบั
มำตรกำรด้ำนเศรษฐกิจ	 จะพิจำรณำกำรควบคุม	 ดูแล
กำรตั้งหรอืขยำยโรงงำนผลติเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตีหรอื
เหลก็แท่งเลก็ส�ำหรบัเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตี	ในระยะเวลำ
ชั่วครำว	5	ปี	เพื่อให้โครงสร้ำงอตุสำหกรรมเหลก็เส้นเสรมิ
คอนกรตีและเหลก็แท่งเลก็ส�ำหรบัเหลก็เส้นเสรมิคอนกรตี

ในประเทศเข้ำสู่ภำวะสมดุล	 ขณะเดียวกัน	 ผู้ประกอบกำรต้องมีกำรปรับตัวเรื่องสิ่งแวดล้อม	 กำรปลดปล่อยค่ำมลพิษ 
ทำงอำกำศ	เช่น	ค่ำฝุ่น	ค่ำ	SOx	NOx	จะมกีำรก�ำหนดค่ำที่เข้มข้นขึ้น	โดยค่ำดงักล่ำวอ้ำงองิจำกกำรศกึษำของ	World	Bank	
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำมลพิษทั้งในโรงงำนและต่อชุมชนที่อยู่รอบโรงงำน	 โดยผู้ประกอบกำรที่สนใจจะลงทุนหรือจะ 
เพิ่มก�ำลงักำรผลติต้องปฏบิตัติำมค่ำควบคมุมลพษิดงักล่ำว	
	 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรตำม	 2	 มำตรกำรดังกล่ำวข้ำงต้น	 ทำงกระทรวงอุตสำหกรรมได้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิด
เห็นจำกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนทำงเว็บไซต์และกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 
และอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำด�ำเนนิกำรให้เกดิผลในทำงปฏบิตัิ
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	 ประเทศไทยมผีลติผลทำงกำรเกษตรทั้งผกั	 ผลไม้	 และอำหำร	 เป็นสนิค้ำส่งออกส�ำคญัที่สร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบกำรไทยมำโดยตลอด	 ซึ่งมีมูลค่ำกำรส่งออกเพิ่มสูงขึ้นทุกป	ี 
โดยในปี	 2561	 ประเทศไทยส่งออกผักและผลไม้สดมีมูลค่ำสูงถึง	 66,295	 ล้ำนบำท	 หรือเพิ่มขึ้นจำก 
ปี	2560	ร้อยละ	9.25	และเพิ่มขึ้นจำกปี	2559	สูงถงึร้อยละ	56.50	กำรส่งออกผกัและผลไม้สดมหีลำย	ๆ	
ช่องทำง	โดยแต่ละช่วงของกำรขนส่งสนิค้ำดงักล่ำว	มกัมโีอกำสที่จะเกดิควำมเสยีหำยระหว่ำงกำรขนส่ง
หรอืระหว่ำงกำรวำงจ�ำหน่ำย	อำท	ิสนิค้ำไม่สด	มเีชื้อรำ	กำรเน่ำเสยีจำกจลุนิทรย์ี	กำรสญูเสยีเนื้อสมัผสั	
รวมถึงกำรเปลี่ยนส	ี โดยมีสำเหตุมำจำกกำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะปกป้องสินค้ำไม่เหมำะสม	ท�ำให้
ไม่สำมำรถรกัษำผลติภณัฑ์ให้ยงัคงมสีภำพสดใหม่ได้	เพื่อแก้ปัญหำดงักล่ำว	หนึ่งในหลำย	ๆ 	เทคโนโลยี
ที่มกีำรพฒันำเพื่อกำรถนอมผลติภณัฑเ์กษตรและอำหำร	เรยีกวำ่	“Active	Packaging”	ซึ่งท�ำหน้ำที่เป็น
ผลติภณัฑ์ที่ห่อหุม้และปกป้องผลติภณัฑ์ไม่ให้เกดิควำมเสยีหำยระหว่ำงกำรขนส่ง	สำมำรถคงคณุภำพ
ได้ระหว่ำงกำรวำงจ�ำหน่ำย	 และยืดอำยุผลิตภัณฑ์ให้ยำวนำนขึ้น	 ซึ่งในปี	 2562	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม	 (สศอ.)	 กระทรวงอุตสำหกรรม	 จึงร่วมมือกับภำควิชำเทคโนโลยีกำรบรรจุและวัสดุ	 
คณะอตุสำหกรรมเกษตร	มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์	(มก.)	พฒันำต่อยอดบรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัผลติภณัฑ์
เกษตรและอำหำร	เพื่อเป็นกำรยกระดบัและพฒันำอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์ให้ก้ำวเข้ำสู่อตุสำหกรรม	4.0

การพัฒนาอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์สู่อนาคต : 
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
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	 ดังนั้น	 หำกผู้ผลิตต้องกำรพัฒนำตนเองด้วยกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรบรรจุหรือนวัตกรรมใหม่	 ๆ	 และต่อยอด 
บรรจภุณัฑ์ให้เหมำะสมกบัควำมต้องกำรใช้ของผู้บรโิภค	ผู้ผลติสำมำรถน�ำเอำระบบอตัโนมตัทิี่มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเข้ำมำ
ใช้ในกระบวนกำรผลติ	เพื่อให้ได้บรรจภุณัฑ์ที่มคีณุลกัษณะตำมที่ต้องกำร	จะเหน็ได้ว่ำจำกภำพรวมของอตุสำหกรรมอำหำรโลก	
ในกระบวนกำรผลิตมีสัดส่วนกำรใช้เครื่องจักรทำงกำรบรรจุในปัจจุบันสูงถึงร้อยละ	 40	 จนน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบ 
กำรผลิตแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติเพิ่มมำกขึ้น	 ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดกำรเสื่อมคุณภำพและลดกำรสูญเสียผลิตภัณฑ์	 

ลดปัญหำอำหำรเหลือทิ้ง	 (Food	 Waste)	 จำกกำรที่ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงต่อ 
ควำมต้องกำร	ลดปัญหำผลติภณัฑ์เน่ำเสยี	ก่อนถงึมอืผู้บรโิภค	หรอืเน่ำเสยีก่อนวนัหมดอำยุ

เทคโนโลยีในการถนอมผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารที่น�ามาปรับใช้ในบรรจุภัณฑ์
	 กำรเสื่อมคุณภำพและสูญเสียของผลิตภัณฑ์เกษตรและอำหำร	 ส่งผลกระทบต่อควำมไม่ปลอดภัยในกำรบริโภค	 
จงึเป็นสิ่งที่ผูผ้ลติควรตระหนกัและให้ควำมส�ำคญัเป็นอย่ำงมำก	เทคโนโลยกีำรบรรจผุลติภณัฑ์จงึถกูน�ำมำปรบัใช้เป็นเทคนคิ
ในกำรถนอมผลติภณัฑ์เกษตรและอำหำร	เพื่อยดือำยกุำรเกบ็รกัษำผลติภณัฑ์	ซึ่งมวีธิกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง	ได้แก่

ปัจจัยขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์อาหาร
	 นอกจำกกำรเปลี่ยนแปลงปัจจยัด้ำนเทคโนโลยกีำรบรรจเุพื่อ

กำรถนอมผลติภณัฑ์เกษตรและอำหำรแล้ว	นกัออกแบบบรรจภุณัฑ์
ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้รองรับเทคโนโลยี 

ที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล ้องกับยุคสมัย	 เพื่อดึงดูด 
ควำมสนใจและเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดส�ำหรับ 

กำรสร้ำงภำพลักษณ์และมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ 
อีกด้วย	 โดยในปี	 2561	 อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ	์ 
มีรำยได้รวมกว่ำ	 440,000	 ล้ำนบำท	 มีอัตรำ 
กำรขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเมื่อเทียบกับ 
ปี	2560	มอีตัรำกำรขยำยตวั	ร้อยละ	3.5	ต่อปี	
และมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
และกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์อำหำรมีแรง 
ขบัเคลื่อนมำจำกปัจจยั	ดงัต่อไปนี้

Modified Atmosphere Packaging, MAP 
	 เป็นเทคนคิกำรปรบัสดัส่วนของก๊ำซชนดิต่ำง	ๆ 	
ภำยในบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่ำงไปจำกบรรยำกำศปกต	ิ
อำยุกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู ่กับชนิดของ
ผลติภณัฑ์	ชนดิของวสัดทุี่ใช้ท�ำบรรจภุณัฑ์	อตัรำส่วน
ของก๊ำซเริ่มต้น	และสภำวะกำรเกบ็รกัษำ	MAP	มกัใช้
กบัอำหำรแช่เยน็	(chilled	food)	ได้แก่	อำหำรสด	เช่น	
เนื้อสัตว์	 ผักและผลไม้สด	 หรือผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูป	 หรือท�ำให้สุกแล้วน�ำมำแช่เย็น	
หลงักำรบรรจใุนบรรจภุณัฑ์จะเกบ็รกัษำที่อณุหภูมติ�่ำ	
(cold	storage)	หรอืใช้ส�ำหรบับรรจภุณัฑ์อำหำรแช่แขง็

Controlled Atmosphere Storage, CA 
	 คือ	 วิธีกำรเก็บรักษำผักและผลไม้ในสภำวะ 
ที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิต�่ำ	 และควบคุมสัดส่วน
บรรยำกำศทั้งปรมิำณออกซเิจน	คำร์บอนไดออกไซด์	
และไนโตรเจน	 ให้เหมำะสมและคงที่ตลอดระยะ 
เวลำกำรเก็บรักษำ	 เพื่อลดอัตรำกำรหำยใจของ
ผลิตภัณฑ์	ซึ่งจะช่วยยืดอำยุกำรเก็บรักษำให้นำน 
ขึ้นได้

76
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แผนภาพที่ 1 
สถติกิำรเยี่ยมชมเวบ็ไซต์ระบบข้อมูลเชงิลกึ

อตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์

แผนภาพที่ 2 
สถติกิำรสบืค้นระบบข้อมูลเชงิลกึอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์

  1. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

	 อำทิ	กำรรณรงค์ลดกำรใช้บรรจภุณัฑ์พลำสตกิทั้งแบบใช้ครั้งเดยีวแล้วทิ้ง	(Single	Use)	หรอืบรรจภุณัฑ์ส�ำหรบัสนิค้ำ
แยกชิ้น	 (Single	 Serve)	 พบว่ำ	 มีบรรจุภัณฑ์พลำสติกเพียงร้อยละ	 5	 เท่ำนั้น	 ที่ยังคงหมุนเวียนต่อเนื่องในระบบ	 จงึท�ำให้ 
หน่วยงำนต่ำง	ๆ	ประกำศนโยบำยให้มกีำรรไีซเคลิบรรจภุณัฑ์พลำสตกิ	เพื่อแสดงถงึควำมรบัผดิชอบต่อสิ่งแวดล้อมของผูผ้ลติ	

  2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม 

	 ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ของผู ้บริโภค	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีขนำดเหมำะสม	 
และสำมำรถอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรใช้งำน	 เช่น	 กำรเปิดปิดง่ำย	 กำรน�ำบรรจุภัณฑ์เข้ำไมโครเวฟได้	 กำรอุ่นร้อนหรือ 
เยน็อตัโนมตัิ	เป็นต้น	

  3. การเข้าสู่ยุคดิจิทัล และการค้าผ่านระบบออนไลน์ 

	 ท�ำให้เกิดกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์เพื่อรองรับกำรใช้งำนด้ำนต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ควบคุมอุณหภูม	ิ 
(Temperature	 Controlled	 Packaging)	 ส�ำหรับกำรรักษำควำมเย็นหรือกักเก็บควำมร้อนของวัสด	ุ โดยสำมำรถขนส่งได้โดย 
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ระบบควบคมุอณุหภูมเิพิ่มเตมิ	นวตักรรมกำรป้องกนักำรเปิดสนิค้ำก่อนถงึมอืผู้บรโิภค	เช่น	ฉลำก	เทปกำว	
หรอืฝำเปิด	กำรใช้ระบบกำรพมิพ์	กำรเชื่อมโยงนวตักรรมด้ำนเซน็เซอร์	และกำรให้ข้อมูลผ่ำนทำงกำรสแกนบำร์โค้ดเพื่อลด
กำรให้ข้อมูลที่ตวับรรจภุณัฑ์

	 จำกปัจจัยที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น	 ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนำ 
กำรออกแบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม	 ซึ่งจะท�ำให้ 
เกิดผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลำกหลำยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค	 และสอดคล้องกับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม	 
โดยผู้ผลิตยงัคงต้องค�ำนงึถงึควำมน่ำเชื่อถอืของข้อมูลและคณุภำพควำมสดใหม่ของผลติภณัฑ์เป็นส�ำคญั

	 กำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถทำงกำรค้ำ	กำรวำงแผนกำรผลติ	
หรือวำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์	 จ�ำเป็นต้องอำศัย
ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวในด้ำนต่ำง	ๆ 	หรอืแม้กระทั่งข้อมูล
ด้ำนนวตักรรมและกฎระเบยีบด้ำนบรรจภุณัฑ์	สศอ.	จงึได้ด�ำเนนิ
กำรพฒันำระบบข้อมลูเชงิลกึอตุสำหกรรมบรรจภุณัฑ์อย่ำงต่อเนื่อง
มำตั้งแต่ปี	 2558	จนถงึปัจจบุนั	 ร่วมกบั	มก.	 ให้เป็นแหล่งข้อมูล
บรรจภุณัฑ์แบบครบวงจร	โดยมกีำรรวบรวมข้อมลูมำจำกแหล่งข้อมลู
ที่น่ำเชื่อถอื	มกีำรปรบัปรงุข้อมลูด้ำนสถติ	ิข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
ใหม่	ๆ 	ในด้ำนต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกบับรรจภุณัฑ์	รำยงำนสถำนกำรณ์
และกำรวเิครำะห์ให้เป็นปัจจบุนัและทนัต่อเหตกุำรณ์ทั้งจำกในและ
ต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลกลำงของ	
สศอ.	 เพื่อเตรยีมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลให้กบัภำครฐั	ภำคเอกชน	
และภำคกำรศึกษำ	 ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์	 ให้มี 
ข้อได้เปรยีบเหนอืคู่แข่ง	ซึ่งจำกควำมร่วมมอืของ	สศอ.	และ	มก.	
ในกำรคดัเลอืกข้อมลูส�ำหรบัพฒันำเวบ็ไซต์	https://packaging.oie.go.th	
ให้มคีวำมน่ำสนใจ	ทนัสมยั	และเป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ	เป็นประโยชน์
และตอบสนองควำมต้องกำรทรำบข้อมลูของกลุม่เป้ำหมำย	มส่ีวน
ท�ำให้สถิติกำรเข้ำเยี่ยมชมเว็บไซต์เพิ่มขึ้น	 โดยในปี	 2561	 พบว่ำ	 
มกีำรเข้ำเยี่ยมชมเวบ็ไซต์จ�ำนวน	44,229	ครั้ง	หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ	
21.15	เมื่อเทยีบกบัปี	2560	โดยฐำนข้อมลูที่ได้รบัควำมสนใจสงูสดุ	
ได้แก่	ฐำนข้อมูลรำยชื่อผู้ประกอบกำร	ฐำนข้อมูลเทคโนโลย	ีและ
ฐำนข้อมูลกำรออกแบบ	ตำมล�ำดบั

ผลการด�าเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 สร้างขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมไทย
ท�าน้อย...ได้มาก

 ปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมมีจ�ากัด... ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ แรงงาน และเงินทุน สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมจะท�าอย่างไรให้ปัจจัยการผลิตท่ีมีอยู่จ�ากัดเหล่าน้ัน ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า เกิดการสูญเสียน้อย
ที่สุด และได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ หรือ “ท�าน้อย... ได้มาก” ผลิตภาพ หรือ Productivity คือ ค�าตอบ

สถานภาพความสามารถในการแข่งขันของไทย 
	 ตำมยุทธศำสตร์ชำติ	 (พ.ศ.	 2561-2580)	 ได้ก�ำหนด
ให้กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	เป็นยทุธศำสตร์หนึ่ง
ในกำรด�ำเนินงำน	 โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พฒันำแล้ว	เศรษฐกจิเตบิโตอย่ำงมเีสถยีรภำพและ
ยั่งยนื	รวมทั้งมขีดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัสูงขึ้น	อนัจะ
เป็นแนวทำงหนึ่งในกำรน�ำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง	 มั่งคั่ง	
และยั่งยืน	 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติฉบับที่	 12	 ที่ก�ำหนดให้มีกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน	 โดยเน้นกำรพัฒนำ
และใช้วิทยำศำสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 กำรพัฒนำ
เศรษฐกจิดิจทิัล	 กำรพฒันำและยกระดับคณุภำพของก�ำลงั
คน	และควำมคดิสร้ำงสรรค์	ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกจิและ
ฐำนรำยได้ใหม่ควบคู่กับกำรเพิ่มผลิตภำพของฐำนกำรผลิต
และบรกิำรเดมิ	โดยใช้ดจิทิลัและเทคโนโลยอีจัฉรยิะเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจเกิดขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพ 
และยั่งยนื	

	 อย่ำงไรกด็	ีหำกพจิำรณำสถำนภำพควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของประเทศไทยจำกกำรจัดอันดับของ	 IMD	 
พบว่ำ	ในปี	2561	ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทย
อยู่ในอนัดบัที่	30	(จำก	63	ประเทศ)	ลดลงจำกอนัดบัที่	27	
ในปี	 2560	 โดยหำกเปรียบเทียบกับประเทศในอำเซียน	
ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 
ต�่ำกว่ำประเทศสิงคโปร์	 (อันดับที่	 3)	 และประเทศมำเลเซีย	
(อันดับที่	 22)	 ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้อันดับควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขันของไทยลดลง	 คือ	 ผลิตภำพของประเทศไทยใน
หลำยมติยิงัอยู่ในล�ำดบัค่อนข้ำงน่ำเป็นกงัวล	 โดยผลติภำพ
ภำพรวมอยู่ในอนัดบัที่	53	ผลติภำพภำคอตุสำหกรรมอยู่ใน
อนัดบัที่	56	ผลติภำพภำคบรกิำรอยู่ในอนัดบัที่	53	ผลติภำพ
ภำคกำรเกษตรอยูใ่นอนัดบัที่	56	และผลติภำพแรงงำนอยูใ่น
ล�ำดับที่	 58	 จำก	 63	 ประเทศที่ได้รับกำรจัดอันดับ	 ดังนั้น	 
จึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มผลิตภำพครอบคลุมทุกมิติ	 เพื่อให้เกิด 
ควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจในประเทศ	 และสร้ำงขีด 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้กบัภำคอตุสำหกรรมไทย
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ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกับการสร้างขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม 
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ได้ร่วมกับสถำบันเครือข่ำยกระทรวงอุตสำหกรรม	 ด�ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและผลิตภำพกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม	 ผ่ำนกำรด�ำเนินกิจกรรมภำยใต้โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพและ 
ผลติภำพกำรผลติของภำคอตุสำหกรรม	จ�ำนวน	9	โครงกำร	ซึ่งมกีำรด�ำเนนิงำนกจิกรรมหลกั	3	แนวทำง	ได้แก่

  1. การยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการ และมาตรฐาน

	 โดยมสีถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรเพื่อยกระดบัผลติภำพ	จ�ำนวนทั้งสิ้น	152	สถำนประกอบกำร	ประกอบด้วย
กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตด้วยเครื่องมือผลิตภำพ	 15	 สถำนประกอบกำร	 กำรปรับปรุงสำยกำรผลิตด้วยกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 34	 สถำนประกอบกำร	 และกำรให้ค�ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ด	ี 103	 สถำนประกอบกำร	 
ซึ่งกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวจะช่วยเพิ่มประสทิธภิำพในกำรผลติไม่ว่ำจะเป็นกำรลดควำมสูญเสยี	กำรเพิ่มอตัรำกำรผลติ	และ
กำรมแีนวทำงกำรบรหิำรจดักำรตำมมำตรฐำนสำกล	เป็นต้น

  2. การยกระดับผลิตภาพแรงงาน 

	 โดยกำรจดัฝึกอบรมแรงงำน	ด้วยหลกัสูตรที่ตรงกบัควำมต้องกำร	และทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของภำคอตุสำหกรรม	
รวมทั้งกำรสร้ำงวทิยำกรเพื่อขยำยองค์ควำมรู้ไปในวงกว้ำง	จ�ำนวนทั้งสิ้น	3,279	คน	กำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวท�ำให้แรงงำนมี
ทักษะสอดคล้องกับกำรประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น	 ตลอดจนกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน 
รูปแบบประชำรฐัเพื่อยกระดบัผลติภำพแรงงำนด้วย

  3. การพัฒนาปัจจัยแวดล้อม 

	 เพื่อสนบัสนนุและผลกัดนัให้เกดิกำรเพิ่มผลติภำพ	เช่น	กำรจดัท�ำระบบกำรประเมนิกำรบรหิำรจดักำรที่สำมำรถประเมนิ
และปรบัปรงุประสทิธภิำพกำรผลติได้ด้วยตนเอง	กำรวจิยัพฒันำของเสยีจำกกระบวนกำรผลติเพื่อเพิ่มมูลค่ำ	 และสำมำรถ
น�ำมำใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	 อันจะเป็นกำรช่วยลดต้นทุนกำรผลิตได้	 รวมถึงกำรศึกษำวิจัย
เทคโนโลยทีี่เหมำะสมกบักระบวนกำรผลติของแต่ละสถำนประกอบ	เป็นต้น	โดยได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำงำนวจิยั	จ�ำนวน	7	เรื่อง	
ซอฟต์แวร์/ระบบ	จ�ำนวน	5	ระบบ	และเกณฑ์มำตรฐำน	(Guidance)	จ�ำนวน	3	ชดุ

	 กำรด�ำเนินกิจกรรมตำมแนวทำงข้ำงต้น	 ส่งผลให้ผลิตภำพกำรผลิตและผลิตภำพแรงงำนของสถำนประกอบกำร 
และแรงงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ	 39.441	 และ	 9.59	 ตำมล�ำดับ	 และสำมำรถสร้ำงประโยชน์เชิงมูลค่ำได้รวม	 
282.85	ล้ำนบำท	

ก้าวต่อไปของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการสร้างขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
	 ในปี	2562	กำรยกระดบัผลติภำพภำคอตุสำหกรรมมุ่งเน้นกำรน�ำเทคโนโลยี	นวัตกรรม	และเครื่องมอืผลติภำพเข้ำมำ
ใช้ในกำรปรบัปรงุกำรผลติของสถำนประกอบกำร	 เพื่อช่วยเพิ่มระดบัผลติภำพให้สงูขึ้น	 โดยให้ควำมส�ำคญักบัสถำนประกอบกำร 
ที่อยู่ในอุตสำหกรรมศักยภำพ	 นอกจำกนี้	 ยังคงด�ำเนินกำรยกระดับผลิตภำพแรงงำนอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อให้แรงงำน 
ภำคอตุสำหกรรมมคีวำมพร้อมและทกัษะ	ตรงกบัควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร	ตลอดจนทนัต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและกำรประกอบกำรที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น	 เช่น	 กำรอบรมให้แรงงำนมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับ	 Industrial	 
Automation,	 SMART	 Factory	 แนวคิดอุตสำหกรรม	 4.0	 และกำรยกระดับองค์กรให้เป็นดิจิทัล	 เป็นต้น	 ซึ่งกำรด�ำเนินกำร 
ดงักล่ำว	จะเป็นกำรช่วยสนบัสนนุกำรปรบัเปลี่ยนภำคอตุสำหกรรมไทยก้ำวสู่กำรเป็นผู้น�ำในอตุสำหกรรม	4.0	ต่อไป

	 กำรเพิ่มผลิตภำพ	 หรือ	 Productivity	 จะส่งผลให้แรงงำนได้พัฒนำควำมสำมำรถในกำรท�ำงำน	 สถำนประกอบกำร 
ภำคอุตสำหกรรมมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น	 ผู ้บริโภคได้รับสินค้ำที่มีคุณภำพสูง	 ดังนั้น	 ถึงเวลำแล้วที่ 
ภำคอุตสำหกรรม	 จะต้องเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต	 โดยกล้ำที่จะปรับวิธีคิด	 เปลี่ยนกระบวนกำร	 เพื่อน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่ำ	 
เพื่อน�ำพำเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำง	 ก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประเทศที่มีรำยได้สูง	 เป็นประเทศที่
พฒันำแล้วอย่ำงสมบูรณ์

