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 • อุตส�หกรรมไทยภ�ยใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
 • Sustainable Manufacturing แนวคิดก�รผลิต
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 • แผนแม่บทก�รพัฒน�อุตส�หกรรมภูมิภ�คสู่ประเทศไทย 4.0
 • ก�รจัดทำ�ระบบส�รสนเทศเพื่อขับเคลื่อนอุตส�หกรรม
  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ   
 • แผนปฏิบัติก�รด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม Smart Electronics  
  เพื่อยกระดับ Supply Chain ของอุตส�หกรรมไฟฟ้�
  และอิเล็กทรอนิกส์
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  ของไทย พ.ศ. 2561-2570 สู่ก�รปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
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  ระหว่�งไทยกับภูมิภ�คแอฟริก� และล�ตินอเมริก� 
 • ก�รพัฒน�คว�มร่วมมือด้�นอุตส�หกรรม 4.0 
  ระหว่�งไทยและส�ธ�รณรัฐเก�หลี
 • ก�รพัฒน�ดัชนีวัดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันด้�น
  เศรษฐกิจอุตส�หกรรมของอุตส�หกรรมศักยภ�พ
 • ทิศท�งในก�รพัฒน�และคว�มสำ�เร็จในก�รเป็นองค์กรชั้นนำ�
  สู่รัฐบ�ลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กิจกรรมสำาคัญในรอบปีงบประมาณ 2562
 • กิจกรรมสำ�คัญในรอบปีของ สศอ. 
 • ก�รจัดง�นประจำ�ปี OIE Forum 2562

รายงานทางการเงิน
 • งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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 • หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
 • ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน
 • บุคล�กร สศอ.
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยง�นต่�ง ๆ ภ�ยใน สศอ.
 • แผนที่ สศอ.



สารผู้อำานวยการ
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

สศอ.  ตระหนักถึงความสำาคัญของ 
ภาคอุตสาหกรรม ที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องจักร
หลักของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
และพร้อมมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ เพื่อให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยเจริญก้าวหน้าสู่อนาคตที่มั่นคง มั่งคั่ง 
ตามวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรชีน้ำาการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน



(นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ)
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรท่ีทำาหน้าท่ี
เสนอแนะนโยบาย จัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ กำาหนดท่าที แนวทางความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ศึกษา
วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นข้อมูล 
พ้ืนฐานในการกำาหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม
หรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมท้ังประสาน 
เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
อุตสาหกรรม ทำาการวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม
และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดทำาดัชนี
อุตสาหกรรม ตลอดจนสำารวจและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ด้านอุตสาหกรรม และทำาหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศ
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 หนงัสอืรายงานประจำาปี สศอ. เล่มน้ี นอกจาก
การรายงานข้อมูลท่ัวไป รายงานการเงิน และผลการ
ปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว 
ในเล่มยังได้นำาเสนอเนื้อหาการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สูอ่นาคตท่ียัง่ยืนในประเดน็ท่ีอยู่ในความสนใจ 4 เร่ือง 
ไดแ้ก ่การขับเคลือ่นนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน การแก้ไขปัญหาฝุ่นมลพิษ 
PM2.5 กับการช้ีนำาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
BCG พลกิชีวติพลกิโฉมอตุสาหกรรมไทยสูก่ารพัฒนา
ท่ีย่ังยืน และรวมกันเราอยู่หรือแยกกันไปต่อ
 ในห้วงรอยต่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 ถือเป็น
ช่วงสำาคัญย่ิงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไป
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ในรายงาน สศอ. เล่มนี้
ได้จัดทำาเน้ือหาเพ่ือให้เห็นถึงทิศทางอุตสาหกรรมไทย
กับความท้าทายในอนาคต อาทิ การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในภาค
อุตสาหกรรม การขับเคล่ือนอุตสาหกรรมไทยด้วย
ข้อมูล อุตสาหกรรมไทยภายใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) การกำาหนด Roadmap การใช้ Smart 
Technology เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรีสตาร์ท
อุตสาหกรรมไทยภายหลงัโควดิ-19 และ Sustainable 
Manufacturing แนวคิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทย
ในยุคความปกติใหม่ภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 
เป็นต้น

 สำาหรบัในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศอ. 
ได้ดำาเนินงานครอบคลุมตามบทบาทหน้าท่ีในด้าน
ต่าง ๆ  โดยนำาเสนอออกมาในลักษณะบทความชวนอ่าน 
อาทิ “ผลิตภาพ” หนทางสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การขับเคล่ือน
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 
2561-2570 สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม แผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม Smart 
Electronic เพ่ือยกระดับ Supply Chain ของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำา
ระบบสารสนเทศเพ่ือขับเคลือ่นอตุสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ การจัดทำาระบบป้ายแสดงข้อมูล
ยางรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)  
การสร้างความเช่ือมโยงด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกา 
การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี การพัฒนาดัชนี
วัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ และทิศทาง
ในการพัฒนาและความสำาเรจ็ในการเป็นองคก์รชัน้นำา
สู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
 สศอ. ตระหนักถึงความสำาคัญของภาค
อุตสาหกรรมท่ีจะเป็นหนึ่งในเคร่ืองจักรหลักของการ
ขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศ และพรอ้มมุง่ม่ันปฏบัิติ
หนา้ท่ีอยา่งเต็มกำาลงัความสามารถ เพ่ือให้เศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมไทยเจริญก้าวหน้าสู่อนาคตท่ีม่ันคง 
ม่ังคัง่ ตามวสิยัทัศน์ในการเป็นองคก์รช้ีนำาการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน 
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วิสัยทัศน ์
เป็นองค์กรชี้นำ�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
ของประเทศสู่คว�มยั่งยืน

พันธกิจ/ภารกิจ
 • จัดทำ� บูรณ�ก�ร ผลักดันนโยบ�ย แผนยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน� 
  อุตส�หกรรมสู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
 • จัดทำ� เชื่อมโยง และให้บริก�รข้อมูล ก�รชี้นำ�และก�รเตือนภัยเศรษฐกิจ 
  อุตส�หกรรมและระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้
 • สร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ค่านิยม
รับผิดชอบหน้�ที่  เสนอแนะอย่�งสร้�งสรรค์
มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์

อำานาจหน้าที่
  • เสนอแนะนโยบ�ย แนวท�ง และม�ตรก�รด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม  
  รวมทั้งก�รจัดทำ�แผนพัฒน�อุตส�หกรรมของประเทศ 
 • เสนอแนะนโยบ�ย กำ�หนดท่�ที แนวท�งคว�มร่วมมือท�งด้�นเศรษฐกิจ 
  อุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจ�กับองค์ก�รหรือ 
  หน่วยง�นต่�งประเทศด้�นอุตส�หกรรม 
 • ศึกษ� วเิคร�ะหเ์ศรษฐกิจอุตส�หกรรม เพ่ือเปน็ข้อมลูพ้ืนฐ�นในก�รกำ�หนด 
  นโยบ�ย ก�รว�งแผน ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม และก�รแก้ปัญห�หรือ 
  พัฒน�เทคโนโลยีอุตส�หกรรม 
 • วิเคร�ะห์ วิจัย ค�ดก�รณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
 • ประส�น เร่งรัด ติดต�ม ขับเคลื่อน และประเมินผลก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
 • กำ�หนดนโยบ�ยก�รสำ�รวจ ก�รเก็บรักษ� ก�รใช้ประโยชน์ข้อมูลด้�น 
  อุตส�หกรรม จัดทำ�ดัชนีอุตส�หกรรม และทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์ส�รสนเทศ 
  ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
 • ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นหน้�ที่และอำ�น�จของ 
  สำ�นักง�น หรือต�มที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย



จรรยาข้าราชการ
ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ

1. ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�ม
ซือ่สตัย์ สุจรติ ทัง้ต่อตนเองและผูอ้ืน่ ไมแ่สวงห�ผลประโยชน์โดยมชิอบ ตระหนกั
และสำ�นึกในหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของตนเอง และต่อสังคม

2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติง�นที่ได้รับมอบหม�ย
ให้เสร็จสมบูรณ์ต�มกำ�หนดเวล� ได้ผลลัพธ์ต�มเป้�หม�ย คุ้มค่� ด้วยวิธีก�ร
ที่ถูกต้อง ชอบธรรม โดยรักษ�และใช้ทรัพย�กรให้เป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อประช�ชนและประเทศช�ติ

3. การเคารพบุคคลและองค์กร
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม พึงเค�รพสิทธิเสรีภ�พ ศักดิ์ศรี
คว�มเปน็มนษุยข์องตนและผูอ้ืน่อย่�งเท�่เทยีมกัน รกัษ�ชือ่เสียงของสำ�นกัง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม รวมถึงพึงรักษ�และใช้ทรัพย�กรอย่�งประหยัด คุ้มค่�

4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มเสมอภ�ค 
เปน็ธรรม รวดเรว็ ประหยัด และถูกต้อง ปฏิบติัต่อผูอ้ืน่ดว้ยคว�มมนี้ำ�ใจ สภุ�พ 
เอื้ออ�ทร