1	ผลติภำพในระดบักระบวนกำรของสถำนประกอบกำรที่เข้ำร่วมโครงกำร
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กรอบแนวทาง

การจัดท�าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2562

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	
ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร 
ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ ์	 ภำยใต้ 
คณะกรรมกำรนโยบำยเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	
(กนพ.)	 ได ้มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อน 
กำรตลำดและประชำสัมพันธ ์ในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ	 โดยมุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเป็น 
รำยเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ยึดโยงกับยุทธศำสตร์
ชำติในองค์รวมและสอดคล้องกับแผนพัฒนำ 
กลุ ่มจังหวัด	 เพื่อให้เกิดกำรลงทุนจำกทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศที่สอดรับกับศักยภำพ
ของพื้นที่	พร้อมทั้งส่งเสรมิและพฒันำผูป้ระกอบกำร 
SMEs	และวิสำหกจิชมุชนในพื้นที่	ทั้งนี้	ที่ประชมุ	
กนพ.	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวนัที่	5	กนัยำยน	2561	
ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทำงกำรจัดท�ำแผน 
กำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ฯ	 ในปี	 2562	 และ
รับทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผน 
กำรตลำดและประชำสัมพันธ์ฯ	 ในปี	 2561	 
โดยกรอบแนวทำงกำรจัดท�ำแผนกำรตลำดและ
ประชำสมัพนัธ์ฯ	 ในปี	 2562	 ให้ควำมส�ำคญักบั	 
2	ส่วน	ได้แก่

  ส่วนที่ 1 ด้านความพร้อมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : อุปทาน (Supply) 

1.	 มุง่เน้นกำรน�ำเสนอจดุเด่นและศกัยภำพของเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษในองค์รวม	รวมถงึเชื่อมโยง/สอดคล้องกบัศกัยภำพ 
	 เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษของประเทศเพื่อนบ้ำน	“Corporate	Identity”
2.	 ก�ำหนดแผนพฒันำระบบนเิวศ	(Eco	System)	เพื่อรองรบักำรเตบิโตทั้งในด้ำนเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิ่งแวดล้อม
3.	 ก�ำหนดรำยชื่อผู้ประกอบกำร	นักลงทนุที่มศีกัยภำพ	นักลงทนุที่ต้องกำรร่วมทนุ	(Partner)	ในพื้นที่	และต้องกำรผลติร่วม	 
	 (Co-Production)	กบัประเทศเพื่อนบ้ำน
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  ส่วนที่ 2 ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ : อุปสงค์ (Demand)

1.	 มุ ่งเน้นปรับแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ให้เหมำะสมในแต่ละพื้นที่	 
	 “Customization”
2.	 Focus	กจิกำรนกัลงทนุเป้ำหมำย
3.	 ก�ำหนดกิจกรรมด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์	 เช่น	 Roadshow	 สัมมนำ	 
	 กำรเจรจำธุรกิจเฉพำะกลุ่ม	 กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ	 โทรทัศน์	 สิ่งพิมพ์	 
	 Social	Media	และ	Word	of	Mouth	Marketing	ให้ตรงกลุ่มนกัลงทนุเป้ำหมำย
4.	 จดัท�ำคู่มอืกำรค้ำกำรลงทนุที่มขี้อมูลครอบคลมุครบถ้วน

กรอบแนวคิดในการดำาเนินงานด้านตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ปี 2562
		 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	
มุ่งหวงัให้เกดิผลลพัธ์ใน	2	ส่วน	คอื	1)	ผลต่อประชำชนทกุคน	ทกุจงัหวดั	จำกกำร
ลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่	 และ	 2)	 ผลต่อประเทศ	 จำกกำรที่นโยบำยรัฐด้ำน 
เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษมคีวำมชดัเจนและเป็นที่ยอมรบั	ซึ่งวธิกีำรที่จะท�ำให้เกดิ
ผลกระทบดังกล่ำว	 ย่อมต้องอำศัยกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์แบบมุ่งเน้น
ลูกค้ำเป้ำหมำย	โดยมกีลยทุธ์เป็นรำยพื้นที่เพื่อบรหิำรจดักำรด้ำนอปุทำน	(Supply)	
โดยพจิำรณำว่ำในพื้นที่นั้นมอีะไรเด่น	 (สนิค้ำ/บรกิำร)	 และด้ำนอปุสงค์	 (Demand)	
โดยพจิำรณำว่ำใครคอืนกัลงทนุกลุม่เป้ำหมำย	และกลุม่เป้ำหมำยของสนิค้ำ/บรกิำร
เด่นนั้นคือใคร	 ทั้งนี้	 ปัจจัยที่จะท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยสนใจ	 และน�ำมำซึ่งผลลัพธ์ 
ตำมที่ตั้งเป้ำหมำยไว้	ได้แก่	วตัถดุบิ	โครงสร้ำงพื้นฐำน	แรงงำน	องค์ควำมรู้	และ
สทิธปิระโยชน์

จุดเน้นการทำาแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ปี 2562 : กำาหนดเป้าหมายแบบมุ่งเน้น
	 เพื่อเป็นกำรท�ำตลำดและประชำสมัพนัธ์แบบมุง่เน้น	(Focus)	สศอ.	จงึก�ำหนด
เป้ำหมำยกำรพฒันำแบบมุง่เน้นในแต่ละพื้นที่	ที่สอดคล้องกบัศกัยภำพ/โอกำสของ
พื้นที่	 โดยมีที่มำจำกข้อสรุปจุดเน้นกำรพัฒนำในกำรท�ำแผนฯ	 ของแต่ละจังหวัด	
ประกอบกับจุดเน้นกำรพัฒนำของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชำต	ิ(สศช.)	โดยสำมำรถจ�ำแนกเป็นกลุม่เศรษฐกจิหลกั	ๆ 	ได้	3	กลุม่	ตำมจดุเน้น	
คอื	1)	ด้ำนกำรท่องเที่ยว	ประกอบด้วย	จงัหวดักำญจนบรุ	ีและตรำด	2)	ด้ำนกำรค้ำ	
บรกิำร	โลจสิตกิส์	ประกอบด้วย	จงัหวดัเชยีงรำย	หนองคำย	นครพนม	นรำธวิำส	
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มกุดำหำร	3)	ด้ำนกำรผลติ	ประกอบด้วย	จงัหวดั
สระแก้ว	 ตำก	 สงขลำ	 ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีกิจกรรม
ด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ที่แตกต่ำงกันไป	
ทั้งนี้	กำรก�ำหนดจดุเน้นของแต่ละพื้นที่ตำมแนวคดิ
ดงักล่ำว	เพื่อปรบักำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรตลำดและ
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นกำรด�ำเนินงำนแบบมุ่งเน้น	 
ซึ่งจะส ่งผลให ้กำรด�ำเนินงำนเป ็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น	 ทั้งยัง
สำมำรถน�ำไปใช้เป็นโมเดลส�ำหรับกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ส�ำหรบัจดุเน้นใน
ด้ำนอื่น	 ๆ	 ในระยะต่อไป	 อย่ำงไรก็ตำม	 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษยังคงให้ควำมส�ำคัญกับ 
กลุ่มเศรษฐกจิต่ำง	ๆ	ตำมนโยบำย/ยทุธศำสตร์/แผนพฒันำที่เกี่ยวข้องในระดบัพื้นที่อย่ำงครอบคลมุทกุกลุ่ม

ผลการดำาเนินงานตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ฯ ในปี 2561
		 สศอ.	ในฐำนะฝ่ำยเลขำนกุำรฯ	ได้ผลกัดนักำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์ในเขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ
ตำมแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ฯ	 ปี	 2561	 อย่ำงต่อเนื่อง	 ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งใน 
ส่วนกลำงและในส่วนภูมิภำค	 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญแบ่งเป็นกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตลำด	 (Marketing)	 เช่น	 
กจิกรรม	 Road	 Show	 กจิกรรมสมัมนำเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุในพื้นที่เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	
กจิกรรมกำรจดัประชมุ	Business	Forum	ว่ำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุในพื้นที่เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	กจิกรรม
กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่สื่อมวลชน	ผู้น�ำชมุชน	และน�ำเครอืข่ำยต่ำง	ๆ	เข้ำศกึษำดูงำนในพื้นที่เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษ	
กจิกรรมกำรสร้ำงเครอืข่ำยผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่ของไทยกบัประเทศเพื่อนบ้ำน	(Young	Entrepreneur	Network	Development	
Program	 :	 YEN-D	 Program)	 กิจกรรมกำรสร้ำงเครือข่ำยผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่กำรค้ำชำยแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำน	
(มำเลเซยี	สปป.ลำว	และกมัพูชำ)	(Young	Entrepreneur	Network	Development	Program	at	the	frontier	:	YEN-D	Frontier)	
เป็นต้น	 และกำรด�ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์	 (PR)	 โดยกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์เรื่อง	 เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	 
ผ่ำนสื่อประชำสมัพนัธ์หลำยรูปแบบ	ทั้งสื่อวทิยุ	โทรทศัน์	สื่อสิ่งพมิพ์	สื่อออนไลน์

	 ส�ำหรับกลไกกำรขับเคลื่อนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ใน 
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ	 จะด�ำเนินกำรโดยคณะขับเคลื่อน 
เขตพฒันำเศรษฐกจิพเิศษด้ำนกำรตลำดและประชำสมัพนัธ์รำยพื้นที่	
ซึ่งมีองค์ประกอบจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลำงและ 
ส่วนภูมิภำค	 เพื่อจัดท�ำแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ตำมกรอบ
แนวทำงที่ก�ำหนดและร่วมกนัขบัเคลื่อนกำรด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำม
แผนที่วำงไว้	ซึ่งกำรขบัเคลื่อนกำรด�ำเนนิกำรผ่ำนกลไกขบัเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภำพและมีกำรบูรณำกำร	 จะส่งผลในเชิงบวกต่อภำค
เศรษฐกิจไทย	 ทั้งในระดับอุตสำหกรรม	 ระดับภูมิภำค	 และระดับ
ประเทศ	โดยก่อให้เกดิกำรเชื่อมโยง	Supply	Chain	และกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่	 SMEs	 ส่งผลให้สัดส่วนมูลค่ำของผลิตภัณฑ์มวลรวม	
SMEs	ต่อ	GDP	ของประเทศเพิ่มขึ้น	 เกดิกำรกระจำยตวัของ	SMEs	
ในแต่ละภำค	 รวมทั้งมีเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียนในพื้นที่	 (Circulation)	
เพิ่มขึ้น	 มีกำรพึ่งพำกันในพื้นที่ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง	 
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรยกระดับควำมเป็นอยู่/คุณภำพชีวิตของคนในพื้นที่	
นอกจำกนี้	 ยังจะก่อให้เกิดกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรและศักยภำพในแต่ละพื้นที่	 มีมูลค่ำ 
กำรลงทุนเพิ่มขึ้น	 นักลงทุนต่ำงประเทศ/ในประเทศใช้ไทยเป็น	 Hub	
ของอำเซยีน	(Connectivity)	ตลอดจนมส่ีวนช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำและ
ก่อให้เกดิกำรเตบิโตอย่ำงมสี่วนร่วม	(Inclusive	Growth)	ต่อไป



ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม84

	 ประเทศไทยได้เข้ำร่วมให้สัตยำบันรับรองปฏิญญำ
มะนลิำว่ำด้วยอตุสำหกรรมสเีขยีว	(Manila	Declaration	on	Green	
Industry	in	Asia)	เมื่อเดอืนพฤศจกิำยน	2552	ในกำรประชมุ	
Green	 Industry	Conference	 (GIC)	ครั้งแรก	ณ	กรงุมะนลิำ	
ประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งผลจำกกำรประชุมในครั้งนี้	 กระทรวง
อุตสำหกรรมจึงได้ริเริ่มโครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียว	 (Green	
Industry)	 ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมให้ภำคอุตสำหกรรมมี
กำรประกอบกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ซึ่งมี 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสู ่กำรเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว	 
5	ระดบั	ในปัจจบุนั	
	 ในปี	 2561	กำรประชมุ	Green	 Industry	Conference	
ครั้งที่	5	(GIC	5)	ได้จดัขึ้นที่ประเทศไทย	ณ	ศูนย์กำรประชมุ
สหประชำชำติ	กรงุเทพฯ	ระหว่ำงวนัที่	3-5	ตลุำคม	2561	โดย
มีกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นเจ้ำภำพร่วมกับองค์กำรพัฒนำ

การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

อุตสำหกรรมแห่งสหประชำชำติ	 (UNIDO)	 และ	 UNESCAP	
ภำยใต้หัวข้ออุตสำหกรรมสีเขียวเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
“Green	 Industry	 for	 Sustainable	 Development”	 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อช่วยเหลอืภำครฐั	ผู้น�ำด้ำนอตุสำหกรรมและ
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ในกำรออกแบบกระบวนกำรเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ค.ศ.	 2030	 โดยผ่ำนกำร
สร้ำงอุตสำหกรรมสีเขียวตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
เป้ำหมำยที่	9	(SDG	9)	ซึ่งจะต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรเตบิโต
ทำงเศรษฐกิจโดยค�ำนึงถึงผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมด้วย	
โดยมผีู้เข้ำร่วมกำรประชมุกว่ำ	500	คน	ประกอบด้วยผู้แทน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งด้ำนอตุสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม	จำกภำครฐั	
และเอกชน	 ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงของรัฐบำล	 ตัวแทนบริษัท
เอกชน	 สมำคมอตุสำหกรรม	ภำคกำรเงนิ	 กำรศกึษำ	 และ
ภำคประชำสงัคมเข้ำร่วมด้วย

Green Industry Conference (GIC) ครั้งที่ 5 : 
การสานต่อนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวของประเทศไทย
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หัวข้อของการประชุมหลักและการประชุมคู่ขนานในครั้งนี้ มีหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ 

กำรประชมุระดบัสูงในหวัข้อ	
“มุมมองของภูมิภาคต่าง ๆ เกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม สีเขียว” 

	 ซึ่งแสดงให้เหน็มมุมองของนโยบำยระดบัประเทศและนโยบำยรำยสำขำที่แต่ละประเทศก�ำหนดเพื่อสรำ้งแรงจงูใจ
ให้อุตสำหกรรมต่ำง	 ๆ	 ปรับเปลี่ยนมำเป็นอุตสำหกรรมสีเขียว	 และนโยบำยที่จะช่วยลดกำรใช้ทรัพยำกรไปพร้อมกับ 
กำรสร้ำงธรุกจิใหม่	ๆ	รวมไปถงึบทบำทของควำมร่วมมอืภำครฐัและเอกชน	(PPP)	ในกำรส่งเสรมิอตุสำหกรรมสเีขยีว

กำรประชมุเตม็คณะในหวัข้อ	
“การบริหารจัดการทรัพยากรและเศรษฐกิจหมุนเวียน” 

	 เป็นกำรหำรือแลกเปลี่ยนผ่ำนมุมมองของผู้เชี่ยวชำญระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับบทบำทของกำรบริหำรจัดกำร
ทรพัยำกร	รวมไปถงึเศรษฐกจิหมนุเวยีนในภำคอตุสำหกรรม	แนวโนม้ของโลก	และแนวทำงกำรท�ำใหเ้ศรษฐกจิหมนุเวยีน
เป็นเรื่องปกติที่จะต้องด�ำเนินกำร	 รวมไปถึงมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรด�ำเนินกำรตำมหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	 และกำรปฏิบัติจริงของประเทศก�ำลังพัฒนำต่ำง	 ๆ	 โดยในหัวข้อนี้	 มีผู้แทนจำกกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน 
และกำรเหมอืงแร่	ร่วมเป็นผูเ้ชี่ยวชำญจำกภำครฐัของไทยในกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรูแ้ละแนวปฏบิตั	ิเกี่ยวกบัศนูย์วจิยั
และพฒันำเทคโนโลยรีไีซเคลิ	ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทำงกำรด�ำเนนิกำรตำมหลกัเศรษฐกจิหมนุเวยีนของไทย	นอกจำกนี้ยงัมี
กำรประชมุหวัข้อ	 “กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิในกำรพฒันำอตุสำหกรรมสเีขยีว”	 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทำงในกำรประเมนิ
โครงกำรกำรลงทนุสเีขยีวและควำมแตกต่ำงเกี่ยวกบัองค์ควำมรู้ในกำรตดัสนิใจด้ำนกำรเงนิของประเทศก�ำลงัพฒันำ

กำรประชมุคู่ขนำนในหวัข้อต่ำง	ๆ	อำทิ	
“การส่งเสริม SMEs และงานสีเขียว” “การจัดการ ของเสีย” 

	 โดยเฉพำะขยะพลำสตกิและขยะอเิลก็ทรอนกิส์และอปุกรณ์ไฟฟ้ำ	รวมไปถงึประเดน็ที่มผีลกระทบต่อประเทศก�ำลงั
พฒันำ	“สวนอตุสำหกรรมเชงินเิวศเพื่ออตุสำหกรรมสเีขยีว”	“หมู่บ้ำนเชงินเิวศและเมอืงยั่งยนื”	และ	“เทคโนโลยสีะอำด
และรูปแบบธรุกจิที่มนีวตักรรม”

	 นอกจำกนี้	 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 ยังได้มีโอกำสไป 
เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนในประเทศไทย	ณ	 จังหวัดชลบุรี	 ได้แก่	
Fuji	 Xerox	 Eco-Manufacturing	 ผู้ด�ำเนินธุรกิจกำรจัดเก็บ
ผลติภณัฑ์เครื่องถ่ำยเอกสำรใช้แล้วจำกภูมภิำคเอเชยีแปซฟิิก	
และริเริ่มระบบกำรน�ำกลับมำใช้ใหม่ภำยใต้มำตรฐำนของ
ประเทศญี่ปุ่น	และได้บรรลุเป้ำหมำย	“กำรฝังกลบเป็นศูนย์	
(Zero	Landfill)”	ในปี	2553	และ	บรษิทั	Interface	ประเทศไทย	
ผูผ้ลติพรมแบบแผ่น	(Modular	Carpet)	โดยมเีป้ำหมำยส�ำคญั
คอื	Mission	Zero	ภำยในปี	2020	ซึ่งเป็นตวัอย่ำงของด�ำเนนิกำร
ธุรกิจสีเขียวที่สอดคล้องกับแนวทำงอุตสำหกรรมสีเขียวที่มี
ควำมโดดเด่น	 และเป็นต้นแบบที่ดีของธุรกิจ	 สีเขียวที่มี 
กำรเตบิโตทำงธรุกจิควบคู่ไปกบัรกัษำสิ่งแวดล้อม	
	 กำรร่วมเป็นเจ้ำภำพของกระทรวงอุตสำหกรรมใน 
กำรจดักำรประชมุ	GIC	5	ในประเทศไทยครั้งนี้	เป็นประโยชน์
ต่อประเทศไทยหลำยประกำร	 อำทิ	 กำรสื่อสำรภำพลกัษณ์

ของประเทศไทยในกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวซึ่งเป็น
นโยบำยส�ำคญัของรฐับำลไทยในกำรสร้ำงควำมเจรญิเตบิโต
ในอนำคต	 ควบคู ่ไปกับกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจด ้วยนวัตกรรม	 ซึ่งเป ็นแนวทำงกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับทิศทำงวำระกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	
ค.ศ.	 2030	 นอกจำกนี้	 ผู้แทนที่เข้ำร่วมกำรประชุมจำก 
หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ของไทยยังได้รับประโยชน์จำกกำร 
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจำกทั่วโลกใน 
กำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 ที่สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ใน 
กำรส่งเสรมิอตุสำหกรรมสเีขยีวของประเทศไทย	รวมถงึข้อมลู
ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมสีเขียวของประเทศต่ำง	 ๆ	 ทั้งใน
ด้ำนกำรเงิน	 กำรจัดท�ำนโยบำย	 กำรอ�ำนวยควำมสะดวก
ทำงกำรลงทุน	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และอตุสำหกรรมสเีขยีวของประเทศให้เกดิควำมยั่งยนืต่อไป
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	 ส�ำหรบัควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมระหว่ำงไทยและ
ไต้หวันภำยใต้ภำรกิจของกระทรวงอุตสำหกรรม	 (อก.)	 กับ
ไต้หวนัได้มกีำรพบปะหำรอืและแลกเปลี่ยนแนวคดิกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมระหว่ำงกันทั้งในรูปแบบ 
กำรจดัคณะศกึษำดูงำน	กำรพบปะเยี่ยมเยอืน	กำรมอบทนุ
อบรม/ทุนศึกษำดูงำนของไต ้หวันให ้ผู ้แทนกระทรวง
อตุสำหกรรม	และกำรจดัสมัมนำมำอย่ำงต่อเนื่อง	โดยในที่สดุ	
อก.	และกระทรวงเศรษฐกำร	(Ministry	of	Economic	Affairs)	
ของไต้หวัน	 ต่ำงเห็นพ้องในกำรจัดตั้งกลไกควำมร่วมมือ 
ด้ำนอุตสำหกรรมระหว่ำงกันในรูปแบบกำรประชุมหำรือ
ควำมร่วมมอื	ด้ำนอตุสำหกรรมไทย	–	ไต้หวนั	 (Thailand	–	
Taiwan	Industrial	Cooperation	Dialogue)	อย่ำงเป็นทำงกำร
เมื่อปี	 2558	 โดยมสี�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	 (สศอ.)	

กองเศรษฐกิจอตุสาหกรรมระหว่างประเทศ

(The Roadmap for Industrial Cooperation between Thailand and Taiwan 2018 - 2027)

ไทย–ไต้หวัน ระยะ 10 ปี 
(ปี 2561–2570)

แผนที่นำาทางความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

ท�ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนหลัก	 (Focal	 Point)	 ซึ่งที่ผ่ำนมำ
จนถงึปัจจบุนัได้มกีำรจดักำรประชมุหำรอืฯ	รวมแล้ว	4	ครั้ง	
ทั้งนี้	กำรประชมุหำรอืควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมไทย	–	
ไต้หวัน	 ถือเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมระหว่ำงไต้หวันและไทย	 
รวมทั้งเป ็นเวทีที่เป ิดโอกำสให้ผู ้แทนทั้งฝ ่ำยไทยและ 
ฝ่ำยไต้หวนัได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล	ข้อคดิเหน็	รวมทั้งผลกัดนั
กำรด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือต่ำง	 ๆ	 ให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ภำยใต้บันทึกควำมเข้ำใจ	 (Memorandum	 of	
Understanding:	MOU)	ระหว่ำงสถำบนัเครอืข่ำยของกระทรวง
อุตสำหกรรม	 (สถำบันยำนยนต์	 สถำบันอำหำร	 สถำบัน
พลำสตกิ)	รวม	3	ฉบบั	กบัหน่วยงำนของไต้หวนัซึ่งปัจจบุนั
ยงัมกีำรด�ำเนนิงำนกจิกรรมต่ำง	ๆ 	ภำยใต้	MOU	ทั้งสำมฉบบั
อย่ำงต่อเนื่อง	รวมทั้งสำมำรถจดัท�ำประเดน็ควำมร่วมมอืใน
รูปแบบใหม่	 อันจะช่วยส่งเสริมและพัฒนำควำมร่วมมือ 
ด้ำนอุตสำหกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ำยได้ 
อย่ำงต่อเนื่อง	

 ไทยและไต้หวนัมีความสัมพนัธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันมาเป็นระยะเวลามากกว่า 40 ปี และในช่วง 10 กว่าปี 
ท่ีผ่านมาการลงทุนของนักลงทุนไต้หวันในไทยได้เน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกเพิ่มมากขึ้น เช่น อุปกรณ์
เทคโนโลยีด้านการส่ือสารและด้านข้อมูล ชิน้ส่วนยานยนต์ อาหาร เคมภีณัฑ์ พลาสติก ส่ิงทอ เป็นต้น เพือ่รองรบัการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและสอดล้องกับนโยบาย “Go South Policy” ของไต้หวันที่เน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และในปัจจุบันผู้ประกอบการไต้หวันยังคงมีความสนใจในการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มปรับเปล่ียนจาก 
การลงทุนในภาคการผลิตไปสู่การลงทุนในภาคบริการที่ใช้นวัตกรรมและอุตสาหกรรมเกิดใหม่ อาทิ การแปรรูปอาหารและ 
เครือ่งดืม่ พลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรีส่�ารองไฟ พาณชิย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) บรกิารโมบายแอพ (mobile APP)  
การบริหารจัดการข้อมูลทางดิจิทัล (Digital Content) รวมทั้งการบริการอื่น ๆ เช่น การแนะน�าโมเดลธุรกิจ และแลกเปลี่ยน
แนวคดิเก่ียวกับการสร้าง Startup ในไต้หวนั กับ Startup ในไทย ซึง่จะเป็นช่องทางเชือ่มโยงให้ Startup จากไต้หวนั ได้มีโอกาส 
ร่วมมือทางธุรกิจกับ Startup และผู้ประกอบการอื่น ๆ ของไทยเพิ่มมากขึ้น
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1
วิสัยทัศน์ (Vision)

	 ทั้งนี้	ในเบื้องต้น	ทั้งสองฝ่ำยเหน็ชอบให้มกีำรพจิำรณำ
ทบทวน	 Roadmap	 และแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำวในทุก	 ๆ	 
2-3	 ป ี	 ตำมควำมเหมำะสมและควำมประสงค ์ของ 
ทั้งสองฝ่ำย	เพื่อเป็นกลไกในกำรก�ำหนดทศิทำงควำมร่วมมอื 

2
วัตถุประสงค์หลัก 

(Main Objectives)

		 ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกันและร่วมมือกันพัฒนำอุตสำหกรรมระหว่ำงไทยและไต้หวัน
อย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน	 (Moving	 together	 towards	 continuity	 and	 sustainability	 
of	industrial	collaboration	between	Thailand	and	Taiwan)	

		 เพื่อส่งเสรมิควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมระหว่ำงไทย-ไต้หวนั	ให้มทีศิทำงที่ชดัเจน	
ครอบคลมุ	และสอดรบันโยบำย	S-Curve	 Industries	 ของฝ่ำยไทยและนโยบำย	Five	 Plus	
Two	 Innovative	 Industries	 ของฝ่ำยไต้หวัน	 รวมทั้งสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำกบันทึก 
ควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือที่ได้ลงนำมไปแล้วจ�ำนวน	 3	 ฉบับ	 ตลอดจนสนับสนุน 
กำรขยำยควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมระหว่ำงสถำบนัเครอืข่ำยของกระทรวงอตุสำหกรรม
กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของไต้หวันผ่ำนกำรจัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจเพื่อกำรพัฒนำ 
ควำมร่วมมอืระหว่ำงกนั

	 ควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเป้ำหมำยรำยสำขำ	 ควำมร่วมมือ 
ด้ำนกำรตลำด	 กำรพัฒนำมำตรฐำน	 กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิต	 รวมทั้งกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์	 ตลอดจนควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำระบบนิเวศธุรกิจอุตสำหกรรม	 
(Industrial	Ecosystem	Development)

ภำยใต้	Roadmap	ดงักล่ำว	ได้มกีำรแบ่งแผนปฏบิตักิำรออก	เป็น	2	ระยะ	ได้แก่	
4.1)	 แผนปฏบิตักิำรระยะสั้น	(1-3	ปี)	มสีำขำเป้ำหมำย	ได้แก่	Food	processing/Biotechnology,	 
	 Textiles,	 Smart	Machinery,	 Information	 services,	Cultural	 and	Creative	 Industries	 
	 โดยมีกำรระบุโครงกำรเร่งด่วน	 (Quick	 Win	 Project)	 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรระยะสั้น	 
	 จ�ำนวน	 2	 โครงกำร	 ได้แก่	 (1)	 โครงกำร	 Technical	 Cooperation	 on	 Management	 
	 of	the	Center	of	Robotic	Excellence	(CoRE)	และ	(2)	โครงกำร	Technical	Cooperation	 
	 Management	of	Industrial	Transformation	Center	(ITC)
4.2)	 แผนปฏบิตัิกำรระยะกลำง-ยำว	(4-10	ปี)	นอกเหนอืจำกสำขำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ใน	 
	 แผนปฏิบัติกำรระยะสั้นแล้ว	 ทั้งสองฝ่ำยได้มีกำรก�ำหนดสำขำเป้ำหมำยใหม่เพิ่มเติม 
	 ภำยใต้แผนปฏบิตักิำรระยะ	กลำง-ยำว	ได้แก่	Automotive	Industry	(electric	vehicles),	 
	 Medical	Devices	and	Medical	Services,	Machine	Tool,	Additive	Manufacturing	and	 
	 3D	Printing	และ	Aerospace

3
ขอบเขต

ความร่วมมือที่ส�าคัญ 
(Scope of Collaboration) 

4
แผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) 

	 นอกจำกนี้	เป็นที่น่ำยนิดทีี่ที่ประชมุหำรอืควำมร่วมมอื
ด้ำนอตุสำหกรรมไทย	–	ไต้หวนั	ครั้งที่	4	(The	4th	Thailand	–	
Taiwan	Industrial	Cooperation	Dialogue)	เมื่อวนัที่	28	มถินุำยน	
2561	 ณ	 ไทเป	 ไต้หวัน	 ได้มีมติเห็นชอบแผนที่น�ำทำง 
ควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรม	ไทย	–	ไต้หวนั	ระยะ	10	ปี	
(ปี	2561	–	2570)	(The	Roadmap	for	Industrial	Cooperation	
between	Thailand	and	Taiwan	2018	–	2027)	ตำมที่ฝ่ำยไทย
โดย	 สศอ.	 และ	 Industrial	 Development	 Bureau	 (IDB)	 
ของฝ่ำยไต้หวันได้ร่วมกันจัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทำง 

ในกำรด�ำเนินงำนร่วมกันของทั้งสองฝ่ำยภำยใต้กลไก 
กำรประชมุหำรอืควำมร่วมมอืด้ำนอตุสำหกรรมไทย	–	ไต้หวนั	
ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยปัจจบุนัของไต้หวนัที่ให้ควำมส�ำคญั
กับกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงไต้หวัน
กบัภมูภิำคเอเซยีตะวนัออกเฉยีงใต้ภำยใต้นโยบำยมุง่ใต้ใหม่	
(New	Southbound	Policy)	และแนวทำงกำรพฒันำอตุสำหกรรม
ศักยภำพใน	 10	 สำขำภำยใต้นโยบำย	 Thailand	 4.0	 ทั้งนี้	
สำมำรถสรปุสำระส�ำคญัของ	Roadmap	ดงักล่ำวได้ดงันี้	

ด้ำนอุตสำหกรรมไทย–ไต้หวันในระยะยำวได้อย่ำงชัดเจน
และเป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งสำมำรถติดตำมและประเมินผล
ส�ำเร็จของควำมร่วมมือด้ำนอุตสำหกรรมไทย–ไต้หวัน 
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ

การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมกับจีนรายมณฑล:
เขตปกครองตนเอง กว่างซี (จ้วง)

	 สำธำรณรฐัประชำชนจนี	เป็นประเทศที่มขีนำดใหญ่เป็นอนัดบั	3	ของโลก	แบ่งเขตกำรปกครองระดบัมณฑล
ออกเป็น	31	แห่ง	(ประกอบด้วย	22	มณฑล	5	เขตปกครองตนเอง	และ	4	เทศบำลนคร)	และ	2	เขตบรหิำรพเิศษ	
(ฮ่องกง	และมำเก๊ำ)	จงึท�ำให้จนีมคีวำมหลำกหลำยในเชงิพื้นที่ค่อนข้ำงมำก	โดยแต่ละเขตกำรปกครองมคีวำมแตกต่ำง
ทั้งในด้ำนทรพัยำกร	สำขำกำรผลติที่เชี่ยวชำญ	กฎระเบยีบ	รวมทั้งวฒันธรรมประเพณี	ดังนั้น	กำรศกึษำเศรษฐกจิ
จีนในระดับรำยมณฑลจะท�ำให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมได้ชัดเจนเหมำะสม
กบัพื้นที่นั้น	ๆ	ได้ดยีิ่งขึ้น	ที่ผ่ำนมำส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	(สศอ.)	ได้เคยมกีำรศกึษำแนวทำงกำรพฒันำ
ควำมเชื่อมโยงอตุสำหกรรมกบัจนีมำแล้วจ�ำนวน	10	มณฑล	ประกอบด้วยพื้นที่ตอนกลำงและตะวนัออก	ส�ำหรบัใน
ปี	พ.ศ.	2560	สศอ.	ได้คดัเลอืกพื้นที่เขตปกครองตนเองกว่ำงซ	ี(จ้วง)	ซึ่งปัจจบุนั	รฐับำลจนีได้ก�ำหนดให้กว่ำงซเีป็น
ประตูสู่ภูมภิำคอำเซยีนของจนี	ซึ่งตั้งอยู่บนแนว	Belt	and	Road	Initiative	(BRI)	โดยเฉพำะเส้นทำงสำยไหมทำงทะเล	
(21st	Maritime	Silk	Road)	และเป็นพื้นที่กำรค้ำขำยชำยแดน	(Border	Trade	Area)	ที่ส�ำคญัของจนีตอนใต้	นอกจำกนี้	
กว่ำงซียังมีข้อได้เปรียบทำงภูมิศำสตร์	 เพรำะมีช่องทำงกำรเชื่อมต่อกับไทยและอำเซียนหลำยด้ำน	 ครอบคลุม 
ทั้งทำงบก	ทำงน�้ำ	และทำงอำกำศอกีด้วย

ภาพรวมทั่วไป
	 กว่ำงซี	 (จ้วง)	 เป็นเขตปกครองตนเองระดับมณฑล1	 แห่งเดียวของจีนที่มีทำงออกทะเล	 ตั้งอยู่ทำงตอนใต้ 
ของสำธำรณรฐัประชำชนจนี	ตดิกบัประเทศเวยีดนำม	และทะเลจนีใต้	มพีื้นที่	233,660	ตำรำงกโิลเมตร	(ประมำณ
ร้อยละ	46	ของไทย)	มีประชำกรประมำณ	56	ล้ำนคน	(ปี	2560)	โดยมปีระชำกรชนชำตฮิั่น	(ร้อยละ	62)	ชนชำตจิ้วง	
(ร้อยละ	34)	นอกนั้นเป็นชนกลุ่มน้อยอื่น	ๆ	แบ่งกำรปกครองออกเป็น	14	เมอืง	โดยมนีครหนำนหนงิ	เป็นเมอืงเอก	

1	จนีมเีขตปกครองตนเอง	 (Autonomous	Region)	 เทยีบเท่ำมณฑล	จ�ำนวน	5	 เขต	คอื	กว่ำงซ	ี (จ้วง)	มองโกเลยีใน	หนงิเซี่ย	 (หยุ)	 
	 ซนิเจยีงอยุกูร์	และทเิบต	ซึ่งเพื่อควำมสะดวก	ในบทควำมนี้บำงครั้งจะใช้ค�ำว่ำมณฑลแทนเขตปกครองตนเอง
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	 ภำพรวมเศรษฐกจิ	กวำ่งซเีป็นมณฑลที่มขีนำดเศรษฐกจิใหญ่เป็น
อันดับที่	 17	 ของจีน	 มีกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 ในเกณฑ์ที่สูง	 
โดยในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีอัตรำกำรเจริญเติบโตร้อยละ	 7.3	 และมีมูลค่ำ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม	 (GDP)	 309.5	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 (ประมำณ 
ร้อยละ	 68	 ของ	 GDP	 ประเทศไทย)	 อุตสำหกรรมหลักประกอบด้วย 
กำรถลงุและแปรรูปแร่	พลงังำนไฟฟ้ำ	เคมภีณัฑ์	และกำรแปรรูปเกษตร
และอำหำร	 โดยเฉพำะกำรผลติและแปรรูปน�้ำตำลจำกอ้อย	 กว่ำงซเีป็น
แหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดของจีน	 คิดเป็นร้อยละ	 60	 ของประเทศ	 ส�ำหรับ 
กำรค้ำของกว่ำงซีกับต่ำงประเทศ	 ในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีมูลค่ำ	 58,669.8	 
ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เป็นกำรส่งออก	 28,151.7	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 
และกำรน�ำเข้ำ	 30,518.1	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 สินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญ	 
ประกอบด้วย	สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	น�้ำมนัที่ใช้ในอตุสำหกรรม	อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	 ส�ำหรับสินค้ำน�ำเข้ำ	 ที่ส�ำคัญ	 ประกอบด้วย	 ถั่วเหลือง	
สนิแร่	ถ่ำนหนิ	น�้ำมนัปิโตรเลยีม	และชิ้นส่วนอเิลก็ทรอนกิส์	

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกว่างซี
	 ไทยและกว่ำงซี	 มีควำมใกล้ชิดกันหลำยด้ำน	 ทั้งด้ำนเชื้อชำต	ิ
เศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	โดยเฉพำะชำวจ้วงนั้นมคีวำมคล้ำยคลงึ
กบัไทย	โดยเฉพำะภำษำที่ใช้ที่บำงค�ำใช้ศพัท์ค�ำเดยีวกนัหรอืใกล้เคยีงกนั	
ท�ำให้กว่ำงซเีป็นมณฑลที่มนีกัศกึษำจนีเรยีนภำษำไทยมำกที่สดุ	 ในแต่ละปี
มนีกัศกึษำกว่ำ	2,200	คน	มำศกึษำต่อที่ประเทศไทย	ส�ำหรบัควำมร่วมมอื

ด้ำนเศรษฐกจิระหว่ำงไทยและกว่ำงซ	ีพบว่ำ	กำรค้ำระหว่ำงกนัมกีำรขยำยตวัอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยในปี	พ.ศ.	 2560	มีมูลค่ำ 
กำรค้ำรวม	 706	ล้ำนดอลลำร์สหรฐัฯ	 (คดิเป็นร้อยละ	 1	ของยอดกำรค้ำรวมไทย-จนี)	 โดยไทยส่งออกไปกว่ำงซมีูลค่ำ	 380	
ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	และน�ำเข้ำจำกกว่ำงซ	ี326	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	ทั้งนี้	สนิค้ำออกที่ส�ำคญัของไทย	อำท	ิทเุรยีน	ฮำร์ดดสิก์ไดร์ฟ	
มังคดุ	น�้ำตำลอ้อย	แป้งมนัส�ำปะหลงั	แผงวงจร	ยำงและน�้ำยำง	ส�ำหรบัสนิค้ำส�ำคญัที่ไทยน�ำเข้ำ	อำท	ิกรดฟอสฟอรกิที่ใช้
ในอำหำร	 เครื่องจกัรที่ใช้ผลติน�้ำตำล	แร่สตไีทต์ธรรมชำต	ิแผ่นเหลก็อลัลอยด์	ซลิคิอน	รถตกั	นอกจำกนั้น	กว่ำงซยีงัเป็น
แหล่งน�ำเข้ำและกระจำยสินค้ำของไทยในภำคตะวันตกของจีน	 และเป็นแหล่งกำรลงทุนและกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจที่มี
ศักยภำพของไทย	 ผ่ำนควำมร่วมมือต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 ควำมร่วมมือเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น�้ำโขง	 (Great	 Mekong	 Sub	
Region:	GMS)	และควำมร่วมมอืเศรษฐกจิอ่ำวเป่ยปู้	(Pan	–	Beibu	Gulf	Economic	Cooperation:	PBG)

แนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมของไทยกับเขตปกครองพิเศษกว่างซี
	 ในช่วงแผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมระยะ	5	ปี	ของจนี	ฉบบัที่	13	 (พ.ศ.	2559	–	2563)	รฐับำลมณฑลกว่ำงซไีด้
ก�ำหนดอุตสำหกรรมเชิงยุทธศำสตร์ที่เป็นอุตสำหกรรมอนำคต	 จ�ำนวน	 6	 สำขำ	 ได้แก่	 เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่	 
อุปกรณ์อจัฉรยิะ	(Smart	Equipment)	อตุสำหกรรมกำรประหยดัพลงังำนและอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม	กำรผลติวสัดใุหม่	รถยนต์
พลังงำนทำงเลือก	 และอุตสำหกรรมเพื่อสุขภำพ	 ซึ่งรัฐบำลกว่ำงซีตั้งเป้ำหมำยว่ำ	 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนำฯ	 ฉบับที่	 13	
อุตสำหกรรมเหล่ำนี้จะมีมูลค่ำเพิ่ม	 50	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 หรือร้อยละ	 15	 ของ	 GDP	 ของมณฑล	 และในภำยในป	ี 
พ.ศ.	2568	ศกัยภำพของอตุสำหกรรมทั้ง	6	สำขำของกว่ำงซจีะก้ำวมำอยู่ในระดบักลำงและบนของจนี	นอกจำกนี้	กว่ำงซ ี
ยังมีแผนปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรมทั้งระบบ	 โดยผสมผสำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนของมณฑล	 เช่น	 อุตสำหกรรมน�้ำตำล	
เครื่องจักรกล	 ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมใหม่	 เช่น	 อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ชีวเภสัชภัณฑ์	 
และกำรผลติวสัดใุหม่	
	 เมื่อวิเครำะห์นโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโดยภำพรวมของไทยและจีน	 รวมทั้งนโยบำยกำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ของมณฑลกว่ำงซี	 พบว่ำสำมำรถก�ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรลงทุน 
ด้ำนอตุสำหกรรมกบักว่ำงซจี�ำนวน	4	อตุสำหกรรมตำมล�ำดบั	ดงันี้
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1. อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
	 เป็นอตุสำหกรรมเป้ำหมำยของทั้งไทยและจนีใน
ระดับภำพรวม	 และยังเป็นอุตสำหกรรมหลักที่มณฑล
กว่ำงซีตั้งเป้ำไว้ในแผนปฏิรูปโครงสร้ำงอุตสำหกรรม	 
ซึ่งเป็นโอกำสส�ำคัญส�ำหรับผู้ประกอบกำรไทย	 ซึ่งมี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำน	Supply	Chain	สำมำรถเข้ำไปร่วมทนุ
กับผู้ประกอบกำรของกว่ำงซี	 เพื่อเข้ำถึงตลำดภำยใน
ของจนีได้สะดวกมำกขึ้น	นอกจำกนี้	รฐับำลกว่ำงซยีงัให้
ควำมส�ำคัญในกำรผลิตยำนยนต์สมัยใหม่	 โดยเฉพำะ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	ซึ่งผู้ประกอบกำรไทยสำมำรถใช้โอกำส
ในกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับผู้ประกอบกำรกว่ำงซี
ร่วมกนัพฒันำผลติภณัฑ์ร่วมกนัได้	ดงันั้น	ไทยสำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรผลติและกำรลงทนุใน	3	กลุม่สนิค้ำ
ที่ไทยมีควำมเชี่ยวชำญและมีกำรส่งออกไปจีนอย่ำง 
มนียัส�ำคญั	ประกอบด้วย	รถยนต์นั่งส่วนบคุคล:	เมอืง
หลิ่วโจว	และชนิโจว	รถยนต์เพื่อกำรพำณชิย์:	เมอืงหลิ่วโจว	
ชิ้นส่วนยำนยนต์:	 เมืองกุ้ยก่ำง	 และยำนยนต์สมยัใหม่
ใน	3	เมอืง	คอื	นครหนำนหนงิ	หลิ่วโจว	และกุ้ยก่ำง

3. อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์ 
 และการแพทย์ 
	 กว่ำงซีมีควำมหลำกหลำยในด้ำนวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภำพ	อำท	ิพชืสมนุไพร	ผลติภณัฑ์ยำ
ของชนพื้นเมือง	 ซึ่งมีควำมคล้ำยคลึงกับประเทศไทยที่
มคีวำมหลำยหลำยทำงชวีภำพ	ซึ่งไทยสำมำรถเชื่อมโยง
กำรผลติและกำรลงทนุ	ใน	2	พื้นที่	คอื	นครหนำนหนงิ	
ซึ่งมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกรองรับหลำยประกำร	 อำท	ิ
มหำวทิยำลยักว่ำงซ	ีศูนย์วจิยัวสัดใุหม่	และโรงพยำบำล
ที่ทนัสมยั	นอกจำกนี้	 เมืองอู๋โจว	ซึ่งอยู่ด้ำนตะวนัออก
ของมณฑล	มจีดุเด่นด้ำนท�ำเลที่ตั้งที่เป็นเมอืงหน้ำด่ำน
ตดิมณฑลกวำงตุง้ซึ่งเป็นมณฑลที่มกี�ำลงัซื้อสงู	มศีกัยภำพ
ในกำรรองรบักำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรทำงด้ำนสขุภำพ
ที่มมีูลค่ำเพิ่มสูง	(High	End	Products/Services)	ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มศีกัยภำพรองรบัควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกนัได้

2. อุตสาหกรรมน�้าตาลสมัยใหม่ 
	 เป็นอตุสำหกรรมหลกัดั้งเดมิของกว่ำงซ	ีและเป็น
อุตสำหกรรมที่ไทยมีควำมสำมำรถกำรแข่งขันในระดับ
สูง	 ทั้งนี้	 กว่ำงซีเป็นแหล่งกำรปลูกอ้อยและแปรรูป
น�้ำตำลจำกอ้อยใหญ่ที่สุดของจีน	 จึงเป็นโอกำสใน 
กำรเชื่อมโยงกำรผลติและกำรลงทนุอตุสำหกรรมน�้ำตำล
สมัยใหม่ในเขตพื้นที่เมืองฉงจั่ว	 ซึ่งแม้ว่ำกำรเชื่อมโยง
อำจมีควำมท้ำทำยหลำยด้ำน	 อำทิ	 กำรปกป้อง
อุตสำหกรรมในระดับสูง	 และกำรคมนำคมขนส่งที่เน้น
ทำงบก	 ท�ำให้ต้นทุนค่ำขนส่งสูง	 แต่จำกจุดแข็งของ
ทรัพยำกรและกำรสนับสนุนของรัฐบำลมณฑล	 จึงมี
ควำมน่ำสนใจในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยง	ซึ่งปัจจบุนัไทย
และกว่ำงซีได้มีร ่วมมือจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรมจีน	 
(ฉงจั่ว)	–	ไทย	ตั้งอยู่ทำงตะวนัตกเฉยีงเหนอืของกว่ำงซ	ี
มพีื้นที่กว่ำ	100	ตำรำงกโิลเมตร	โดยมีแผนจะยกระดบั
เป็นนคิมอตุสำหกรรมระดบัชำตขิองจนีต่อไปในอนำคต	
ทั้งนี้	 มีผู้ประกอบกำรน�้ำตำลของไทยได้ไปปักธงลงทุน
ในกว่ำงซดี้วยแล้ว

4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ 
	 กว ่ำงซี เป ็นหนึ่งในมณฑลที่รัฐบำลจีนให  ้
ควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ	
เพื่อเชื่อมไปยงัประเทศต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะกลุ่มประเทศ
อำเซียน	 และมีกำรจัดตั้ง	 China-ASEAN	 Information	
Harbor	โดยไทยสำมำรถเชื่อมโยงกำรผลติและกำรลงทนุ
อตุสำหกรรมเทคโนโลยสีำรสนเทศสมยัใหม่	ใน	3	เมอืง	
คือ	 นครหนำนหนิง	 ที่มีกำรวำงแผนเป็นศูนย์กลำง	 
China-ASEAN	 Information	 Harbor	 ซึ่งมีแผนจะพัฒนำ
ระบบ	Big	Data	Cloud	ระบบดำวเทยีม	และ	e-commerce	
เพื่อรองรับกำรเป็น	 Smart	 City	 และอีก	 2	 เมืองที่มี 
ควำมพร้อม	คอื	เมอืงชนิโจว	และเมอืงเป๋ยไห่	โดยเฉพำะ
เมืองเป๋ยไห่	 มีแผนกำรจะสร้ำงเป็น	 Silicon	 Valley	 
แห่งอ่ำวเป่ยปู้