5. การยึดมั่นและยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติหน้�ที่อย่�งเป็น 
มืออ�ชีพ โดยยึดม่ันในคว�มถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักวิช�ก�ร 
และจริยธรรม

6. การดำารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ควรดำ�รงชีวิตโดยยึดปรัชญ� 
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้�งคว�มเชื่อถือ ศรัทธ�ที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

7. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ข�้ร�ชก�รสำ�นกัง�นเศรษฐกิจอตุส�หกรรม ต้องปฏบิตัหิน�้ทีด่ว้ยคว�มโปร่งใส 
เปิดเผย พร้อมรับผิดชอบและส�ม�รถตรวจสอบได้
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คณะผู้บริหาร

ทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

อิทธิชัย ยศศรี
รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

พะเยาว์ คำามุข
รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

Office of Industrial Economics  |  Annual Report 2019 11



คณะผู้บริหาร

สมจิตต์ เอี่ยมวรชัย
เลข�นุก�รกรม 
สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

เพ็ญวิภา ไตรศิริพานิช
ผูอ้ำ�นวยก�รกองนโยบ�ย
อุตส�หกรรมร�ยส�ข� 1

นพมาศ ช่วยนุกูล
ผูอ้ำ�นวยก�รกองนโยบ�ย
อุตส�หกรรมมหภ�ค

กฤศ จันทร์สุวรรณ
ผูอ้ำ�นวยก�รกองนโยบ�ย
อุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2
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คณะผู้บริหาร

ปรารถนา บุญญฤทธิ์
ผู้อำ�นวยก�รกอง
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม
ระหว่�งประเทศ

ปรีดา อัตวินิจตระการ
ผู้อำ�นวยก�รกองวิจัย
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำ�นวยก�รกอง
ส�รสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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คณะผู้บริหาร

นิอร สุขุม
ผู้เช่ียวช�ญด้�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรมระหว่�ง
ประเทศ

ดุสิต อนันตรักษ์
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รชี้นำ�และ
เตือนภัยภ�คอุตส�หกรรม

ดวงดาว ขาวเจริญ
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�ร
พัฒน�อุตส�หกรรม

สุนิสา ตามไท
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพิ่ม
คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
ภ�คอุตส�หกรรม
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คณะผู้บริหาร

กนกวรรณ บัวผุด
หัวหน้�กลุ่ม
พัฒน�ระบบบริห�ร

นาฏนดา จันทร์สุข
หัวหน้�กลุ่ม
ตรวจสอบภ�ยใน
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สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม

  กระทรวงอุตส�หกรรม ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
26 มิถุน�ยน 2533 ขอปรับปรุงฐ�นะของกองเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม ให้เป็นสำ�นักง�นเทียบเท่�กรม  
เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�นนโยบ�ยและแผนพัฒน�
อุตส�หกรรมให้มีประสิทธิภ�พย่ิงขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
ในก�รจดัตัง้สำ�นกัง�นเศรษฐกิจอตุส�หกรรม โดยให้โอนง�นของสำ�นกัง�น
พัฒน�อุตส�หกรรมหลัก สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม ม�รวม
เข�้ดว้ยกันต�มพระร�ชบญัญติัปรับปรงุ กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 
และพระร�ชบัญญัติโอนอำ�น�จหน้�ที่ และกิจก�รบริห�รง�นบ�งส่วนของ
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม (กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรม และ
สำ�นักง�นพัฒน�อุตส�หกรรมหลัก) กระทรวงอุตส�หกรรม ไปเป็น 
ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2534  
โดยได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 108 ตอนที่ 156 ลงวันที่  
4 กันย�ยน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจ�กวันประก�ศ 
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ดังน้ันจึงได้ถือเอ� วันท่ี 5 กันย�ยน 2534 เป็นวันก่อต้ัง 
สศอ. ตั้งแต่นั้นม�
 
  ทั้งนี้ สศอ. มีการทบทวนอำานาจหน้าที่ และโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการอีกหลายครั้ง โดยล่าสุดอาศัยอำานาจตามความในมาตรา 8 ฉ  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2543 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 และออกกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสากรรม  
พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี 134 ตอนท่ี 102 ก 
ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560 กำาหนดให้มีอำานาจหน้าที่และการแบ่งส่วน
ราชการดังปัจจุบัน
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สศอ.
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ส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบ

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.) กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 และ 2  
(กร.1 และ กร.2)