	 แม้ว่ำเขตปกครองตนเองกว่ำงซี	 จะเป็นมณฑลที่เปิดสู่โลกภำยนอกได้ไม่นำน	 และมีก�ำลังซื้อที่ยังไม่สูงนักเมื่อ 
เปรยีบเทยีบกบัมณฑลในภำคตะวนัออกของจนี	เช่น	กวำงตุ้ง	ฝูเจี้ยน	และเจ้อเจยีง	แต่จำกกำรผลกัดนัของรฐับำลจนีที่ให้
ควำมส�ำคญักบักว่ำงซใีนกำรเป็นประตูสูอ่ำเซยีน	และกำรปฏริปูอตุสำหกรรมของรฐับำลมณฑลกว่ำงซ	ีจงึเป็นโอกำสที่ส�ำคญั
ของผู้ประกอบกำรไทยที่มีโอกำสในกำรเชื่อมโยงกำรผลิตและกำรลงทุนกับกว่ำงซี	 โดยมุ่งเน้นใน	 4	 อุตสำหกรรมข้ำงต้น	 
และใช้เป็นแนวทำงต่อยอดไปสู่กำรพฒันำร่วมกบัมณฑลอื่นๆ	ของจนีได้ต่อไป

แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
โครงกำรศกึษำกำรพฒันำควำมเชื่อมโยงด้ำนอตุสำหกรรมกบัสำธำรณรฐัประชำชนจนีรำยมณฑล
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	 ภูมิภำคตะวันออกกลำงเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ระหว่ำงทวีปยุโรป	 เอเชีย	 และแอฟริกำ	 ครอบคลุมอำณำบริเวณตั้งแต ่
ภำคเหนอืของทวปีแอฟรกิำ	ชำยฝ่ังตะวนัออกของทะเลเมดเิตอเรเนยีน	หรอืที่เรยีกว่ำ	พระจนัทร์เสี้ยวอนัอดุมสมบรูณ์	(Fertile	
Crescent)	และบรเิวณคำบสมทุรอำระเบยี	รวมถงึดนิแดนรอบอ่ำวเปอร์เซยี	จงึมคีวำมโดดเด่นทั้งที่ตั้งเป็นเส้นทำงคมนำคม
ส�ำคญัในกำรเดนิทำงตดิต่อค้ำขำยระหว่ำงตะวนัตกกบัตะวนัออก	และเป็นดนิแดนที่มคีวำมอดุมสมบรูณ์ในทรพัยำกรธรรมชำติ
ที่มคี่ำ	คอื	น�้ำมนั	และก๊ำซธรรมชำต	ิซึ่งเป็นปัจจยักำรผลติที่จ�ำเป็นและส�ำคญัของระบบเศรษฐกจิในปัจจบุนั	จงึเป็นโอกำส
ที่ไทยจะสร้ำงควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิกบัภูมภิำคตะวนัออกกลำงในสำขำที่ไทยมศีกัยภำพ	อย่ำงไรกด็	ีโครงสร้ำงและระบบ
เศรษฐกจิของภูมภิำคตะวนัออกกลำง	รวมทั้งกฎหมำยกฎระเบยีบต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกบัภำคกำรผลติ	กำรค้ำ	และกำรลงทนุ	
รวมถงึกำรเมอืง	 สงัคมและวฒันธรรมที่มคีวำมแตกต่ำงและหลำกหลำยในแต่ละประเทศ	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
(สศอ.)	จงึได้ศกึษำและคดัเลอืกประเทศของภูมภิำคตะวนัออกกลำง	พบว่ำ	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	และอหิร่ำน	มโีอกำสใน
กำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 เพื่อยกระดับควำมร่วมมือและกำรเชื่อมโยงด้ำนอุตสำหกรรมกับ 
ภำคอตุสำหกรรมของไทย

แนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของ

ไทยกับสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์และอิหร่าน

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม92

1. ข้อมูลทั่วไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ : 
	 เป ็นสหพันธรัฐ	 ประกอบด ้วย	 7	 รัฐ	 โดยอุดมไปด ้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติทำงด้ำนพลังงำน	เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตรำ 
กำรเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิสูงที่สดุในภูมภิำค	และอยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำเศรษฐกิจมำกที่สุดของโลก	 โดยกำรจัด
ล�ำดับของ	 World	 Economic	 Forum	มีกองทุนควำมมั่งคั่งแห่งชำต	ิ 
(Sovereign	Wealth	 Fund)	ที่มีขนำดใหญ่อันดับที่	 1	 ของโลก	 คือ	Abu	
Dhabi	Investment	Authority	(ADIA)	ประมำณกว่ำ	627	พนัล้ำนเหรยีญ
สหรัฐฯ	 มีน�้ำมันดิบส�ำรองร้อยละ	 8.3	 ของโลก	รำยได้จำกกำรส่งออก
น�้ำมันคิดเป็นร้อยละ	 30	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	และมีก๊ำซ
ธรรมชำตสิ�ำรองเป็นล�ำดบัที่	7	ของโลก	(ร้อยละ	3.3)	ซึ่งเป็นรำยได้หลกั	
ในขณะเดยีวกนัรฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญักบันโยบำยกำรพฒันำโครงสร้ำง
เศรษฐกจิที่หลำกหลำย	 (diversification)	 เพื่อเพิ่มรำยได้และลดกำรพึ่งพำ
น�้ำมันเพียงอย่ำงเดียว	 รวมถึงกำรพยำยำมส่งเสริมกำรค้ำ	 และสนับสนุนให้ต่ำงชำติเข้ำมำลงทุนในเขตเศรษฐกิจเสรี	 
(Economic	 Free	 Zone)	 ทั้งในรูปแบบกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรผลิต	 และกำรเป็นศูนย์กำรกระจำยสินค้ำ	 ส�ำหรับ 
ควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำกบัไทยถอืเป็นคู่ค้ำอนัดบัหนึ่งของไทยในตะวนัออกกลำง	โดยกำรค้ำในปี	พ.ศ.	2560	มมีูลค่ำกว่ำ	
10,238	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	โดยไทยส่งออก	2,837	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	และน�ำเข้ำ	7,400	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	สนิค้ำส่งออก
ส�ำคัญของไทย	 ได้แก่	 1)	 เครื่องจักร	 2)	 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 3)	 ยำนยนต์	 4)	 อัญมณีและเครื่องประดับ	และ	 5)	 ไม้แปรรูป	 
สนิค้ำน�ำเข้ำส�ำคญั	ได้แก่	1)	น�้ำมนัและปิโตรเลยีม	2)	เหลก็แหละเหลก็กล้ำ	3)	อลูมเินยีม	4)	พลำสตกิ	และ	5)	อญัมณ	ี

2. ข้อมูลทั่วไปสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน : 
	 เป็นตลำดขนำดใหญ่ในภูมภิำคตะวนัออกกลำง	มปีระชำกรประมำณ	80	ล้ำนคน	เป็นฐำนในกำรกระจำยสนิค้ำเข้ำ
สู่ตลำดภูมภิำค	CIS	คอื	คำซคัสถำน	อซุเบกสิถำน	อำร์เมเนยี	และอำเซอร์ไบจำน	ซึ่งไม่มทีำงออกสู่ทะเล	นอกจำกนี้	อหิร่ำน
สนับสนุนให้มีกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่	 และกำรขุดเจำะส�ำรวจแหล่งน�้ำมันและก๊ำซธรรมชำติ	 
โดยมโีครงกำรในรูปแบบสร้ำง-บรหิำร-ส่งมอบ	(Built-Operate-Transfer:	BOT)	หรอืโครงกำรซื้อคนืน�้ำมนัดบิหรอืก๊ำซธรรมชำติ
ที่ได้จำกกำรขดุเจำะส�ำรวจ	(Buy	back)	ส�ำหรบักำรค้ำกบัต่ำงประเทศ	และเน้นนโยบำยรกัษำดลุกำรค้ำระหว่ำงประเทศและ
ปกป้องอตุสำหกรรมภำยในประเทศ	โดยมกีำรประเมนิและปรบัปรงุมำตรกำรน�ำเข้ำทกุปี	เนื่องจำกอหิร่ำนไม่ได้เป็นสมำชกิ
องค์กำรกำรค้ำโลก	(World	Trade	Organization:	WTO)	ท�ำให้อหิร่ำนสำมำรถก�ำหนดมำตรกำรภำษแีละมใิช่ภำษไีด้ตำมต้องกำร	
และมกีฎระเบยีบกำรค้ำต่ำง	ๆ 	ที่ไม่เป็นสำกล	ที่ผ่ำนมำ	เศรษฐกจิอหิร่ำนได้รบัผลกระทบจำกกำรที่สหรฐัอเมรกิำและประเทศ
ตะวันตกน�ำข้อมติคณะมนตรีควำมมั่นคงแห่งสหประชำชำติ	 (UNSC)	 เกี่ยวกับโครงกำรนิวเคลียร์	 ให้ครอบคลมุห้ำมกำรท�ำ
ธรุกรรมในสำขำอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกบัอำวธุและนวิเคลยีร์	โดยเห็นได้จำกอตัรำค่ำครองชพี	อตัรำเงนิเฟ้อและอตัรำว่ำงงำนใน
อิหร่ำนที่เพิ่มสูงขึ้น	 อย่ำงไรก็ดี	 อิหร่ำนได้ด�ำเนินนโยบำยเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์กับต่ำงประเทศเน้นกำรให้ผลประโยชน ์
ทำงเศรษฐกจิ	โดยเฉพำะด้ำนพลงังำน	ส่งผลให้อหิร่ำนยงัคงทนรบัแรงกดดนัได้	เนื่องจำกมเีงนิทนุส�ำรอง	รวมถงึมนี�้ำมนัดบิ
และก๊ำซธรรมชำติส�ำรองปริมำณมำก	 ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกน�้ำมันเป็นอันดับ	 2	 ของกลุ่ม	 OPEC	 และที่	 4	 ของโลก	 
ส�ำหรบักำรค้ำระหว่ำงไทยกบัอหิร่ำน	ในปี	พ.ศ.	2560	มมีูลค่ำกำรค้ำรวม	934.36	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	โดยมมีูลค่ำกำรส่งออก	
431.58	ล้ำนเหรยีญสหรฐัฯ	โดยสนิค้ำหลกัที่ส่งออกไปอหิร่ำน	ได้แก่	ข้ำว	ไม้และผลติภณัฑ์ไม้	ผลติภณัฑ์ยำง	ยำงพำรำ	และ
ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป	และสินค้ำหลกัที่ไทยน�ำเข้ำจำกอหิร่ำน	ได้แก่	 เหลก็	 เหลก็กล้ำและผลติภณัฑ์	ปุ๋ย	ยำก�ำจดัศตัรูพชื
และสตัว์	เคมภีณัฑ์	สตัว์น�้ำสด	แช่เยน็	แช่แขง็	แปรรูปและกึ่งส�ำเรจ็รูป	สนิแร่โลหะอื่น	ๆ
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แนวทางกลไกการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน 
	 ประกอบด้วย	3	ปัจจัยเป้ำหมำย	ได้แก่	1)	ผู้บรหิำรระดบัสูง	(Leader)	2)	ระบบกำรเงนิและธรุกรรมทำงเงนิ	(Finance	
and	Transaction)	และ	3)	3PS	(Partnership,	People,	Product	and	Service)	ดงันี้

  1. ผู้บริหารระดับสูง

	 ของภำครัฐมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำง
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงไทยกับกลุ ่มประเทศใน
ภมูภิำคตะวนัออกกลำง	ด้วยกำรเตมิเตม็โครงสร้ำง
พื้นฐำนและเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่ยังขำดหำย	
(missing	 links)	 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทำงดิจิทัล	 ตลอดจนกำรปรับแก้กฎระเบียบ 
ด ้ำนกำรค ้ำและกำรลงทุนให ้สอดคล ้องกัน	 
ควำมสม�่ำเสมอในกำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำย	
และกำรเข้ำถึงข้อมูลและหน่วยงำนภำครัฐที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ	 ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในกำรเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ	 กำรลงทุน	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ 
กบัภำคเอกชน	ทั้งรำยใหญ่และผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs)	ให้สำมำรถเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั

  2. ระบบการเงินและธุรกรรมทางเงิน 

	 เป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำนภำครฐั	และกำรด�ำเนนิธรุกจิของภำคเอกชน	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัญหำ
กำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินในอิหร่ำน	 เนื่องจำกกำรโดนมติคว�่ำบำตร	 ท�ำให้ผู้ประกอบกำรไทยถอนทุนออกจำกอิหร่ำน	 
รวมถงึมกีำรค้ำโดยตรงกบัอหิร่ำนลดลงอย่ำงมำกและต้องเปลี่ยนไปท�ำกำรค้ำผ่ำนประเทศที่สำม	เช่น	สหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์	
และตุรกี	 ดังนั้น	 หำกภำครัฐมีกลไกด้ำนระบบกำรเงินที่ดี	 จะท�ำให้ผู้ประกอบกำรเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรค้ำกำรลงทุน	 
และพร้อมที่จะขยำยตลำดในภูมภิำคนี้เพิ่มมำกขึ้น

  3. 3PS 

	 ประกอบด้วย	 1)	 Partnership	 เครือข่ำยควำมร่วมมือ	 โดยให้ทุกภำคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันในลักษณะภำครัฐ 
กับภำครัฐ	 ภำคเอกชนกับภำคเอกชน	 และภำครัฐกับภำคเอกชน	 2)	 People	 กลุ่มเป้ำหมำยที่ต้องกำรเปิดตลำด	 เช่น	 
กลุ่มแรงงำน	 คนท้องถิ่น	 และนักท่องเที่ยว	 3)	 Product	 and	 Service	 สินค้ำและบริกำร	 ซึ่งควรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำ 
และค�ำนงึถงึควำมมำตรฐำนที่ได้รบักำรยอมรบัในระดบัสำกล	รวมถงึภำคบรกิำรที่มรีูปแบบหลำกหลำยพร้อมรองรบักำรค้ำ
ในรูปแบบใหม่	ๆ	
  
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน
	 ผลกำรศกึษำพบว่ำ	อตุสำหกรรมอำหำรแปรรปูและอำหำรกระป๋องมโีอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมอืกบัสหรฐัอำหรบั
เอมเิรตส์และอหิร่ำน	เนื่องด้วยไทยส่งออกสนิค้ำอำหำรมมีลูค่ำสงูสดุในเกอืบทกุประเทศของภมูภิำคตะวนัออกกลำง	ประกอบ
กบัไทยมจีดุแขง็ด้ำนวตัถดุบิ	ผูป้ระกอบกำรมอีงค์ควำมรู	้และสนิค้ำอำหำรมมีำตรฐำนระดบัสำกล	และภมูภิำคตะวนัออกกลำง
ยงัมขี้อจ�ำกดัด้ำนกำรเกษตรและกำรแปรรูปอำหำร
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
	 กำรพฒันำควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิในอตุสำหกรรมอำหำรแปรรูปและอำหำรกระป๋อง	ประกอบด้วย	2	ปัจจยัหลกั	
ได้แก่	1)	ควำมมั่นคงทำงอำหำร	(Food	Security)	และ	2)	ควำมปลอดภยัของอำหำร	(Food	Safety)	ด้วยกำรยกระดบัมำตรฐำน
กำรผลิตให้สินค้ำอำหำรมีคุณภำพอยู่ในระดับสำกล	 โดยเฉพำะสินค้ำอำหำรฮำลำล	 เนื่องจำกมีประชำชนนับถือศำสนำ
อสิลำมสูงถงึร้อยละ	90-95	รวมทั้งสำมำรถส่งออกไปยงัตลำดนอกภูมภิำค	ได้แก่	แอฟรกิำ	เอเชยีกลำง	และยโุรป	โดยกลไก
กำรด�ำเนนิงำนผลกัดนัเครอืข่ำยควำมร่วมมอื	 (Partnership)	 ระหว่ำงภำครฐักบัภำครฐั	 (Government	 to	 Government)	 โดย 
ผู้บรหิำรระดบัสูงร่วมกนัวำงนโยบำย	มำตรกำร	รวมถงึปรบัปรงุกฎหมำย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และขจดัอปุสรรคที่ส่งผลต่อ
กำรค้ำกำรลงทนุทั้งทำงตรงและโดยอ้อม	 ส�ำหรบัภำคเอกชนกบัภำคเอกชน	 (Business	 to	 Business)	 ต้องศกึษำรูปแบบใน 
กำรเปิดตลำดและปัจจยัแวดล้อมภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรค้ำกำรลงทนุ	เนื่องจำกมกีำรแข่งขนัสูงมำจำกทั่วโลก	ดงันั้นผู้ประกอบ
กำรไทยสำมำรถเริ่มจำกกำรเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำด้วยกำรส่งออกผ่ำน	 Distributor	 ของสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 ก่อนขยำยสู่ 
กำรลงทนุในรูปแบบ	Joint	venture	(JV)	โดยที่ภำครฐัสำมำรถให้ค�ำปรกึษำ	แนะน�ำขั้นตอน	วิธกีำร	และอ�ำนวยควำมสะดวก
ให้กบัผู้ประกอบกำร	โดยเฉพำะผู้ผลติขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs)	นอกจำกนี้	ประชำกรของสหรฐัอำหรบัเอมเิรตส์มี
ควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำต	ิมคีนท้องถิ่นเพยีงร้อยละ	10	ในขณะที่เป็นแรงงำนชำวเอเชยี	(อนิเดยี	ปำกสีถำน	บงัคลำเทศ)	
สูงถงึร้อยละ	50	ดังนั้น	กำรเลอืกสนิค้ำอำหำรเพื่อส่งออกจงึควรศกึษำพฤตกิรรมกำรบริโภคของกลุ่มเป้ำหมำย	ซึ่งผู้ประกอบ
กำรไทยสำมำรถเพิ่มมลูค่ำกำรส่งออกสนิค้ำและบรกิำร	(Product	and	Service)	ได้จำกกำรน�ำนวตักรรม	(Innovation)	มำปรบัใช้
ให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มมีูลค่ำเพิ่ม	(High-Value	Added)	เพื่อขยำยตลำดกำรส่งออกมำกขึ้น	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายกับอิหร่าน
	 ด้วยปัญหำด้ำนกำรเมอืงของอหิร่ำน	จงึส่งผลให้ไทยและอหิร่ำนอำจพฒันำควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิในสำขำที่ไทย
มศีกัยภำพได้ค่อนข้ำงช้ำ	ดงันั้น	ไทยสำมำรถเริ่มจำกกำรสร้ำงสำนสมัพนัธ์อนัดใีนระดบัผูบ้รหิำรด้วยกำรเยอืนของผูน้�ำระดบั
ประเทศ	 เพื่อเป็นช่องทำงผลักดันนโยบำย	 สร้ำงกลไก	 วำงมำตรกำร	 เจรจำกฎระเบียบให้มีกำรยอมรับมำตรฐำนสินค้ำ	 
มมีำตรฐำนร่วมกนัในเวทเีจรจำระดบัทวภิำค	ีเพื่อเอื้ออ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทนุในอนำคต	เนื่องจำกกฎระเบยีบ
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนของอิหร่ำนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ	 และไม่อยู่ภำยใต้กฎเกณฑ์ของ	 WTO	 นอกจำกนี้	 กำรสร้ำง 
ควำมร่วมมอืทำงด้ำนวชิำกำร	อำท	ิกำรศกึษำ	กำรแพทย์	กำรท่องเที่ยวและกำรท่องเที่ยวเชงิสขุภำพ	พลงังำน	วฒันธรรม	
สิ่งแวดล้อม	กำรเกษตร	และด้ำนอำหำร	ตลอดจนกำรสร้ำงกำรรบัรู้ระดบัประชำชนของทั้งสองประเทศ	เช่น	กำรแลกเปลี่ยน
นกัศกึษำ	เพื่อให้เกดิกำรเรยีนรูท้ำงด้ำนวฒันธรรม	สงัคม	รวมถงึวถิชีวีติและพฤตกิรรมบรโิภคของคนอหิร่ำนผ่ำนประสบกำรณ์ตรง	
ถือเป็นกำรสร้ำงทัศนคติที่ดีต่ออิหร่ำนในระยะยำว	 และช่วยส่งเสริมให้เกิด 
กำรขยำยตวัด้ำนกำรค้ำกำรลงทนุ	ตลอดจนกำรเพิ่มและอ�ำนวยควำมสะดวก
ช่องทำงกำรค้ำและโลจติกิส์ให้ครอบคลมุทั้งทำงบก	ทำงน�้ำ	และทำงอำกำศ	
กำรส่งเสริมกำรค้ำแบบอ้อม	 ด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศอิสลำม
อำเซยีน	 เช่น	 มำเลเซีย	 และอนิโดนีเซยี	 ผ่ำนกรอบควำมร่วมมือที่ไทยมอียู่	
เพื่อเป็นประตูไปสู่ประเทศในภูมภิำคตะวนัออกลำงและอหิร่ำน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

โครงกำรศกึษำแนวทำงกำรพฒันำควำมร่วมมอืทำงเศรษฐกจิในอตุสำหกรรม

ที่มศีกัยภำพของไทยกบัประเทศในภูมภิำคตะวนัออกกลำง
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การสร้างเครือข่าย
ด้านการผลิตกับกลุ่มประเทศ
ลุ่มแม่น�้าโขงด้วยดัชนีอุตสาหกรรม

ที่มาและความสำาคัญ
	 กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต	 (Production	 Network	
Building)	 เป็นเป้ำหมำยหนึ่งที่ส�ำคัญของกำรรวมกลุ ่ม 
ทำงเศรษฐกิจของอำเซียน	 เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถใน 
กำรแข่งขัน	 และสำมำรถบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลกได้	
ดังนั้น	 กำรสร้ำงศักยภำพในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิต 
ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันโดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำค
อุตสำหกรรมจึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่ง	 และเนื่องจำกกลุ่ม
ประเทศลุม่แม่น�้ำโขง	(CLMV)	เป็นพนัธมติรที่ส�ำคญัไม่เพยีงแต่
ทำงด้ำนภูมิศำสตร์และด้ำนกำรค้ำ	 แต่ยังเป็นพันธมิตร 
ด้ำนฐำนกำรลงทนุ/ฐำนกำรผลติร่วม	แหล่งวตัถดุบิ/ทรพัยำกร	
แรงงำน	 และพลังงำน	 ดังนั้น	 เพื่อให้เข้ำใจโครงสร้ำงของ 
ภำคอุตสำหกรรม	 และสร้ำงเครือข่ำยกำรผลิตให้เกิดขึ้นใน
ประเทศลุม่แม่น�้ำโขงจงึต้องมกีำรส่งเสรมิให้มกีำรจดัท�ำดชันี
อุตสำหกรรมที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 และกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูลอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ	 ตลอดจนกำรสร้ำง 
ควำมร่วมมอื	 และอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถงึข้อมูลที่
น่ำเชื่อถือระหว่ำงกันซึ่งจะช่วยสร้ำงโอกำสและพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศในลุม่แม่น�้ำโขง	(CLMV)

	 ทั้งนี้	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	 
มีบทบำทหลักในกำรวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก�ำหนดนโยบำย/วำงแผน	 และ
กำรพฒันำอตุสำหกรรมของประเทศไทย	ซึ่งมภีำรกจิที่ส�ำคญั
ในกำรพฒันำตวัชี้วดัทำงเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	คอื	กำรจดัท�ำ
ดชันอีตุสำหกรรม	เพื่อใช้ในกำรวเิครำะห์	คำดกำรณ์แนวโน้ม	
และติดตำมประเมินภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมในประเทศ	
ดัชนีอุตสำหกรรมเป ็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพใน 
กำรสะท้อนภำพกำรผลติ	และโครงสร้ำงอตุสำหกรรมที่ได้รบั
กำรยอมรับและน�ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในหลำยประเทศ	 
และเนื่องจำก	 สศอ.	 เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำง 
เครอืข่ำยด้ำนกำรผลติกบักลุม่ประเทศลุม่แม่น�้ำโขงด้วยดชันี
อุตสำหกรรม	 จึงได้ร่วมมือกับกรมควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศ	 (TICA)	 และองค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
แห่งญี่ปุน่	(JICA)	จดัโครงกำรฝึกอบรม	Third	Country	Training	
Programme	 (TCTP)	 หลักสูตร	 Introduction	 to	 Industrial	 
Production	Indices	for	Mekong	Countries

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นำยอดทิตั	วะสนีนท์	รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
และ	Miss	Katsura	Miyazaki,	Chief	Representative,	JICA	ร่วมให้เกยีรติ
กล่ำวเปิดงำน	ในวนัที่	11	กมุภำพนัธ์	2562

นำยอิทธิชัย	 ยศศรี	 รองผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม	 นำยวัฒนวิทย์	 คชเสนี	 ผู้อ�ำนวยกำรภำรกิจควำม
ร่วมมอืหุ้นส่วนเพื่อกำรพฒันำ	กรมควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศ	
และ	Mr.	Kazuo	Takeuchi,	Senior	Representative,	JICA	ร่วมให้
เกยีรตกิล่ำวปิดงำน	ในวนัที่	18	กมุภำพนัธ์	2562

การดำาเนินโครงการ
	 โครงกำรฝึกอบรม	Third	Country	Training	Programme	
(TCTP)	หลกัสตูร	Introduction	to	Industrial	Production	Indices	
for	Mekong	Countries	มจีดุประสงค์เพื่อเสรมิสร้ำงเครอืข่ำย
กำรผลติระดบัภูมภิำค	และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั	
โดยกำรสนบัสนนุให้ประเทศ	CLMV	จัดท�ำดชันอีตุสำหกรรม
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน	 มีระยะเวลำด�ำเนินกำร	 3	 ปี	 
(ตั้งแต่ปี	2561-2563)	โดยในปี	2562	ได้จดัโครงกำรฯ	ระหว่ำง
วนัที่	10	-	19	กุมภำพนัธ์	2562	ซึ่งด�ำเนนิกำรเสรจ็สิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว	 มีผู้เข้ำรับกำรอบรม	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 19	 รำย	
ได้แก่	กมัพูชำ	3	รำย	สปป.ลำว	7	รำย	เมยีนมำ	7	รำย	และ
เวยีดนำม	2	รำย

การด�าเนินโครงการสรุปได้ ดังนี้ 
1) การอบรม :	ม	ี4	รปูแบบ	คอื	1)	กำรบรรยำย	2)	ฝึกปฏบิตัิ	
3)	ศกึษำดูงำน	4)	อื่น	ๆ	เช่น	cultural	visit	โดยในปีนี้	สศอ.	
มุง่เน้นกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	และกำรน�ำเสนอข้อมูลของ
แต่ละประเทศทั้งข้อมูลพื้นฐำน	ปัญหำ/อปุสรรค	และวิธกีำร
แก้ปัญหำ	 เพื่อให้กำรอบรมมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 
ซึ่งผู้เข้ำร่วมอบรมจะได้รับควำมรู้ทั้งทฤษฎ	ี และทำงเทคนิค

จำกกำรฝึกปฏิบัติที่มำกขึ้น	 ตลอดทั้งมีกำรศึกษำดูงำนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในทุกมิติ	
โดยได้เชิญวิทยำกร/ผู้เชี่ยวชำญจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	 ผู้เชี่ยวชำญจำกส�ำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชำต	ิ(สศช.)	ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิ(NSO)	ธนำคำร
แห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 และสถำบันไทย	 –	 เยอรมัน	 
มำแลกเปลี่ยนข้อมูลและแบ่งปันประสบกำรณ์

2) เน้ือหาของการฝึกอบรม :	 ประกอบด้วยหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกบักำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรม	และกำรประยกุต์ใช้
ข้อมูลดัชนีอุตสำหกรรมเพื่อกำรวิเครำะห์	 เช่น	 แนวคิดและ
ระเบยีบวธิกีำรจ�ำแนกประเภทอตุสำหกรรม	กำรจดัเกบ็ข้อมลู
อุตสำหกรรมเพื่อกำรวิเครำะห์	 และกำรประยุกต์ดัชนี
อุตสำหกรรมในกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่	 กำรจัดท�ำดัชนี
อุตสำหกรรมด้วยวิธี	 Deflation	 Method	 และ	 Chain	 Value	
Measure	 กำรศึกษำดูงำน	 Smart	 Factory	 ซึ่งช่วยเพิ่มพูน 
ควำมรู ้ เชิงลึก	 และมุมมองที่กว ้ำงขึ้นเพื่อกำรพัฒนำ 
ภำคอตุสำหกรรมต่อไป
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พธิมีอบประกำศนยีบตัรแก่ผูเ้ข้ำอบรมฯ	
19	รำย	ในวนัที่	18	กมุภำพนัธ์	2562

ผลการดำาเนินโครงการ
	 ผู้เข้ำรบักำรอบรมจำกประเทศ	CLMV	ให้ควำมสนใจ	
และเหน็ถงึประโยชน์ของกำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมที่จะน�ำ
มำใช้เป็นเครื่องมอืในกำรตดิตำมภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
โดยได้มีกำรน�ำเสนอข้อมูลภำพรวมอุตสำหกรรมของแต่ละ
ประเทศ	 (Lessons-Learned	 From	 Thailand)	 แนวทำง 
กำรประยกุต์ใช้ควำมรูท้ี่ได้จำกกำรฝึกอบรมดชันอีตุสำหกรรม	
โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มประเทศได้เป็น	2	กลุ่ม	ดงันี้
1) ประเทศที่ไม่มีการจัดท�าดัชนีอุตสาหกรรม	 คือ	
กมัพูชำ	และเมยีนมำ	ซึ่งมขี้อจ�ำกดัในเรื่องของงบประมำณ	
และบุคลำกร	 อย่ำงไรก็ตำม	 เมียนมำได้มีกำรเสนอแผน 
กำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมต่อผู้บรหิำรของพม่ำแล้ว	เพื่อให้
มกีำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมขึ้นในประเทศ	และอยู่ระหว่ำง
กำรจัดท�ำ	 Proposal	 เพื่อขอทุนสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ระหว่ำงประเทศ	

2) ประเทศท่ีมกีารจัดท�าดชันอุีตสาหกรรม	คอื	สปป.ลำว	
และเวียดนำม	 โดยเวียดนำมมีกำรจัดท�ำดัชนีอุตสำหกรรม
รำยเดอืนตำมมำตรฐำนสำกล	มรีะบบกำรท�ำงำนประสำนกนั
ระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำงและภมูภิำคในกำรจดัเกบ็ข้อมลู
เพื่อใช ้ในกำรค�ำนวณน�้ำหนักและกำรปรับปรุงป ีฐำน	 
(เป็นประจ�ำทกุ	5	ปี)	ซึ่งกำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมรำยเดอืน
ได้ส�ำรวจข้อมูลจำกผู ้ประกอบกำร	 คิดเป็นสัดส่วนถึง 

ร ้อยละ	 70 -80	 ของจ�ำนวนผู ้ประกอบกำรทั้ งหมด	 
โดยเวยีดนำมมแีนวคดิที่จะพฒันำกำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรม
ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	 ในกำรสะท้อน
โครงสร ้ำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไป 
อย่ำงรวดเรว็	รวมถงึกำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมประเภทอื่น	ๆ 	
เพิ่มเตมิที่ได้รบัควำมรูจ้ำกกำรฝึกอบรมในครั้งนี้	เช่น	Finished	
Goods	Inventory	Ratio	Index,	Industrial	Labor	Productivity	
Index,	 Capacity	 Utilization	 Rate	 ส�ำหรบั	 สปป.	 ลำว	 ได้ม ี
กำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมรำยไตรมำส	พร้อมทั้งมกีำรจดัท�ำ
รำยงำนเผยแพร่อยู่แล้ว	 โดยมีแผนที่จะปรับปรุงกำรจัดท�ำ
ดชันอีตุสำหกรรมให้เป็นรำยเดอืนเหมอืนประเทศไทย	เพื่อให้
สำมำรถสะท้อนภำวะเศรษฐกจิได้อย่ำงรวดเรว็ยิ่งขึ้น
	 ทั้งนี้	 โครงกำรฯ	 ไม่เพียงแต่ช่วยให้เกิดกำรพัฒนำ 
กำรเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนอุตสำหกรรมให้มีควำมทันสมัย/ 
น่ำเชื่อถือ	 แต่ยังเป ็นกำรสร้ำงพันธมิตร	 และกระชับ 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรของไทยกับองค์กรของประเทศ	
CLMV	 เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์
ระหว่ำงกนัอกีด้วย

แผนงานการจัดฝึกอบรม ครั้งที่ 3 (ปี พ.ศ. 2562) 
	 สศอ.	ได้วำงแผนงำนเชงิรกุเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์
โครงกำรฯ	 ในกำรส่งเสริมมำตรฐำนดัชนีอุตสำหกรรมกำร
ผลติและกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลอตุสำหกรรมในประเทศ	CLMV	
ดงันี้	
1.	 ก�ำหนดหน่วยงำน	(focal	point)	ของแต่ละประเทศที่รบัผดิชอบ
ในกำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรม	
2.	 ประสำนงำนเข้ำพบหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในประเทศ	
CLMV	ติดตำมผลกำรอบรม	(Follow-up	activity)	ในช่วงเดอืน
สงิหำคม	2562	
-	 เพื่อรวบรวมข ้อมูลส�ำหรับกำรจัดเตรียมหลักสูตร 
	 ครั้งที่	3	ในประเทศไทย
-	 พิจำรณำประเทศที่มีควำมพร้อมในกำรจัดท�ำ/พัฒนำ 
	 ดัชนีอุตสำหกรรมเพื่อเข้ำไป	 workshop	 และ/หรือ 
	 น�ำโปรแกรมกำรจัดท�ำดัชนีอุตสำหกรรมของ	 สศอ.	 
	 ไปเป็นต้นแบบในประเทศดงักล่ำว

	 อย่ำงไรกต็ำม	เพื่อใหโ้ครงกำรนี้ประสบผลส�ำเรจ็ตำม
วตัถปุระสงค์	กำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนบคุลำกร	ด้ำนข้อมลู	
และเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ที่เหมำะสมเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ส�ำคัญที่จะน�ำมำซึ่งประโยชน์ไม่เพียงแต่ประเทศใด 
ประเทศหนึ่ง	 แต่ยังน�ำมำซึ่งประโยชน์ในภูมิภำคร่วมกัน	 
สร้ำงควำมแข็งแกร่งทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 ตลอดจน
พัฒนำอุตสำหกรรมของภูมิภำคให้สำมำรถแข่งขันได้ใน 
ตลำดโลกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของ
อตุสำหกรรมยคุดจิทิลั



ส่วนท่ี	6
กิจกรรมส�าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

•	 กิจกรรมส�าคัญในรอบปีของ	สศอ.	
•	 สัมมนา	OIE	Forum	2561

Part  6
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• จัดประชุม สัมมนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
	 	 สศอ.	ได้ด�ำเนนิกำรจดัท�ำโครงกำรศกึษำวจิยัทั้งในระดบัมหภำค	รำยสำขำอตุสำหกรรม	และระหว่ำงประเทศ	
เพื่อน�ำไปสูก่ำรจดัท�ำแผนงำน	นโยบำยกำรพฒันำ	และกำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถของภำคอตุสำหกรรม	โดยได้ด�ำเนนิงำน
ร่วมกบัสถำบนัเฉพำะทำงในสงักดักระทรวงอตุสำหกรรม	หน่วยงำนภำครฐั	สถำบนักำรศกึษำ	หน่วยงำนภำคเอกชน	
และหน่วยงำนพันธมิตรต่ำง	 ๆ	 จัดประชุมสัมมนำเพื่อน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำน	 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำง 
กำรรับรู้	 ตลอดจนเปิดเวทีสำธำรณะระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกลุ่มเป้ำหมำยที่เกี่ยวข้องในประเด็น
หวัข้อต่ำง	ๆ	ตลอดทั้งปี	2561	อำทิ

กิจกรรมการด�าเนินงานในรอบปี 2561
	 	 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 (สศอ.)	กระทรวงอุตสาหกรรม	 ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท�าและ
เสนอแนะนโยบาย	แนวทาง	แผนงานและมาตรการต่าง	ๆ	 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในระดับมหภาค	รายสาขาอุตสาหกรรม	
และระหว่างประเทศ	รวมทัง้ด�าเนนิการศึกษาวิเคราะห์	 วิจัย	คาดการณ์แนวโน้มและแจ้งเตอืนภัยให้กับผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม	
และจัดท�าข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ	
	 	 สศอ.	มุ่งมั่นด�าเนินงานในแต่ละด้าน	 เพื่อให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ 
ภาคอตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการ	และยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัเพือ่ให้เกิดความย่ังยืน	ท่ามกลางบริบทแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่จะสนองตอบต่อผู้ขอรับบริการได ้
อย่างทนัท่วงท	ีรวมทัง้สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรอบรูด้้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม	 ในรอบปีงบประมาณ	2561	สศอ.	 
ได้ด�าเนินงานโดยสรุปออกมาเป็นด้านต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญดังนี้

การประชุมคณะท�างาน
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ 
(Industry 4.0 และ S-Curve)

งานสัมมนาเชิงวิชาการ 
เรื่อง โอกาสและศักยภาพใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และ
อากาศยานของไทย



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม100

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริม
การค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO 
BANGKOK) กับสถาบันยานยนต์ และ
การประชุมความร่วมมือ เพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

งานสัมมนา Packaging Intelligence Seminar 
on Update เทคโนโลยีและงานวิจัยส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์อาหารและผลิตผลการเกษตร

สัมมนาเชิงวิชาการ 
“ติดอาวุธผู้ประกอบการด้วย 
Big Data”
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• ชี้น�า แจ้งเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
	 	 สศอ.	 ได้ด�ำเนินกำรตำมบทบำทหน้ำที่ในกำรศึกษำค้นคว้ำ	 วิเครำะห์	 วิจัย	 คำดกำรณ์แนวโน้ม	 และสร้ำง
เครื่องมอืส�ำหรบัชี้น�ำและแจ้งเตอืนภยัด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมเพื่อเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงำนต่ำง	ๆ 	
รวมทั้งผู้ประกอบกำรได้น�ำไปใช้ประโยชน์ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนและกจิกรรมต่ำง	ๆ	เช่น

การอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “ท�าความรู้จักกับดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมและการน�าไปใช้
ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ”

จัดรับฟังการบรรยาย
การวิเคราะห์ศักยภาพและ
ติดตามสถานการณ์ของ
อุตสาหกรรม

• พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
	 	 สศอ.	ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำประสทิธภิำพขององค์กรและบคุลำกรด�ำเนนิงำน	โดยกำรส่งเสรมิสนบัสนนุ
ให้องค์กรมกีำรเรยีนรู	้กำรบรหิำรจดักำรควำมรูเ้พื่อน�ำไปสูก่ำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง	โดยมกีำรจดักจิกรรมแลกเปลี่ยน
เรยีนรู้ทั้งภำยในองค์กรตลอดทั้งปี

กิจกรรม PMQA DAY

• การพัฒนาภายในองค์กร
	 	 สศอ.	 จัดให้มกีจิกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพิ่มพูนประสบกำรณ์ท�ำงำนให้กบั
เจ้ำหน้ำที่และผู้บรหิำรของ	สศอ.	อย่ำงสม�่ำเสมอในหลำย	ๆ	กจิกรรม	เช่น
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• การพัฒนาบุคลากร
	 	 ในปี	 2561	 สศอ.	 ด�ำเนินกำรจัด 
ฝึกอบรม	 บรรยำยให้ควำมรู้	 สัมมนำเชิง
ปฏบิตักิำร	และกำรศกึษำดงูำนในหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐ	 เอกชน	 และภำคประชำสังคม	 
เพื่อพัฒนำสมรรถนะและเพิ่มทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน	 ตลอดจน
เสรมิสร้ำงคณุธรรม	จรยิธรรมให้แก่บคุลำกร
ในหลกัสูตรหวัข้อต่ำง	ๆ	เช่น

การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
ในหัวข้อ “2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน 
(ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)”

การฝึกอบรม “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่”

กิจกรรม KM Kick off 
“KM Smart Move”
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• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
	 	 สศอ.	ในฐำนะที่เป็นองค์กรแห่งควำมรู้และท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	ได้ด�ำเนนิกำร
จัดท�ำเอกสำร	 วำรสำร	 จุลสำร	 ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ	
รฐัวสิำหกจิหน่วยงำนภำคเอกชน	ผู้ประกอบกำร	 และประชำชนได้รบัรู้รบัทรำบ	 และน�ำข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รบัไปใช้
ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิงำนและกำรประกอบธรุกจิอย่ำงสม�่ำเสมอ	ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนและกจิกรรมต่ำง	ๆ	ดงันี้

•	 จดัแถลงข่ำวและให้สมัภำษณ์สื่อมวลชน	เผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ข้อมลูข่ำวสำรในประเดน็หวัข้อต่ำง	ๆ 	เป็นประจ�ำ
สม�่ำเสมอ	 เช่น	 ดัชนีอุตสำหกรรมประจ�ำเดือนและรำยไตรมำสและรำยปี	 สรุปภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
รำยสำขำ,	สรปุภำวะอตุสำหกรรมไทยปี	2561	และคำดกำรณ์แนวโน้ม	ปี	2562,	นอกจำกนี้ยงัให้สมัภำษณ์/สนทนำ
ทำงสื่อวทิยแุละโทรทศัน์ประเดน็ด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมในรำยกำรต่ำง	ๆ	

•	 จัดท�ำเอกสำรเผยแพร่และสื่อเพื่อ 
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร	 เพื่อให้
ควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	
เช่น	 วำรสำรเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	
(รำยไตรมำส),	 จุลสำรรำยเดือน	 
OIE	Share,	รำยงำนประจ�ำปี,	รำยงำน
ภำ ว ะอุ ต ส ำหก ร รม ร ำ ย เ ดื อ น	 
รำยไตรมำส	และรำยปี,	รำยงำนดชันี
อตุสำหกรรม,	Infographic	ต่ำง	ๆ	

•	 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน	 (Press	 Visit)	 คณะผู้บริหำร	 และตัวแทนจำก	 สศอ.	 ร่วมพบปะสื่อมวลชน 
เพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์	และน�ำเสนอภำพลกัษณ์ที่ดขีององค์กร
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• สศอ. พบผู้ประกอบการ
	 	 สศอ.	 ให้ควำมส�ำคัญกับผู้ประกอบกำร	 โดยมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อสร้ำงควำมควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจ 
อนัดรีะหว่ำงกนั	ผ่ำนกำรจดักจิกรรมต่ำง	ๆ	ได้แก่

•	 เยี่ยมชมผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรม	 เช่น	 บริษัท	 สยำมอุตสำหกรรมเกษตรอำหำร	 จ�ำกัด	 (มหำชน),	 
บรษิทั	ยูนคิอตุสำหกรรมพลำสตกิ	จ�ำกดั	เป็นต้น

บริษัท ยูนิคอุตสาหกรรมพลาสติก จ�ากัด

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 
จ�ากัด (มหาชน)

• สศอ. กับการด�าเนินงานเพ่ือสังคม

กิจกรรมจิตอาสา “เราท�าความดีด้วยหัวใจ” 
พัฒนาพื้นที่และดูแลรักษาท่อระบายน�า้ในพื้นที่
กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อถวายพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 	 ในรอบปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	สศอ.	ได้ด�ำเนนิกจิกรรมในกำรเป็นหน่วยงำนภำครฐัที่ท�ำหน้ำที่รบัผดิชอบต่อสงัคม
ผ่ำนกำรด�ำเนนิงำนต่ำง	ๆ	เช่น
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งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด 
“Zero Tolerance คนไทย
ไม่ทนต่อการทุจริต”

งาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561” 
ภายใต้แนวคิด คนไทย ตื่นรู้สู้โกง

ชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
Anti Corruption Museum 
ส�านักงาน ป.ป.ช. เรียนรู้ด้านคุณธรรม 
เพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ณ สถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ได้ร่วม
บริจาคทุนทรัพย์ ของใช้ที่จ�าเป็นทั้งเครื่อง
อุปโภค บริโภค เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ 

ร่วมปลูกป่าชายเลน ในกิจกรรม 
“ปลูกสร้างความดี คืนชีวีสู่สังคม”

• องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
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เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย 
ทะยานไกลสู่อนาคต
คณะทำางานฝ่ายวิชาการ OIE Forum 2018
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

GEAR UP 
SIAM 
INDUSTRY

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	
กระทรวงอุตสำหกรรม	 จัดประชุมวิชำกำร	 สศอ.	 
(OIE	Forum)	ประจ�ำปี	2561	ภำยใต้ชื่องำน	“Gear	up	
SIAM	Industry	:	เร่งเครื่องอตุสำหกรรมไทย	ทะยำน
ไกลสู่อนำคต”	เมื่อวนัที่	10	กนัยำยน	2561	ณ	ห้อง
แกรนด์ไดมอนด์	 บอลรูม	 อิมแพ็คฟอรั่ม	 เมืองทอง
ธำนี	 โดยได้รับเกียรติจำกนำยอุตตม	 สำวนำยน	
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงอตุสำหกรรม	ปำฐกถำพเิศษ
ในหัวข้อ	 “วิสัยทัศน์อุตสำหกรรมไทยสู่อนำคต”	 
ซึ่งเนื้อหำมีควำมส�ำคัญและเป ็นประโยชน ์ใน 
กำรมองภำพของทศิทำงและแนวโน้มอตุสำหกรรมไทย
ได้อย่ำงเด่นชดัมำกขึ้น	
	 งำนสมัมนำ	OIE	Forum	2018	ได้รบัควำมสนใจ
จำกผู ้ประกอบกำรอุตสำหกรรมทั้งภำคกำรผลิต	 
ภำคบริกำร	 หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และ 
ภำคประชำสังคม	 สมำคม	 มูลนิธิ	 นักวิชำกำร	
สื่อมวลชน	ตลอดจนประชำชนทั่วไปกว่ำ	1,500	คน	
จัดขึ้น	 ณ	 ห้องแกรนด์	 ไดมอนด์	 บอลรูม	 อำคำร 
อิมแพ็ค	 ฟอรั่ม	 เมืองทองธำนี	 กำรสัมมนำครั้งนี้ 
จัดให้มีกำรเสวนำทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำย	 โดย 

กำรเสวนำภำคเช้ำเป็นประเด็นของกำรจัดงำนในปีนี้ภำยใต้ชื่อ	 
“Gear	 up	 SIAM	 Industry”	 ได้รับเกียรติจำกวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒ	ิ 
ทั้งภำครฐัและเอกชน	 ได้แก่	 นำยอตุตม	สำวนำยน	 รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม	 นำยศิริรุจ	 จุลกะรัตน์	 รองปลัดกระทรวง
อตุสำหกรรม	นำยณฐัพล	รงัสติพล	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิ
อุตสำหกรรม	 นำยสุพันธุ ์	 มงคลสุธี	 ประธำนสภำอุตสำหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 นำยอนุสรณ์	 มุทรำอิศ	 กรรมกำรบริษัท	 เดลต้ำ	 
อีเลคโทรนคิส์	 (ประเทศไทย)	 จ�ำกดั	 (มหำชน)	นำยณพพงศ์	 ธรีะวร	
ประธำนสมำพนัธ์เอสเอม็อไีทย	นำยสหีนำท	ล�่ำซ�ำ	ผู้บรหิำร	Payments	
and	Disruptive	Technology	Office	ธนำคำรไทยพำณชิย์	จ�ำกดั	(มหำชน)	
ศำสตรำจำรย์	 ดร.จ�ำรัส	 ลิ้มตระกูล	 อธิกำรบดีสถำบันวิทยสิริเมธี	 
และผู้ด�ำเนนิรำยกำร	ดร.วทิย์	สทิธเิวคนิ	
	 ในช่วงบ่ำยมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชำญ	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และผู้ประกอบกำรในองค์กรชั้นน�ำทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ	 ประกอบด้วยห้องเสวนำย่อย	 3	 ห้อง	 ได้แก่	 ห้องที่	 1	
หวัข้อเสวนำ	S-Curve	&	Innovation	:	จดัทพันวตักรรมอำหำรยคุใหม่
สู่อนำคต	 ห้องที่	 2	 หัวข้อเสวนำ	 Innovative	 Big	 Data	 -	 Business	
Challenge	:	Big	Data	ท้ำให้ลอง	ห้องที่	3	หัวข้อเสวนำ	Automated	
Industries	:	ปรบัองศำกำรผลติสู่ระบบอตัโนมตั	ิห้องที่	4	M	Manpower	
Management	:	กำรปฏริูปก�ำลงัคน	ทำงรอดที่ต้องเลอืก
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สศอ. กับบทบาทขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยยุคใหม่ 4.0
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 (สศอ.)	 มีภำรกิจเป็น	 
Think	 Tank	 ในกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรมสู่
กำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน	 มีบทบำทส�ำคัญในขับเคลื่อน
นโยบำยให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม	 รวมทั้งกำรให้บริกำรข้อมูล	 
กำรชี้น�ำและกำรเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสำหกรรมและระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทันสมัย	 โดยมีเป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำให้ไปสู ่
อุตสำหกรรม	 4.0	 ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนหลักกำรของกำรร่วมกันสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งจำกภำยในและพัฒนำองค์กรหรือบุคลำกรให้แข่งขัน
ได้ในระยะยำว	
	 กำรก้ำวข้ำมสูอ่ตุสำหกรรมในยคุใหม่นั้น	กำรสร้ำงอตุสำหกรรม
ใหม่และคุณค่ำใหม่	 เป็นส่วนหนึ่งของกลไกหลักในกำรผลักดัน 
กำรปฏิรูปเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ	 สศอ.	 จึงมุ่งขับเคลื่อน	 New	 S-Curve	 
ยกตวัอย่ำงเช่น	ส่งเสรมิมำตรกำรพฒันำอตุสำหกรรมชวีภำพของไทย	
กำรผลกัดนัเรื่อง	ECO	Sticker	หรอืกำรเจรจำควำมร่วมมอืภำยใต้	FTA	
ต่ำง	ๆ	เป็นต้น	และหนึ่งในภำรกจิส�ำคญัของ	สศอ.	คอืกำรจบัชพีจร
ของเศรษฐกจิภำคอตุสำหกรรมด้วยเครื่องมอืส�ำคญัคอื	“ดชันผีลผลติ

อุตสำหกรรม	 (Manufacturing	 Production	 Index)”	 
ซึ่งเป็น	Key	Indicators	ที่แสดงทศิทำงกำรเปลี่ยนแปลง
กำรผลติสนิค้ำอตุสำหกรรม	เป็นข้อมูลที่ถูกน�ำไปใช้
อย่ำงกว้ำงขวำงและแพร่หลำยทั้งในและต่ำงประเทศ	
เนื่องจำกสำมำรถสะท้อนแนวโน้มกำรขยำยตัวด้ำน
กำรผลติเป็นรำยผลติภณัฑ์	รวมทั้งเพื่อประเมนิภำวะ
เศรษฐกิจของประเทศ	 และใช้วิเครำะห์เชิงลึกถึง
ควำมสัมพันธ์ของกำรเปลี่ยนแปลงกำรผลิตใน
อตุสำหกรรม	
	 ปัจจบุนั	สศอ.	จดัท�ำดชันอีตุสำหกรรมจ�ำนวน	
21	 สำขำ	 57	 กลุ่มอุตสำหกรรม	 235	 ผลิตภัณฑ์	
ค�ำนวณจำกฐำนข้อมูลจ�ำนวน	 2,055	 โรงงำน	 และ 
ยังมีฐำนข้อมูลของอีกหลำยโรงงำน	 เพื่อเตรียม 
กำรซึ่งเป็นตะกร้ำส�ำรองข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อให้
สำมำรถปรับเปลี่ยนและสำมำรถสะท้อนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจได้อย่ำงรวดเร็ว	 และได้ปรับโฉมรูปแบบ
รำยงำนจำกตำรำงข้อมูลตวัเลข	ให้เป็นกำรน�ำเสนอ
ในรูปแบบภำพ	กรำฟ	ที่ผู้ใช้งำนข้อมูลสำมำรถเลอืก
รูปแบบเฉพำะตำมควำมต้องกำรได้ด้วย	 ในระดับ
ประเทศ	 สศอ.	 ได้ท�ำควำมร่วมมือระหว่ำงกรม	 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 (TICA)	 และองค์กำร
ควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศแห่งญี่ปุน่	(JICA)	ให้ไทย
เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดท�ำดัชนีอุตสำหกรรม
ให้แก่ประเทศเพื่อนบ้ำน	 ได้แก่	 กัมพูชำ	 สปป.ลำว	
เมียนมำร์	 และซึ่งส่งผลให้เกิดเครือข่ำยของข้อมูล
ดชันอีตุสำหกรรมในระดบัภูมภิำคอกีด้วย
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	 ในอนำคตอันใกล้เรำจะมุ่งใช้ประโยชน์จำก	 Big	 Data	
ให้เป็นเครื่องมืออย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรเสริมข้อมูลด้ำน
เศรษฐกจิต่ำง	ๆ 	โดยกำรน�ำเทคโนโลยด้ีำน	Machine	Learning	
วเิครำะห์อทิธพิลหรอืผลกระทบของปัจจยั	จดัท�ำแบบจ�ำลอง
ในกำรวเิครำะห์คำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู ้ใช้ข้อมูลรวมไปถึงผู ้ก�ำหนดนโยบำยสำมำรถ
วำงแผนประกอบกำรตดัสนิใจตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อคำดกำรณ์ให้มคีวำมแม่นย�ำและรวดเรว็ขึ้น	ซึ่งนบัเป็น
นวตักรรมข้อมูลทำงเศรษฐกจิอตุสำหกรรมที่เกดิขึ้น	

ห้องที่ 1 
   หัวข้อเสวนา S-Curve & Innovation : จัดทัพนวัตกรรมอาหารยุคใหม่สู่อนาคต

	 ผู้ร่วมเสวนำ	 ได้แก่	 ดร.	 อัครวิทย์	 กำญจนโอภำษ	 
รองเลขำธกิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์	
เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชำต	ิและ	CEO	 โครงกำรเมอืง
นวตักรรมอำหำร	(FOOD	INNOPOLIS)	นำยวศิษิฐ์	ลิ้มลอืชำ	
ประธำนกลุ ่มอุตสำหกรรมอำหำร	 สภำอุตสำหกรรม 
แห่งประเทศไทย	 นำยพูลสวัสดิ์	 เผ่ำประพัธน์	 ผู้อ�ำนวยกำร
ศูนย์นวัตกรรม	 กลุ่มธุรกิจ	 ซีพี	 ออลล์	 นำยอิทธิชัย	 ยศศร	ี 
ผูอ้�ำนวยกำรกองนโยบำยอตุสำหกรรมรำยสำขำ	2	ส�ำนกังำน
เศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
	 จำกกำรเสวนำ	 อุตสำหกรรมอำหำรเป็น	 1	 ใน	 10	
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่มศีกัยภำพ	First	S-Curve	ที่รฐับำล
มุ่งหวังให้เกิดกำรต่อยอดกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	 เนื่องจำก
มมีูลค่ำผลผลติ	(Gross	Output)	ประมำณ	2.3	ล้ำนล้ำนบำท	
มมีลูค่ำเพิ่ม	8	แสนล้ำนบำท	หรอืคดิเป็นร้อยละ	22	ของ	GDP	

ภำคอตุสำหกรรม	มกีำรจ้ำงงำน	1.1	ล้ำนคน	มูลค่ำกำรส่งออก
สูงเป็นอนัดบั	3	และมผีู้ประกอบกำรใน	Value	Chain	มำกถงึ	
100,000	 รำย	 นอกจำกนี้ยังสร้ำงมูลค่ำให้กับผลผลิต 
ภำคเกษตร	 เพรำะอุตสำหกรรมอำหำรมีต้นทุนทำงวัตถุดิบ
ประมำณร้อยละ	 80	 ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด	 และเป็น 
กำรใช้วัตถุดิบภำยในประเทศ	 โดยร้อยละ	 85	 ของผลผลิต
ภำคกำรเกษตรในประเทศถูกส่งเข้ำสู่อุตสำหกรรมอำหำร	 
ส่งผลให้เกษตรกร	5.9	ล้ำนครวัเรอืนมรีำยได้	จดุแขง็ส�ำคญั
อีกประกำร	 คือ	 ผลผลิตภำคกำรเกษตรของไทยมีควำม 
หลำกหลำยสูง	คณุภำพดี	ท�ำให้ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรม
อำหำรไม่ย้ำยฐำนกำรผลิตไปต่ำงประเทศ	 อย่ำงไรก็ตำม	 
โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำวะเศรษฐกิจ	 สังคม	 พฤติกรรม
กำรบริโภค	 รวมถึงสภำวะแวดล้อมในประเทศทั้งด้ำน
กำรเมอืง	แรงงำนล้วนเป็นปัจจยัที่ส่งผลให้ภำคอตุสำหกรรม
ต้องปรบัตวัอย่ำงรอบด้ำนทั้ง	Productivity,	Quality	Standard	
Marketing	และกำรสร้ำงสนิค้ำและบรกิำร	High	value	รูปแบบ
ของอุตสำหกรรมต้อง	 Transform	 จำกกำรผลิตอำหำร	 ไปสู่
กำรผลติอำหำรควบคูค่วำมพงึพอใจหรอืควำมต้องกำรเฉพำะ
ด้ำน	ซึ่งภำครฐัมมีำตรกำรรองรบันโยบำย	S-Curve	ทั้งหมด	
4	ด้ำน	 ได้แก่	 1)	สร้ำง	New	warrior	ตั้งแต่ระดบัเกษตรกร	
อตุสำหกรรม	และระบบโลจสิตกิส์	2)	กำรส่งเสรมิเทคโนโลยี
และนวัตกรรมระดับ	 Startup	 และ	 SMEs	 3)	 สร้ำง	 New	 
Market	Platform	ขยำยตลำด	และ	4)	กำรปรบัปรงุกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องกบัอำหำร

	 จำกกำรเสวนำ	4	ห้องย่อย	ได้แก่	ห้องที่	1	หวัข้อเสวนำ	
S-Curve	 &	 Innovation	 :	 จัดทัพนวัตกรรมอำหำรยุคใหม ่
สูอ่นำคต	ห้องที่	2	หวัข้อเสวนำ	Innovative	Big	Data	-	Business	
Challenge	 :	 Big	 Data	 ท้ำให้ลอง	 ห้องที่	 3	 หัวข้อเสวนำ	 
Automated	 Industries	 :	ปรบัองศำกำรผลติสู่ระบบอตัโนมตัิ	
และห้องที่	 4	 M	 Manpower	 Management	 :	 กำรปฏิรูป 
ก�ำลงัคน	ทำงรอดที่ต้องเลอืก	สรปุได้ดงันี้
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ห้องที่ 2 
   หัวข้อเสวนา Innovative Big Data - Business Challenge : Big Data ท้าให้ลอง

	 ห้องเสวนำภำคภำษำอังกฤษวิทยำกรให้ควำมรู้	 ได้แก่	
ดร.	วษิณ	ุตณัฑวริฬุห์	คณะกรรมกำรจดัหำระบบคอมพวิเตอร์
ของรฐั	กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม	นำยพพิฒัน์	
เลขะชัยวรกุล	 ผู ้จัดกำรด้ำนผลิตภัณฑ์	 IBM	 Cognitive	 
Systems	Ms.	Maiprae	 Loyen,	 Advisor	 to	 the	 committee	 
of	 the	 National	 Legislative	 Assembly	 (Natural	 rubber)	 
MTI	Solution	co.,Ltd	Mr.	Saravanan	Nagarajan,	Managing	
Principal	Engineer,	Seagate	Research	Group	Mr.	Axel	Winter,	
Chief	Technology	Officer,	Central	Group,	Central	Technology	
นำงเพญ็วภิำ	ไตรศริพิำนชิ	ผู้อ�ำนวยกำรกองสำรสนเทศและ
ดชันเีศรษฐกจิอตุสำหกรรม	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
	 จำกกำรเสวนำ	 Big	 Data	 คือปริมำณข้อมูลจ�ำนวน
มหำศำลที่มีอยู ่ในทุกรูปแบบ	 ไม่ว่ำแหล่งที่มำจะมำจำก
ภำยในหรอืภำยนอกองค์กร	แบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	คอื	ข้อมลู
ที่มีโครงสร้ำงชัดเจน	 (Structured	 Data)	 และข้อมูลที่มี
โครงสร้ำงไม่ชดัเจน	(Unstructured	Data)	Big	data	สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในทุกภำคส่วนนอกจำกภำคอุตสำหกรรมแล้ว	
ภำคกำรเกษตรเป ็นอุตสำหกรรมฐำนรำกของคนไทย	 
มีควำมจ�ำเป็นในกำรน�ำ	 Big	 Data	 มำใช้ด้วย	 ตัวอย่ำง 
กำรปลกูสบัปะรดของชำวไร่	ที่ต้องเตรยีมกำรตั้งแต่กำรเตรยีม
ดนิ	ปุ๋ย	กำรจดักำรน�้ำ	แรงงำน	รวมถึงปัจจยัภำยนอกอย่ำง
สภำพดินฟ้ำ	 อำกำศ	 ซึ่งปัญหำในปัจจุบันที่ท�ำให้เกษตรกร
ของไทยไม่สำมำรถหลดุพ้นควำมยำกจนและหนี้สนิ	มำจำก
กำรที่ไม่สำมำรถควบคมุรำคำขำยและต้นทนุกำรผลติ	ท�ำให้

ได้ก�ำไรเพยีงเลก็นอ้ยหรอือำจขำดทนุในบำงปี	ดงันั้น	กำรน�ำ	
Big	 data	 มำใช้ในภำคกำรเกษตรจะสำมำรถช่วยประกอบ 
กำรวเิครำะห์	คำดกำรณ์	และค้นหำแนวทำงแก้ไขที่เหมำะสม
กบัสถำนกำรณ์และช่วงเวลำในห้วงนั้นได้เป็นอย่ำงด	ีBig	data	
ยังมีประโยชน์ในด้ำนกำรสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์จำกกำรที่
ข ้อมูลสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได ้	 (Traceabi l i ty )	 
จนสำมำรถจดักำรข้อมูลได้ถงึระดบั	real-time	และลดกำรใช้
แรงงำนในกำรประมวลผลข้อมูล	 สร ้ำงรำยงำน	 หรือ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล	 โดยผู้ประกอบกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ
ในกำรผลิตสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์	 ท�ำให้ผู้บริโภคเกิดควำมสนใจ
และใช้ประโยชน์จำกข้อมูลจนเกิดควำมมั่นใจและเชื่อมั่น 
ต่อสนิค้ำ	ส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิควำมพงึพอใจและยอมจบัจ่ำย
ใช้สอยสินค้ำที่มีรำคำสูงกว่ำปกติ	 ในส่วนควำมส�ำคัญของ
กำรใช้	 Big	 Data	 คือ	 ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของ 
กำรใช้ข้อมูล	 (Security	 model)	 โดยหน่วยงำนควรจะมี 
กำรบรหิำรจดักำรข้อมลูทั้งระบบ	(Full	life	cycle	of	data)	ตั้งแต่
กำรจัดท�ำฐำนข้อมูลไปจนถึงกำรท�ำลำยข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วให้
หมดไป	 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเรว็ด้ำนเทคโนโลยแีละนวตักรรม	เป็นกำรปรบัเปลี่ยน
กระบวนกำรผลิตโดยกำรบูรณำกำรระหว่ำงเครื่องจักร	 
ข้อมูล	ระบบเทคโนโลย	ีและคน	ให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้
อย่ำงรำบรื่น	 โดยสิ่งส�ำคัญในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมในยุค
ที่มข้ีอมลูมหำศำล	(Big	data)	คอืผูป้ระกอบกำรจ�ำเป็นจะต้อง
มวีตัถปุระสงค์และทรำบเป้ำหมำยที่ต้องกำรอย่ำงชดัเจนก่อน	
น�ำไปสู่ขั้นตอนกำรรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนมหำศำล	(Big	data)	
เพื่อน�ำมำวิเครำะห์	 สังเครำะห์	 สรุปแนวควำมคิดเป็น 
องค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อพัฒนำอุตสำหกรรมและคุณภำพ 
ของสินค้ำ	 เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรตัดสินใจและวำงแผน
กำรผลิตให้มีทิศทำงที่เหมำะสม	 นอกจำกนี้	 กำรเรียนรู้ของ 
ผู้ประกอบกำรและกำรพัฒนำทักษะของพนักงำนภำยใน
องค์กรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลอย่ำงรวดเรว็	เพื่อให้ผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม	(SMEs)	สำมำรถน�ำ
ไปปรบัใช้กบัธรุกจิของตนเองได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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ห้องที่ 3 
   หัวข้อเสวนา Automated Industries : ปรับองศาการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติ

	 วิทยำกรให้ควำมรู้	 ได้แก่	 ดร.	 วรินทร์	 รอดโพธิ์ทอง	 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีกำรผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต	์
สถำบนัไทย-เยอรมนั	 ดร.	 ประพณิ	 อภนิรเศรษฐ์	 กรรมกำร
บริหำร	 บริษัท	 เลิศวิลัยแอนด์ซันส์	 จ�ำกัด	 ดร.	 ฉัตรแก้ว	 
ฮำตระวงั	กรรมกำรผู้จดักำร	บรษิทั	ไทยซัมมทิ	ออโตโมทฟี	
จ�ำกดั	นำยกฤษฎำ	ทรัพย์ทวยชน	กรรมกำรผู้จดักำร	บรษิทั	
แอล	แอนด์	อี	แมนูแฟคเจอริ่ง	จ�ำกดั	นำยธรีวตั	อมรธำตร	ี
กรรมกำรผูจ้ดักำร	บรษิทั	บำงกอกชทีเมท็ทลั	จ�ำกดั	(มหำชน)
	 จำกกำรเสวนำ	 ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลย	ีที่เข้ำมำมบีทบำทในกำรพฒันำ
กระบวนกำรผลติของอตุสำหกรรม	ซึ่งเริ่มต้นจำกกำรน�ำระบบ
ออโตเมชันมำใช้	 เพื่อสนับสนุนงำนด้ำนอุตสำหกรรมใน 
กำรลดต้นทนุกำรผลติ	และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรผลติ	เช่น	
งำนอุตสำหกรรมบำงงำนไม่สำมำรถที่จะใช้แรงงงำนเข้ำไป
ท�ำได้	โดยเฉพำะกำรปฏบิตังิำนที่มคีวำมเสี่ยงต่อควำมสญูเสยี	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรยกของหนัก	 กำรขนย้ำยวัสดุในพื้นที่จ�ำกัด	
กำรท�ำงำนในพื้นที่ที่มสีภำพแวดล้อมอนัตรำย	 งำนที่น่ำเบื่อ	
หรอืเป็นงำนที่ต้องกำรควำมรวดเรว็	 และแม่นย�ำในกำรผลติ
ชิ้นงำนที่มีควำมละเอียดสูง	 ส่งผลให้ระบบออโตเมชั่น	 และ
หุ่นยนต์	 ถูกน�ำมำใช้กันอย่ำงแพร่หลำย	 และกลำยเป็น
ทำงออกของงำนด้ำนอุตสำหกรรม	 รัฐบำลได้ประกำศให้
อุตสำหกรรมหุ่นยนต์	 (Robotics)	 เป็นหนึ่งในอุตสำหกรรม 
เป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
อนำคต	และเมื่อวนัที่	29	สงิหำคม	2560	คณะรฐัมนตรไีด้มี
มติเห็นชอบแนวทำงตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรมได้น�ำเสนอ	
Roadmap	 และมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและบริกำร 
ของประเทศ	 รองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประเทศไทย	 4.0	 ส�ำหรับ 

กำรขับเคลื่อนมำตรกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ	 โดยได้บูรณำกำรท�ำงำนร่วมกันทั้งภำครัฐ	 
ภำคเอกชน	 และภำคกำรศึกษำทั้ง	 14	 หน่วยงำนภำครัฐ	 
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติในด้ำนอุปสงค์	 อุปทำน	 และพัฒนำด้ำนบุคลำกร	
ด้วยบรบิทกำรเปลี่ยนแปลงอตุสำหกรรมไปสูย่คุ	4.0	แนวโน้ม
กำรปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี	 ค่ำแรงที่พุ่งสูงขึ้น	 และปัญหำ 
กำรขำดแคลนแรงงำน	 ดังนั้น	 กำรน�ำระบบอัตโนมัติและ 
หุ่นยนต์มำใช้	 เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องเพิ่มประสิทธิภำพใน 
กำรผลติ	ลดต้นทนุ	และงำนที่มคีวำมเสี่ยงต่อควำมสูญเสยี	 
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรเริ่มหันมำใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์
มำกขึ้น	 ส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่จะเริ่มต้นหันมำใช้ระบบ
อตัโนมตัแิละหุ่นยนต์	ควรค�ำนงึถงึปัจจยัต่ำง	ๆ	ดงันี้	
1.	ผูป้ระกอบกำรต้องมองธรุกจิและตวัเองให้ชดัเจนว่ำเหตผุล

ที่ต้องกำรระบบอตัโนมตั	ิปรบัวธิคีดิ	ก่อนที่จะลงทนุพฒันำ
ทั้งด้ำน	 Hardware	 และ	 Software	 เพื่อน�ำมำสู่กำรปรับ
กระบวนกำรผลติ	 และต่อยอดจำกสิ่งที่มอียู่	 ในกำรสร้ำง
นวตักรรม	โดยต้องมองปัจจยัแวดล้อมต่ำง	ๆ 	ซึ่งจะช่วยให้
ประสบควำมส�ำเรจ็	เช่น	กำรบรหิำรจดักำรต่ำง	ๆ 	เป็นต้น

2.	ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรที่จะเริ่มต้นปรบัมำใช้ระบบอตัโนมตัิ
และหุน่ยนต์ในสถำนประกอบกำรควรเริ่มจำกกำรใช้ระบบ	
ERP/SCADA	 ก่อน	 โดยค�ำนงึถงึต้นทนุ	 และเลอืกระบบที่
สำมำรถเชื่อมต่อกบัเครื่องจกัรที่มอียู่เดมิได้

3.	สิ่งส�ำคัญส�ำหรับกำรกำรลงทุนโดยใช้ระบบอัตโนมัติหรือ
หุ ่นยนต์	 คือ	 กำรสำมำรถน�ำเครื่องจักรมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับกำรท�ำงำน	 ซึ่งจ�ำเป็นต้องเตรียม
บคุลำกรที่มคีวำมพร้อม	สำมำรถปฏบิตังิำนหรอืใช้ระบบ
ได้จริง	 ควรมีกำรส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดกำรสร้ำง 
องค์ควำมรู้ด้ำนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ภำยในองค์กร	 
ซึ่งคนในองค์กรจะมคีวำมรู้และเข้ำใจในกระบวนกำรผลติ
ดทีี่สดุ

4.	กำรน�ำระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์มำใช้ในสถำนประกอบกำร	
ควรมีกำรออกแบบกระบวนกำรผลิตในภำพรวมก่อน	 
จำกนั้นท�ำกำรวิเครำะห์ว ่ำเหมำะสม	 สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรหรือไม่	 เลือกระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ที่
เหมำะสมกบักระบวนกำรผลตินั้น	ๆ 	แล้วปรบัระบบกำรผลติ
ให้สำมำรถควบคมุกำรผลติให้มปีระสทิธภิำพสูงสดุ
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ห้องที่ 4 
   M Manpower Management : การปฏิรูปก�าลังคน ทางรอดที่ต้องเลือก

	 วิทยำกรให้ควำมรู ้	 ได้แก่	 ศำสตรำจำรย์	 ดร.วิชัย	 
ริ้วตระกูล	ประธำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ	นำยถำวร	
ชลัษเฐียร	 ประธำนกิตติมศักดิ์	 กลุ ่มชิ้นส่วนและอะไหล่ 
ยำนยนต์	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	 นำงกนิษฐ	 
เมืองกระจ่ำง	ประธำนกลุ่มอตุสำหกรรมไฟฟ้ำอเิลก็ทรอนกิส์	
และโทรคมนำคม	 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	 
นำยประภำส	แก้วพงศ์พนัธ์	SMART	OPERATIONS	SUPPORT	
Manager	 บริษัท	 เอสซีจี	 ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	 จ�ำกัด	
นำยวริชั	จนัทร์บูรณ์	กรรมกำรผู้จดักำร	บรษิทั	ปั้น	ค�ำ	หอม	
เทรดดิ้ง	 จ�ำกดั	 และนำยอดทิตั	 วะสีนนท์	 รองผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
	 จำกกำรเสวนำ	 ก�ำลังคนคุณภำพต่อกำรเจริญเติบโต
ของภำคอตุสำหกรรมไทยพบว่ำ	หำกเพิ่มคณุภำพของก�ำลงัคน	
(เพิ่มกำรศกึษำ	และกำรให้ควำมรูก้ำรฝึกอบรมพฒันำทกัษะ)	
ร้อยละ	10	จะท�ำให้กำรผลติมปีระสทิธภิำพมำกขึ้น	ลดต้นทนุ
แรงงำน	 และเพิ่มประสิทธิภำพกำรแข่งขันส่งผลให้	 GDP	 
ภำคอุตสำหกรรมกำรบริ โภคและกำรลงทงทุนของ 
ภำคเอกชนปรับตัวเพิ่มขึ้น	 โดย	 GDP	 ภำคอุตสำหกรรม 
ปรบัตวัเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	 0.16	 คดิเป็นมูลค่ำประมำณ	 4,691	

ล้ำนบำท	 กำรกระตุ้นให้คนในประเทศเป็นคนที่มีทักษะที่
จ�ำเป็นของคนในอนำคต	เพื่อกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรมเป็น
ไปได้อย่ำงยั่งยนื	ทกุคนต้องให้ควำมส�ำคญัต่อทกัษะที่จ�ำเป็น	
3	ประกำร	คอื	1)	กำรอ่ำนออกเขยีนได้	(Literacy)	โดยจะต้อง
เข้ำในควำมหมำยและสำมำรถสื่อสำรออกมำได้อย่ำงถกูต้อง
และเหมำะสม	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะด้ำนดิจิทัล	 (Digital	
Literacy)	2)	ควำมคดิสร้ำงสรรค์	(Creativity)	เพื่อที่จะได้ค้นคว้ำ	
วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม	 
ที่สำมำรถตอบโจทย์และน�ำไปใช้ประโยชน์ตำมควำมต้องกำร
ของประเทศได้	 และ	 3)	 ทักษะในกำรปรับตัว	 (Adaptability)	
เพื่อให้สำมำรถปรับตัวตำมบทบำทหน้ำที่	 ควำมรับผิดชอบ
และบรบิทตำมช่วงเวลำต่ำง	ๆ 	ได้อย่ำงเหมำะสมรวมทั้งต้อง
ส่งเสรมิให้คนเกดิกำรเรยีนรู้ตลอดชวีติ	(Life	Long	Learning)
เพื่อให้คนทุกช่วงวัยมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนเอง 
อยู่เสมอ	และสำมำรถเข้ำใจเข้ำถงึกำรเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้น
ในอนำคต
	 กำรปฏริปูก�ำลงัคนคงจะให้เป็นหน้ำที่ของคนใดคนหนึ่ง
ไม่ได้	 ภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และภำคกำรศึกษำจะต้องมี 
กำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน	 ตั้งแต่กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 
กำรสร้ำงควำมตระหนัก	 กำรสื่อสำรในทุกระดับ	 กำรสร้ำง 
แรงจูงใจกำรปรับวัฒนธรรมองค์กร	 กำรสร้ำงเครือข่ำย 
ผู้เชี่ยวชำญ	 กำรปรับหลักสูตรและกำรปฏิรูปสถำบันอุดม	 
โดยผู้ประกอบกำรจะต้องรู้ทิศทำงและควำมต้องกำรของ
ตนเองที่แท้จรงิ	เพื่อรฐัจะได้ท�ำหน้ำที่ในกำรช่วยเหลอือ�ำนวย
ควำมสะดวก	และเชื่อมโยงกบัภำคกำรศกึษำหรอืหน่วยงำน
ผู้เชี่ยวชำญได้อย่ำงเหมำะสม	 เพื่อให้ภำคอุตสำหกรรมและ
เศรษฐกจิของประเทศ	สำมำรถขบัเคลื่อนประเทศให้ก้ำวไปสู่
กำรเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีควำมมั่นคง	 มั่งคั่งและ 
ยั่งยนืต่อไป



ส่วนท่ี	7
รายงานทางการเงิน

•	 งบแสดงฐานะการเงิน
•	 งบรายได้และค่าใช้จ่าย
•	 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
•	 การวิเคราะห์งบการเงิน
•	 บุคลากร	สศอ.
•	 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	ภายใน	สศอ.
•	 แผนที่	สศอ.

Part  7



OFFICE OF INDUSTRIAL ECONOMICS          ANNUAL REPORT 2018 113

งบแสดงฐานะการเงิน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2561	 (หน่วย	:	บำท)

 หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์
		สนิทรพัย์หมนุเวยีน

				เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	 5	 2,278,547.50		 4,376,828.74	

				ลูกหนี้ระยะสั้น	 6	 1,106,760.67	 434,405.00	

				วสัดคุงเหลอื	 	 105,379.99	 48,744.97	

				รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน	 	 3,490,688.16	 4,859,978.71	

		สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน

				ที่ดนิ	อำคำร	และอปุกรณ์	 7	 76,079,771.63	 80,254,540.86	

				สนิทรพัย์ที่ไม่มตีวัตน	 8	 32,492,683.07	 72.00	

				รวมสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน	 	 108,572,454.70	 80,254,612.86	

รวมสินทรัพย	์ 	 112,063,142.86	 85,114,591.57	

หนี้สิน
		หนี้สนิหมนุเวยีน

				เจ้ำหนี้ระยะสั้น	 9	 6,727,006.44	 4,175,730.87

				เงนิรบัฝำกระยะสั้น	 10	 1,536,667.50	 2,296,493.50

				รวมหนี้สนิหมนุเวยีน	 	 8,263,673.94	 6,472,224.37

		หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

				เจ้ำหนี้เงนิโอนและรำยกำรอดุหนนุระยะยำว	 	 203,844.74	 229,219.92

				เงนิทดรองรำชกำรรบัจำกคลงัระยะยำว	 	 600,000.00	 600,000.00

				รวมหนี้สนิไม่หมนุเวยีน	 	 803,844.74	 829,219.92

รวมหนี้สิน 	 	 9,067,518.68	 7,301,444.29

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 	 102,995,624.18	 77,813,147.28

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
		ทนุ	 	 114,130,352.32	 114,130,352.32

		รำยได้ต�่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม	 	 -11,134,728.14	 -36,317,205.04

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 102,995,624.18	 77,813,147.28

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ส�ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยำยน	2561	 (หน่วย	:	บำท)

 หมายเหตุ 2561 2560

รายได้
		รำยได้จำกงบประมำณ	 11	 344,408,977.77	 427,377,962.49	
		รำยได้จำกกำรอดุหนนุอื่นและบรจิำค	 12	 116,915.78	 5,820,265.05	
รวมรายได	้ 	 344,525,893.55	 433,198,227.54	

ค่าใช้จ่าย
		ค่ำใช้จ่ำยบคุลำกร	 13	 75,441,060.05	 73,688,128.23	
		ค่ำบ�ำเหนจ็บ�ำนำญ	 14	 27,977,828.68	 24,578,069.99	
		ค่ำตอบแทน	 	 62,200.00	 15,220.00	
		ค่ำใช้สอย	 15	 105,887,787.84	 155,628,062.74	
		ค่ำวสัด	ุ 16	 2,573,419.41	 2,785,219.14	
		ค่ำสำธำรณูปโภค	 17	 3,561,623.59	 3,392,186.12	
		ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ�ำหน่ำย	 18	 9,492,891.59	 8,876,922.08	
		ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอดุหนนุและบรจิำค	 19	 93,577,762.75	 155,267,995.04	
		ค่ำใช้จ่ำยอื่น	 	 768,842.74	 12,068.02	
รวมค่าใช้จ่าย	 	 319,343,416.65	 424,243,871.36	
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 25,182,476.90	 8,954,356.18	

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ส�ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยำยน	2561	 (หน่วย	:	บำท)

 ทุน รายได้สูง/ องค์ประกอบ รวม
  (ตำ่า) กว่า อื่นของ สินทรัพย์
  ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ สุทธิ/
  สะสม สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2560	-	 114,130,352.32	 -36,317,205.04	 -		 77,813,147.28
		ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ	
ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิพลำดปีก่อน	 -		 -		 -		 -	
ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัช	ี -		 -		 -		 -	
ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2560	-	 114,130,352.32	 -36,317,205.04	 -		 77,813,147.28
		หลงักำรปรบัปรงุ	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
   ส่วนทุนส�าหรับปี 2561
กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทนุเพิ่ม/ลด	 -	 -	 -	 -	
รำยได้สูง/(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังวด	 -		 25,182,476.90	 -		 25,182,476.90
ก�ำไร/ขำดทนุจำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทนุ	 -	 -	 -		 -		
ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2561	 114,130,352.32	 -11,134,728.14	 -			 102,995,624.18

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ส�ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยำยน	2560	 (หน่วย	:	บำท)

 ทุน รายได้สูง/ องค์ประกอบ รวม
  (ตำ่า) กว่า อื่นของ สินทรัพย์
  ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ สุทธิ/
  สะสม สุทธิ/ส่วนทุน ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2559	-	 114,130,352.32	 -45,281,461.22	 -		 68,848,891.10

		ตำมที่รำยงำนไว้เดมิ

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิพลำดปีก่อน	 -		 9,900.00		 -		 9,900.00	

ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัช	ี -		 -		 -		 -	

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2559	-	 114,130,352.32		 -45,271,561.22	 -	 68,858,791.10

		หลงักำรปรบัปรงุ	

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/
   ส่วนทุนส�าหรับปี 2560
กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทนุเพิ่ม/ลด	 -		 -		 -		 -	

รำยได้สูง/(ต�่ำ)	กว่ำค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบังวด	 -		 8,954,356.18		 -		 8,954,356.18	

ก�ำไร/ขำดทนุจำกกำรปรบัมูลค่ำเงนิลงทนุ	 -			 -			 -			 -		

ยอดคงเหลือ	ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2560	 114,130,352.32		 -36,317,205.04	 -	 77,813,147.28	

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงนินี้

รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ณ	วนัที่	30	กนัยำยน	2561	 (หน่วย	:	บำท)

  2561 2560

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
		รำยได้แผ่นดนิ-นอกจำกภำษ	ี 	 559,876.54		 655,681.02	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 	 559,876.54	 655,681.02	

  หกั	 รำยได้แผ่นดนิถอนคนืจำกคลงั

	 รำยได้แผ่นดนิจดัสรรตำมกฎหมำยสนิทรพัย์ที่ไม่มตีวัตน

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ	 	 559,876.54	 655,681.02	

		รำยได้แผ่นดนิน�ำส่งคลงั	 	 559,876.54	 655,681.02	

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง

  ปรบั	 รำยได้แผ่นดนิรอน�ำส่งคลงั

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี
		รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำและบรกิำร	 	 24,452.00	 81,281.00	

		รำยได้ดอกเบี้ยและเงนิปันผล	 	 1,489.45	 1,223.21	

		รำยได้อื่น	 	 533,935.09		 573,176.81	

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี	 	 559,876.54	 655,681.02
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	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	(สศอ.)	เป็นส่วนรำชกำรในสงักดักระทรวงอตุสำหกรรม	มหีน้ำที่	ควำมรบัผดิชอบ
หลกัในกำร
	 -	 เสนอแนะนโยบำย	แนวทำง	และมำตรกำรด้ำนกำรพฒันำอตุสำหกรรม	รวมทั้งจดัท�ำแผนพฒันำอตุสำหกรรม 
	 	 ของประเทศ
	 -	 เสนอแนะนโยบำย	 ก�ำหนดท่ำที	 แนวทำงควำมร่วมมือด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ	 รวมทั้ง 
	 	 ประชมุเจรจำกบัองค์กำรหรอืหน่วยงำนต่ำงประเทศด้ำนอตุสำหกรรม
	 -	ศึกษำ	 และวิเครำะห์เศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรวำงแผน	 
	 	 กำรพฒันำอตุสำหกรรมและกำรแก้ปัญหำหรอืพฒันำเทคโนโลยอีตุสำหกรรม
	 -	 วเิครำะห์	วจิยั	คำดกำรณ์แนวโน้ม	และเตอืนภยัด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
	 -	ประสำน	เร่งรดั	ตดิตำม	และประเมนิผลกำรพฒันำอตุสำหกรรม
	 -	ก�ำหนดนโยบำยกำรส�ำรวจ	กำรเกบ็รกัษำ	กำรใช้ประโยชน์ข้อมลูด้ำนอตุสำหกรรม	กำรจดัท�ำดชันอีตุสำหกรรม	 
	 	 และท�ำหน้ำที่เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
	 -	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน	 หรือตำมที่กระทรวงอุตสำหกรรม 
	 	 หรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมำย

	 ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	มสีถำนที่ตั้งที่ในกระทรวงอตุสำหกรรม	อำคำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	
เลขที่	75/6	ถนนพระรำมที่	6	แขวงทุ่งพญำไท	เขตรำชเทว	ีกรงุเทพมหำนคร	10400
	 ในปีงบประมำณ	 2561	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำป	ี 
จ�ำนวน	310,511,884.40	บำท	 (ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2560	จ�ำนวน	377,774,256.08	บำท)	 โดยแยกเป็นรำยจ่ำยลงทนุ	
จ�ำนวน	 4,364,811.00	 บำท	 และรำยจ่ำยประจ�ำ	 จ�ำนวน	 306,147,073.40	 บำท	 ประกอบด้วย	 งบบุคลำกร	 จ�ำนวน	
62,095,184.40	 บำท	 งบด�ำเนนิงำน	 จ�ำนวน	 54,358,937.25	 บำท	 งบรำยจ่ำยอื่น	 จ�ำนวน	 96,115,189.00	 บำท	 และ 
งบเงินอุดหนุน	 จ�ำนวน	 93,577,762.75	 บำท	 เพื่อใช้จ่ำยในแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ	 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทย	แผนงำนยทุธศำสตร์พฒันำประสทิธภิำพและมลูค่ำเพิ่มของภำคกำรผลติ	
บรกิำร	กำรค้ำ	และกำรลงทนุ	และแผนงำนบูรณำกำรพฒันำอตุสำหกรรมศกัยภำพ
	 รำยงำนกำรเงนินี้เป็นกำรแสดงภำพรวมของส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม	(สศอ.)	กระทรวงอตุสำหกรรม

	 รำยงำนกำรเงนินี้จดัท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชภีำครฐัที่กระทรวงกำรคลงัก�ำหนดใช้	ซึ่งรวมถงึ
หลักกำรและนโยบำยบัญชีส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ	 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	 และนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ	 
และแสดงรำยกำรในรำยงำนกำรเงนิตำมแนวปฏบิตัทิำงบญัช	ีเรื่อง	หลกัเกณฑ์และวธิกีำรจดัท�ำรำยงำนกำรเงนิประจ�ำปี	
ตำมหนงัสอืกรมบญัชกีลำงด่วนที่สดุ	ที่	กค	0410.2/ว67	ลงวนัที่	23	กรกฎำคม	2561	และเรื่อง	รูปแบบกำรน�ำเสนอ
รำยงำนกำรเงนิของหน่วยงำนของรฐั	ตำมหนงัสอืกรมบญัชกีลำงด่วนที่สดุ	ที่	กค	0410.3/ว357	ลงวนัที่	15	สงิหำคม	2561
	 รำยงำนกำรเงนินี้จดัท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิ	เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำย	กำรบญัชี
	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	 เป็นหน่วยงำนเบิกจ่ำยและจัดท�ำรำยงำนกำรเงินในระดับกรม	 ซึ่งรับผิดชอบ
บริหำรจัดกำรเงินงบประมำณ	 และเงินนอกงบประมำณทุกประเภทที่หน่วยงำนมีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรตำม
กฎหมำยรำยกำรที่ปรำกฏในรำยงำนกำรเงิน	 รวมถึง	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 รำยได้	 และค่ำใช้จ่ำย	 ซึ่งเป็นของรัฐบำล	 
และอยู่ภำยใต้กำรควบคมุของรฐับำลในภำพรวม	แต่ให้หน่วยงำนเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรดูแลรกัษำ	และบรหิำรจดักำร
ให้แก่รัฐบำลภำยในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย	 และรวมถึงองค์ประกอบของรำยงำนกำรเงิน	 ซึ่งอยู่ภำยใต้ 
กำรควบคมุของหน่วยงำนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนเอง

หมายเหตุที	่1 ข้อมูลทั่วไป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม
ส�ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่	30	กนัยำยน	2561

หมายเหตุที่	2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
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	 ในระหว่ำงปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2561	 กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำย 
กำรบญัชภีำครฐัฉบบัใหม่	และฉบบัปรบัปรงุใหม่	ดงันี้
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปัจจุบัน 
	 	 ที่เริ่มในหรอืหลงัวนัที่	1	ตลุำคม	2560
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	17	เรื่อง	ที่ดนิ	อำคำรและอปุกรณ์
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐัฉบบัใหม่ข้ำงต้นไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิในงวดปัจจบุนั
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐัและนโยบำยกำรบญัชภีำครฐั	พ.ศ.	2561	ที่มผีลบงัคบัใช้ในหรอืหลงัวนัที่	1	ตลุำคม	2561
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	1	เรื่อง	กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรเงนิ
	 -	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	 ฉบับที่	 3	 เรื่อง	 นโยบำยกำรบัญชี	 กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและ 
	 	 ข้อผดิพลำด
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	5	เรื่อง	ต้นทนุกำรกู้ยมื
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	12	เรื่อง	สนิค้ำคงเหลอื
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	13	เรื่อง	สญัญำเช่ำ
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	14	เรื่อง	เหตกุำรณ์ภำยหลงัวนัที่ในรำยงำน
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	16	เรื่อง	อสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทนุ
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	17	เรื่อง	ที่ดนิ	อำคำรและอปุกรณ์
	 -	มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	31	เรื่อง	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน
	 -	มำตรฐำนนโยบำยกำรบญัชภีำครฐั	เรื่อง	เงนิลงทนุ

	 ฝ่ำยบริหำรเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่ข้ำงต้น	 จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคญัต่องบกำรเงนิในงวดที่น�ำมำถอืปฏบิตัิ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
-	 เงนิทดรองรำชกำร	เป็นเงนิที่หน่วยงำนได้รบัจำกรฐับำลเพื่อทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลกีย่อย	ในกำรด�ำเนนิงำน
ของหน่วยงำนตำมวงเงนิที่ได้รบัอนมุตัิ	และต้องคนืให้รฐับำลเมื่อหมดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้เงนิ	แสดงไว้เป็น
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดซึ่งมยีอดตรงกนัข้ำมกบัรำยกำรเงนิทดรองรำชกำรรบัจำกคลงัภำยใต้หวัข้อ
หนี้สนิไม่หมนุเวยีน

-	 รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด	ได้แก่	เงนิลงทนุระยะสั้นที่มสีภำพคล่องซึ่งมรีะยะเวลำครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็น
เงินสดได้ภำยใน	 3	 เดือน	 เช่น	 เงินฝำกประจ�ำ	 บัตรเงินฝำก	 และตั๋วเงินที่มีวันถึงก�ำหนดภำยใน	 3	 เดือน	 
แสดงไว้เป็นรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด

4.2 วัสดุคงเหลือ
	 	 วสัดคุงเหลอื	หมำยถงึ	ของใช้สิ้นเปลอืงนอกจำกสนิค้ำที่หน่วยงำนมไีว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนนิงำนตำมปกต	ิ
โดยทั่วไปมีมูลค่ำไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถำวร	 แสดงตำมรำคำทุนและตีรำคำวัสดุคงเหลือด้วย	 โดยวิธ ี
เข้ำก่อนออกก่อน

4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-	 ที่ดนิ	เป็นที่รำชพสัดทุี่หน่วยงำนครอบครองและใช้ประโยชน์	แต่ไม่ได้เป็นผู้ถอืกรรมสทิธิ์
-	 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	รวมทั้งส่วนปรบัปรงุอำคำร	ทั้งอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่หน่วยงำน	มกีรรมสทิธิ์และ
ไม่มกีรรมสทิธิ์	แต่หน่วยงำนได้ครอบครองและน�ำไปใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนนิงำน	แสดงมลูค่ำสทุธติำมบญัชี
ที่เกดิจำกรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม

-	 อปุกรณ์	ได้แก่	ครภุณัฑ์ประเภทต่ำง	ๆ	รบัรู้เป็นสนิทรพัย์เฉพำะรำยกำรที่มมีูลค่ำต่อหน่วยตั้งแต่	5,000	บำท
ขึ้นไป	แสดงมูลค่ำสทุธติำมบญัชทีี่เกดิจำกรำคำทนุหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสม	อปุกรณ์ที่มูลค่ำ	ต่อหน่วยต�่ำกว่ำ	
5,000	บำท	บนัทกึรบัรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยอปุกรณ์	(ค่ำครภุณัฑ์มูลค่ำต�่ำกว่ำเกณฑ์)

หมายเหตุที	่3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
  และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุที่	4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
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-	 รำคำทนุของอำคำร	 และอปุกรณ์	 รวมถงึรำยจ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิทรพัย์อยู่ในสถำนที่และสภำพ
ที่พร้อมใช้งำน	ต้นทุนในกำรต่อเตมิหรอืปรบัปรงุ	ซึ่งท�ำให้หน่วยงำนได้รบัประโยชน์ตลอดอำยกุำรใช้งำนของ
สนิทรพัย์เพิ่มขึ้นจำกมำตรฐำนเดมิ	ถอืเป็นรำคำทนุของสนิทรพัย์	ค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมแซมถอืเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในงบแสดงผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ

-	 ค่ำเสื่อมรำคำบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิ	ค�ำนวณโดย	วิธเีส้นตรงตำมอำยุ
กำรใช้งำนที่ก�ำหนดไว้ในหลกักำรและนโยบำยบญัชภีำครฐั	ฉบบัที่	2	และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ	โดยกรมบญัชกีลำง	ดงันี้

	 	 อำคำรส�ำนกังำนและอำคำรเพื่อประโยชน์อื่นที่มโีครงสร้ำงเป็นคอนกรตี	 40	 ปี
	 	 สิ่งปลูกสร้ำงถำวร	 15	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์ส�ำนกังำน	 12	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์ยำนพำหนะ	 8	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์ไฟฟ้ำ	&	วทิย	ุ 10	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์โฆษณำ	 10	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์	 5	 ปี
	 	 ครภุณัฑ์อื่น	 5	 ปี

4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 -	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	แสดงมูลค่ำสทุธติำมบญัชทีี่เกดิจำกรำคำทนุหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสม
	 -	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน	 โดยวิธ ี
	 	 เส้นตรง	ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ	ดงันี้	
	 	 โปรแกรมคอมพวิเตอร์อำยุ		 5	 ปี

4.5 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
	 -	 รำยได้รอกำรรบัรู้ระยะยำว	เป็นสนิทรพัย์รบับรจิำคโดยมผีู้มอบให้หน่วยงำนไว้ใช้ในกำรด�ำเนนิงำน
	 -	 รำยได้รอกำรรบัรูท้ยอยตดับญัชเีพื่อรบัรูร้ำยได้ตำมเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวลำที่จ�ำเป็น	 
	 	 เพื่อจบัคูร่ำยได้กบัค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ทยอยรบัรู้รำยได้ตำมเกณฑ์สดัส่วนของค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์ 
	 	 ที่ได้รบัควำมช่วยเหลอืหรอืบรจิำค

4.6 รายได้จากเงินงบประมาณ
	 รำยได้จำกเงนิงบประมำณรบัรู้ตำมเกณฑ์ดงันี้
	 1)	 เมื่อได้รบัอนมุตัคิ�ำขอเบกิเงนิจำกกรมบญัชกีลำงในกรณเีป็นกำรขอรบัเงนิเข้ำบญัชหีน่วยงำน
	 2)	 เมื่ออนมุตัจิ่ำยเงนิให้กบัผู้มสีทิธไิด้รบัเงนิในกรณเีป็นกำรจ่ำยตรงให้กบัผู้มสีทิธริบัเงนิ
	 3)	 เมื่อได้รบัอนมุตัคิ�ำขอเบกิเงนิจำกกรมบญัชกีลำงในกรณเีป็นกำรเบกิหกัผลกัส่งไม่รบัตวัเงนิ

	 หน่วยงำนแสดงรำยได้จำกเงนิงบประมำณในงบแสดงผลกำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิตำมจ�ำนวนเงนิงบประมำณ
ที่ขอเบกิสทุธจิำกเงนิงบประมำณเบกิเกนิส่งคนื	งบประมำณเบกิแทนกนัแสดงรำยได้จำกเงนิงบประมำณในงบแสดงผล
กำรด�ำเนนิงำนทำงกำรเงนิของหน่วยงำนผู้เบกิแทน

4.7 รายได้แผ่นดิน
	 รำยได้แผ่นดนิเป็นรำยได้ที่หน่วยงำนไม่สำมำรถน�ำมำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน	รบัรูเ้มื่อเกดิรำยได้ด้วยยอดสทุธิ
หลังจำกหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมำณตำมที่ได้รับกำรยกเว้น	 รำยได้แผ่นดินและรำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง 
ไม่ต้องแสดงเป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน	แต่แสดงไว้ในหมำยเหตปุระกอบ	งบกำรเงนิเป็นรำยงำนแยกต่ำงหำก

4.8 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
	 รำยได้จำกเงินโอนและเงินบริจำคจำกบุคคลอื่นนอกจำกหน่วยงำนภำครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงิน	 ยกเว้นในกรณีที่มี
เงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกดัที่ต้องปฏบิตัติำมในกำรใช้จ่ำยเงนิ	หรอืได้รบัควำมช่วยเหลอืและบรจิำคเป็นสนิทรพัย์ที่ใช้ประโยชน์
แก่หน่วยงำนเกินหนึ่งปี	 จะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมสัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรนั้นเกิดขึ้น	 หรือเกณฑ์กำรค�ำนวณ 
ค่ำเสื่อมรำคำสนิทรพัย์ที่ได้รบัตลอดอำยขุองสนิทรพัย์นั้น
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หมายเหตุที่	5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
เงินทดรองรำชกำร	 600,000.00	 600,000.00	
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ	(เงนิฝำกธนำคำร-เงนิในงบประมำณ)	 10,380.00	 2,068,620.00	
เงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ	(เงนิฝำกธนำคำร-เงนินอกงบประมำณ)	 131,500.00	 52,165.24	
เงนิฝำกคลงั	 1,536,667.50	 1,656,043.50	
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 2,278,547.50	 4,376,828.74	

หมายเหตุที่	6 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
ลูกหนี้เงนิยมืในงบประมำณ	 161,200.00		 401,200.00	
รำยได้ค้ำงรบั	 945,560.67		 33,205.00	
รวม ลูกหนี้ระยะสั้น	 1,106,760.67		 434,405.00	

ลูกหนี้เงนิยมื	ณ	วนัสิ้นปี	แยกตำมอำยหุนี้	ดงันี้
(หน่วย	:	บำท)

 ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนด ถึงก�าหนดช�าระ เกินก�าหนดช�าระ รวม
  ช�าระและการส่งใช ้ และการส่งใช ้ และการส่งใช้
  ใบส�าคัญ ใบส�าคัญ ใบส�าคัญ
	 2561	 161,200.00		 	 	 161,200.00	
	 2560	 401,200.00		 	 	 401,200.00	

หมายเหตุที่	7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 100,716,668.58		 100,558,308.58	
หกั	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 -44,213,145.32	 -42,220,923.11
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง-สทุธ	ิ 56,503,523.26		 58,337,385.47	
ครภุณัฑ์	 82,232,664.42		 78,289,295.62	
หกั	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม-ครภุณัฑ์	 -62,656,416.05	 -56,372,140.23
ครภุณัฑ์	สทุธ	ิ 19,576,248.37		 21,917,155.39	
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธ	ิ 76,079,771.63		 80,254,540.86	
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หมายเหตุที่	8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	 40,127,578.20		 7,030,030.83	
หกั	ค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสม-โปรแกรมคอมพวิเตอร์	 -7,634,895.13	 -7,029,958.83
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	 32,492,683.07		 72.00	

หมายเหตุที	่9 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
เจ้ำหนี้กำรค้ำ	 5,218,617.15		 1,786,547.82	
เจ้ำหนี้อื่น	 145,599.92		 -	
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย	 1,362,789.37		 2,389,183.05	
รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น	 6,727,006.44		 4,175,730.87	

หมายเหตุที	่10 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
เงนิรบัฝำกอื่น	 -		 31,650.00	
เงนิประกนัผลงำน	 -		 640,450.00	
เงนิประกนัอื่น	 1,536,667.50		 1,624,393.50	
รวม เงินรับฝากระยะสั้น	 1,536,667.50		 2,296,493.50	

หมายเหตุที	่11 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย	:	บำท)

รำยได้จำกงบประมำณปีปัจจบุนั	 2561 2560
		รำยได้จำกงบบคุลำกร	 61,407,353.33		 59,122,005.55	
		รำยได้จำกงบด�ำเนนิงำน	 37,774,098.95		 56,061,423.58	
		รำยได้จำกงบลงทนุ	 270,269.91		 1,773,587.60	
		รำยได้จำกงบอดุหนนุ	 93,702,400.00		 155,819,291.96	
		รำยได้จำกงบกลำง	 40,349,636.63		 37,596,778.12	
		รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น	 93,946,400.00		 88,913,578.04	
  หกั	เบกิเกนิส่งคนืเงนิงบประมำณ	 -332,221.07	 -1,377,212.60
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	 327,117,937.75		 397,909,452.25	
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รำยได้จำกงบประมำณปีก่อน	ๆ	(เงนิกนัไว้เบกิเหลื่อมปีเบกิจ่ำยปีปัจจบุนั)
		รำยได้จำกงบบคุลำกร	 -		 	-	
		รำยได้จำกงบด�ำเนนิงำน		 9,103,964.62		 12,603,405.42	
		รำยได้จำกงบลงทนุ	 4,384,750.40		 3,112,086.00	
		รำยได้จำกงบกลำง	 -		 -	
		รำยได้จำกรำยจ่ำยอื่น	 3,802,325.00		 13,753,018.82	
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	 17,291,040.02		 29,468,510.24	
รวม รายได้จากงบประมาณ	 344,408,977.77		 427,377,962.49	

หมายเหตุ:	 หกัเบกิเกนิส่งคนืเงนิงบประมำณ
	 -	 งบบคุลำกร	 =	 28,205.48	
	 -	 งบด�ำเนนิงำน	 =	 285,757.29	
	 -	 งบกลำง	 =	 18,258.30	
	 	 	 	 332,221.07	

หมายเหตุที่	12 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
รำยได้จำกกำรบรจิำค	 116,915.78		 5,820,265.05	
รวมรำยได้จำกกำรอดุหนนุและบรจิำค	 116,915.78		 5,820,265.05	

รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค	 เป็นรำยกำรทยอยรับรู้รำยได้	 ตำมสัดส่วนของค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์รับบริจำคใน 
ปี	2560	ได้รบัเงนิบรจิำคจำกสถำบนัเครอืข่ำยของกระทรวงอตุสำหกรรม	จ�ำนวน	5,580,000.00	บำท

หมายเหตุที่	13 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
เงินเดอืน	 55,615,724.40		 53,303,776.08	
ค่ำล่วงเวลำ	 350,680.00		 378,280.00	
ค่ำจ้ำง	 4,746,660.00		 4,490,040.00	
เงนิค่ำตอบแทนพนกังำนรำชกำร	 1,732,800.00		 1,572,940.00	
ค่ำรกัษำพยำบำล	 9,179,294.00		 10,167,524.33	
เงนิช่วยกำรศกึษำบตุร	 319,550.00		 356,195.00	
เงนิช่วยเหลอืพเิศษกรณเีสยีชวีติ	 137,670.00		 -	
เงนิชดเชยสมำชกิ	กบข.	 	908,078.15		 873,357.06	
เงนิสมทบ	กบข.	 1,362,117.25		 1,310,035.60	
เงนิสมทบ	กสจ.	 142,399.80		 134,701.20	
เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม	 62,280.00		 57,611.00	
ค่ำเช่ำบ้ำน	 104,000.00		 132,000.00	
ค่ำใช้จ่ำยบคุลำกรอื่น	 779,806.45		 911,667.96	
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 75,441,060.05		 73,688,128.23	
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หมายเหตุที่	14 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
บ�ำนำญ	 16,430,645.40		 16,301,713.37	
เงนิช่วยค่ำครองชพี	 1,714,501.92		 1,757,709.57	
บ�ำเหนจ็	 930,288.00		 930,288.00	
เงนิบ�ำเหนจ็ตกทอด	 4,150,256.40		 197,232.00	
บ�ำเหนจ็ด�ำรงชพี	 1,166,210.00		 1,389,169.70	
ค่ำรกัษำพยำบำล	 3,297,898.25		 3,639,122.97	
เงนิช่วยกำรศกึษำบตุร	 -		 -	
บ�ำเหนจ็บ�ำนำญอื่น	 288,028.71		 362,834.38	
รวม ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 27,977,828.68		 24,578,069.99	

หมายเหตุที	่15 ค่าใช้สอย
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม	 4,728,430.28		 9,200,523.50	
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำง	 685,187.34		 407,429.20	
ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรงุรกัษำ	 216,493.10		 160,007.57	
ค่ำจ้ำงเหมำบรกิำร	 36,877,196.19		 42,943,654.89	
ค่ำธรรมเนยีม	 403.00		 806.00	
ค่ำจ้ำงที่ปรกึษำ	 60,931,078.43		 92,661,900.00	
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชมุ	 682,407.00		 893,442.00	
ค่ำใชจ่ำยผลกัส่งเป็นรำยได้แผ่นดนิ	 5,360.00		 47,428.00	
ค่ำประชำสมัพนัธ์	 1,008,132.00		 807,367.50	
ค่ำใช้สอยอื่น	 753,100.50		 8,505,504.08	
รวม ค่าใช้สอย	 105,887,787.84		 155,628,062.74	

หมายเหตุที	่16 ค่าวัสดุ
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
ค่ำวสัด	ุ 2,289,707.00		 2,383,986.54	
ค่ำแก๊สและน�้ำมนัเชื้อเพลงิ	 194,786.10		 177,454.40	
ค่ำครภุณัฑ์มูลค่ำต�่ำกว่ำเกณฑ์	 88,926.31		 223,778.20	
รวม ค่าวัสด	ุ 2,573,419.41		 2,785,219.14	
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หมายเหตุที่	17 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
ค่ำไฟฟ้ำ	 2,493,205.76		 2,540,447.80	
ค่ำน�้ำประปำ	 51,371.83		 49,162.11	
ค่ำโทรศพัท์	 548,401.00		 542,896.78	
ค่ำบรกิำรสื่อสำรและโทรคมนำคม	 468,645.00		 259,679.43	
รวม ค่าสาธารณูปโภค	 3,561,623.59		 3,392,186.12	

หมายเหตุที่	18 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 2,603,679.47		 2,518,064.09	
ครภุณัฑ์	 6,284,275.82		 6,358,857.99	
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	 604,936.30		 -	
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 9,492,891.59		 8,876,922.08	

หมายเหตุที่	19 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย	:	บำท)

 2561 2560
บัญชโีอนสนิทรพัย์ให้หน่วยงำนของรฐั	 -		 -		
เงนิอดุหนนุเพื่อกำรด�ำเนนิงำน	-	องค์กรระหว่ำงประเทศ	 11,381,762.75		 10,367,995.04	
เงนิอดุหนนุเพื่อกำรด�ำเนนิงำน	-	องค์กรไม่หวงัผลก�ำไร	 82,196,000.00		 144,900,000.00	
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 93,577,762.75		 155,267,995.04
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การวิเคราะห์งบการเงิน
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

ผลการตรวจสอบ (ตามวัตถุประสงค์) 
1.	 งบแสดงฐำนะกำรเงินได้จัดท�ำขึ้นโดยถูกต้อง	 ครบถ้วนและเป็นไปตำมหลักกำรมำตรฐำนและนโยบำยบัญชีภำครัฐ	 
	 และงบกำรเงนิประจ�ำปีได้รบักำรรบัรองจำกส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ
2.	 รำยกำรต่ำง	 ๆ	 ที่แสดงฐำนะกำรเงินของหน่วยงำนซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์	 หนี้สินและทุน	 สะท้อนให้เห็นถึงฐำนะ 
	 กำรเงนิที่ควรจะเป็นและสอดคล้องกบัลกัษณะและสภำพแวดล้อมกำรด�ำเนนิงำนที่เป็นอยู่ของหน่วยงำน
3.	 หน่วยงำนบรหิำรสนิทรพัย์และหนี้สนิ	กำรได้มำและใช้ไปของทรพัยำกรต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสมเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุ	 
	 โดยค�ำนงึถงึควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4.	 ผู้บรหิำรมภีำระหน้ำที่และให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรงบประมำณตั้งแต่กำรเตรยีมควำมพร้อมเพื่อขอตั้ง	งบประมำณ	 
	 กำรชี้แจง	กำรบรหิำร	กำรเบกิจ่ำยและกำรกนัเงนิไว้เบกิเหลื่อมปี

ผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1.	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดมียอดคงเหลือลดลงจำกปี	 2560	 =	 47.94%	 เฉพำะรำยกำรเงินฝำกธนำคำร	 –	 
	 ในงบประมำณมผีลต่ำง	-99.55%	ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยลดกำรใช้เงนิสด/เชค็	มำเป็นวธิจี่ำยตรงและ	e-payment
2.	 รำยได้ลดลง	20.47%	ค่ำใช้จ่ำยลดลง	17.08	จำกปี	2560	ส่งผลท�ำให้รำยได้ไม่เพยีงพอกบัรำยจ่ำยและปี	2561	มยีอด 
	 ค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำรำยได้	2.10%

การวิเคราะห์งบการเงิน
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บุคลากร สศอ.

1.	 นางสาวจริยา		เด่นดวง	

1.	 นายจักรพันธ์		เด่นดวงบริพันธ์	
4.	 นางสาวมณฑิรา		อินต๊ะนา
 

2.	 นางสาวฐิติชานันท์		ไชยธงรัตน์
 

2.	 นางอุรัสยา		ช่วยนิมิตร
 

3.	 นางนาฏนดา		จันทร์สุข
 

3.	 นายกฤษฎา		นุรักษ์	

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

1

1

2

2

3

3

4



รายงานประจำาปี 2561          สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม126

1.	 นางสาวสมจิตต	์	เอี่ยมวรชัย	
4.	 นางมาลิสา		โคกม่วง
 

1.	 นางนันฐภรณ์		นิยมสุข
4.	 นางสาวทิพาพร		ยิ้มวิลัย
7.	 นางสาวอมลณัฐ		เอมวัฒนะ	
 

2.	 นางเนาวรัตน์		ศรัทธาสุข
5.	 นางสาวสุดารัตน	์จุ้ยไทย	

2.	 นางสาวศิวพร		พราหมณ์เวทอุดม	
5.	 นายสิน		จิตสุทธิญาณ
8.	 นางสาวธรรมพร		จันทร์จรูญ
 

3.	 นางเอื้อมพร		พวงไพโรจน์
6.	 นางอัจฉรา	ไชยธงรัตน์
 

3.	 นางสาวแววฤดี		มีสุข
6.	 นางจิตตานันทิ	์	แสงรุ่ง
 

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.) กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ

1 2

2

1

3

3

5

5
7

4

4

6

6

8

บุคลากร สศอ.
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1.	 นายธนภณ		พูลวาสน์
4.	 นางสาววราภรณ์		รักษาแก้ว
7.	 นางสาวเขมรุจ	ิ	โตอินทร์	
 

2.	 นางจิราภรณ์		แสนดี
5.	 นางสาววีรนุช		พโยมรัตน์
 

3.	 นางสาวชุติมา		ตั้งธนอ�ารุง
6.	 นายจิราย	ุ	ผู้รักษา	
 

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.) กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

2

1
3 5

7

4
6

1.	 นางสาวภคอร		ประสิทธิ์สุข
4.	 นายบุญอนันต	์	เศวตสิทธิ์
7.	 นางสาวเทพยุดา		วงศ์วิรัติ	
 

2.	 นางสาวภัททิรา	ไชยทิพย์
5.	 นางสาวเครือวัลย	์	วรสูต
 

3.	 นางสาววิภาพันธ	์	กล่อมสกุล
6.	 นางสาวพิมพ์กมล		เจริญสุข
 

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.) กลุ่มประชาสัมพันธ์

2
1

3 5
7

4
6
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บุคลากร สศอ.

1

2
3 5

7

9
4

6
8

1.	 นายธีรทัศน์		อิศรางกูร	ณ	อยุธยา
4.	 นางสาววรนาถ		ด่านผดุงทรัพย์
7.	 นางสุวรรณา		สุภกิจพาณิชกุล
 

2.	 นางวาสนา		วัฒนวิกย์กรรม์	
5.	 นางสาวภูริตา		มณียม
8.	 นางสาวเพียงใจ		ไชยรังสินันท์
 

3.	 นางสาวณัฐวดี		โพธิ์กระสังข์
6.	 นางฐิตาพร		เช้าเที่ยง
9.	 นางสาววรรณพร		บุญยรัตพันธุ์	
 

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

1.	 นายพันธ์ลภ		เสมาทอง
4.	 นายปัญญา		พันธุจินดา

2.	 นายวสันต	์	ก้อนนาค
5.	 นายถาวร		แสงครุฑ	

3.	 นายสมศักดิ	์	นาวงษ์

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.) ฝ่ายอาคารสถานที่และหมวดยานยนต์

21
3

54
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1 2

11

3

13

5

15

7

10

10

9
4

12

6

14

8

16
17

18

10.	 นายวัฒนา		อุไกรหงสา
13.	 นางสาวสุสาร	ี	รัตนพันธุ์
16.	 นายศุภชัย		วัฒนวิกย์กรรม์	
 

1.	 นางสาวนพมาศ		ช่วยนุกูล
4.	 นางสาวเรวด	ี	แก้วมณี
7.	 นางสาวธารทิพย	์	ศรีสันติสุข
10.	 นางศุภิดา		เสมมีสุข	

2.	 นางอารีย์วรรณ		สมใจเจริญ
5.	 นางสาวสุจิรภา		หาญสวัสดิ์
8.	 นางถนอมศร	ี	ปาณะ	

12.	 นายศักดิ์ชัย		สินโสมนัส
15.	 นายสมาน		เฉินยืนยง
18.	นางสาวพัชราวด	ี	ค�ารอด 

3.	 นางสาวสมานลักษณ์		ตัณฑิกุล
6.	 นางสาวจันทิมา		ยาเกิ้น
9.	 นางศุภวรรณ		เทอดเกียรติ์บูรณะ	

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)

11.	 นายวีระศักดิ์		มาด้วง
14.	 นายสมชาย		จ�าปาทอง
17.	นายอานันท	์	กรุดเนียม
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บุคลากร สศอ.

11.	 นายธีร	์	ตั้งตรงหฤทัย
14.	 นางสาววรนารถ		มีภูมิรู้
17.	 นางสาวพัชนีวรรณ		ร่องซ้อ	
20.	 นางสาวนาตยา		สุขเกษม	

1.	 นางเพ็ญวิภา		ไตรศิริพานิช
4.	 นายนรา		สวนแก้ว
7.	 นางสาวญาดา		ว่องวัฒนากูล	
 

12.	 นางสาวจุฑาทิพย	์	ศิริพงษ์
15.	 นางสาวนวลชนก		นานอน
18.	 นางสาวพิมพ์ขวัญ		ลิมปโสภา	
21.	 นางสาวปิญชาน	์	ศรีสังข์

2.	 นางสาวณัฏฐ์วาร	ี	น้อยบุญญะ
5.	 นายเจษฎา		อุดมกิจมงคล
8.	 นายวิศรุต		แปงติ๊บ
 

13.	 นางสาวปทิตตา		เตชะศุภสิน
16.	 นางสาววาสนา		จักสูงเนิน
19.	 นางสาวสิริรักษ	์	ชูเชิด
 

3.	 นางสาวปัทมาภรณ์		พรายภู่
6.	 นางสาวสุภาภรณ	์	วิไลเรืองสุวรรณ
9.	 นางสาวพวงพิศ		วิเศษสุวรรณภูมิ	

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)

11

13
14 17

20 211918
12

15
16

1 2
3

6

8

4 5
79
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10.	 นางสาวศิระประภา		เอื้อวิวัฒน์สกุล
13.	 นางสาวประภาพร		สุขเกษม	
16.	 นางรัชนีวรรณ		พุ่มโพธิ์	
 

1.	 นายกฤศ		จันทร์สุวรรณ
4.	 นางสาวอัมพรพรรณ		วงษ์ท่าเรือ
7.	 นางสาวพชรวรรณ		สนธิมุล	

11.	 นางสาววริสสา		ศิริกุล
14.	 นายชัยพร		มานะกิจจงกล
17.	 นางสาวนัณฐพัชร		ภูดิศพิพัฒน์	

2.	 นางสาวอรดา		ยิ้มกรุง
5.	 นางสาวกนกวรรณ		บัวผุด

12.	 นางสาวพธ	ู	ทองจุล
15.	 นางสาววิลาวัลย	์	ฤทธิกาญจน์
18.	 นายธนวัฒน	์	ไทยแก้ว	

3.	 นายพิชิตพล		แก้วงาม
6.	 นางลิวัน		ทองปาน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)

12

14

15

18

13
16

17

1

2

3

5
7 4

6

11

10
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บุคลากร สศอ.

1.	 นายปรีดา		อัตวินิจตระการ
4.	 นางสาวชุติมา		ชุติเนตร
7.	 นางสาวอรศุภา		เชาวนาปรีชา	

2.	 นางสาวเพชรไพลิน		สายสิงห์
5.	 นางสาวอัมพร		สุวรรณรัตน์
 

3.	 นายอนุวัตร		จุลินทร
6.	 นายธิปไตย		นาคหิรัญไพศาล
 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

1
2

3

5
7

4

6

8.	 นายวิญญู		ไหลประสิทธิ์พร
11.	 นางกัลยา		อัศวโสภณกุล
14.	 นายบวร		กิติไพศาลนนท์	

9.	 นายบุรินทร	์	พุทธโชติ
12.	 นางสาวสุนิสา		ตามไท

10.	 นางสาวนิสกา		ม่วงพัฒน์
13.	 นางสาวอริศรา		สินอุดม

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)

11

13 1412
10

9

8
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1.	 นางสาวปรารถนา		บุญญฤทธิ์
4.	 นางสาวธันยาภรณ์		วัฒนสิทธิ์
7.	 นายเมธ	ี	ลายประดิษฐ์	
 

8.	 นายอนุชิต		บุญจันทร์คง
11.	 นางสาวสมพิศ		นาคสุข
 
 

2.	 นางสาวทิพจุฑา		รวบยอด
5.	 นายอุษิณ		วิโรจน์เตชะ
8.	 นางเนตรนภา		เตชปัญญาสาร	

9.	 นางภาราดา		จันทร์สุวรรณ
12.	 นางอรพินท	์	กิจประกอบ
 

3.	 นางสาวพิมพ์นิภา		เรืองศรี
6.	 นางสาวประวีณาภรณ	์	อรุณรัตน์
9.	 นายชาญชัย		โฉลกคงถาวร	

10.	 นางสาวมัชฌิมา		ตะติยะก้านตง
13.	 นายอภิยุกต	์	อ�านวยกาญจนสิน
 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)

10
98

11

13
12

1
2

3

5
7

9

4
6

8
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10.	 นายสรวิศ		ชัยเลิศวณิชกุล
13.	 นายพงษ์ศักดิ	์	เลาสวัสดิ์ชัยกุล

 

11.	 นางบุตร	ี	เทียมเทียบรัตน์
14.	 นายชาล	ี	ขันศิริ
 

12.	 นางสาวสุทธิรัตน	์	ชาลาธราวัฒน์
 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)

บุคลากร สศอ.

11

13 14

12

10
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สำานักงานเลขานุการกรม (สล.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4271	 โทรสำร	:	0 2644 7136

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4302	 โทรสำร	:	0 2644 8817

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)
โทรศพัท์	:	0 2202 4368	 โทรสำร	:	0 2202 4365

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)
โทรศพัท์	:	0 2202 4392	 โทรสำร	:	0 2202 4390

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4333	 โทรสำร	: 0 2644 8316

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4336	 โทรสำร	:	0 2202 4308

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4351	 โทรสำร	:	0 2644 8956

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4282	 โทรสำร	:	0 2202 4282

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
โทรศพัท์	:	0 2202 4388	 โทรสำร	:	0 2202 4388

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายใน สศอ.
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แผนที่ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กระทรวงการต�างประเทศ

มหาว�ทยาลัยมหิดล
คณะว�ทยาศาสตร�
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ถนนพระรามท่ี 6

สำนักงานมาตรฐาน
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อุตสาหกรรม

ถนนราช
ว�ถี

ถนนศร�อยุธยา

ซอยโยธี

อนุสาวร
�ย�ชัยสมรภูมิ

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

กระทรวง
อุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพ�น้ฐาน
และการเหมืองแร�

โรงพยาบาลสงฆ�

อาคาร
จอดรถ

สำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ถนนพญาไท

กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม
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