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ  
 งานช่วยอำานวยการ และงานเลขานุการของสำานักงาน 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  
 การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำานักงาน 
(3) ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 การเสรมิสรา้งวนิยั  และรกัษาระบบคณุธรรมของสำานกังาน 
(4) ดำาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  
 กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้าและผลงานของสำานักงาน 
(5) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
 และอาญา งานคดปีกครอง และงานคดอ่ืีนใด และการรบัฟงั 
 ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบ 
 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
 กฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของสำานักงาน 
(6) ดำาเนินการอ่ืนใดท่ีมิได้กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจของ 
 ส่วนราชการใดของสำานักงาน 
(7) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศกัยภาพ และแผนการเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน 
 การกำากับ ผลักดันและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีจำาเป็น 
 ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
(2) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ 
 ด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ รวมท้ังจดัทำาแผน 
 พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาค ภูมิภาค  
 และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีจำาเป็น 
 ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
(4) ตดิตามและประเมนิผลการขับเคลือ่นการพัฒนาอตุสาหกรรม 
 ศกัยภาพ แผนการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ แผนการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านอุตสาหกรรม ตลอดจน 
 แผนพัฒนาภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทำายุทธศาสตร์  
 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและจังหวัด  
 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(6) ประสานการดำาเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไข 
 ปัญหาด้านอุตสาหกรรม  
(7) จัดทำาแผนงานงบประมาณบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังงบประมาณ แผนปฏิบัติการของสำานักงาน 
  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  
(8) ดำาเนนิการเกีย่วกบังานเลขานกุารของคณะกรรมการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมแห่งชาติ  
(9) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมรายสาขา รวมท้ังจดัทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
 รายสาขา 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ 
 ต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมท้ังคาดการณ์แนวโน้มและ 
 เตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา 
(3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา 
 อุตสาหกรรมรายสาขา 
(4) ประสานการดำาเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไข 
 ปัญหาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(1) กำาหนดนโยบาย และระเบียบในการสำารวจ การเก็บรักษา 
 และการใช้ประโยชน์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้าน 
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(3) รวบรวม จัดทำา และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
(4) สรา้งเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภาครัฐและเอกชนท้ังภายใน 
 ประเทศและต่างประเทศ 
(5) พัฒนา บริหารจัดการ และเช่ือมโยงระบบสารสนเทศและ 
 การสื่อสาร เพื่อรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(6) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
(1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และ 
 กำาหนดท่าทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ 
 ต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ  
(3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายด้าน 
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(4) ดำาเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลง  
 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และร่วมพิจารณา 
 กำาหนดข้อตกลงระหว่างประเทศดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 ระหว่างประเทศ และที่เกี่ยวข้อง 
(5) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
 ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง  
(6) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน  
 และการบัญชีของสำานักงาน 
(2) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแนะให้คำาปรึกษาแก่ผู้อำานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาระบบราชการภายในสำานักงาน 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา 
 ระบบราชการภายในสำานักงาน 
(3) ประสานและดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  และหน่วยงานภายในสำานักงาน
(4) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ 
 เป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเช่ือมโยง 
 เครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) ศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัประเดน็ทางเศรษฐกจิท่ีมีผลตอ่การ 
 พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและติดตามสถานการณ์  
 รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม 
(3) พัฒนาเครื่องมือและแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ 
 สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรม 
(4) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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งบรายจ่าย ปี 2561 ปี 2562

งบบุคลากร 62,095,184.40 63,455,787.27

งบดำาเนินงาน 54,358,937.25 52,162,093.36

งบลงทุน 21,065,000.00 1,257,039.32

งบเงินอุดหนุน 93,577,762.75 95,443,357.03

งบรายจ่ายอื่น 79,415,000.00 78,771,912.00

รวม 310,511,884.40 291,090,188.98

ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ตำาแหน่ง

รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2 ตำาแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญ 4 ตำาแหน่ง

กลุ่มตรวจสอบภายใน 2 ตำาแหน่ง

กลุ่มพัฒนาระบบราชการ 2 ตำาแหน่ง

สำานักงานเลขานุการกรม 22 ตำาแหน่ง

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 18 ตำาแหน่ง

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 18 ตำาแหน่ง

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 18 ตำาแหน่ง

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 15 ตำาแหน่ง

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 17 ตำาแหน่ง

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 17 ตำาแหน่ง

รวม 136 ตำ�แหน่ง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำาลัง (ตำาแหน่ง)

งบประมาณสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ผลการปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติ 
  ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540
 • ร�งวัล/ประก�ศเกียรติคุณของสำ�นักง�น
  เศรษฐกิจอุตส�หกรรม ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
 • ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น
 • ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มผลผลิต 
  งบประม�ณ
 • ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�คุณภ�พ 
  ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (PMQA)  
  สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562
 • ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�ร 
  คว�มรู้ (KM) สำ�นักง�นเศรษฐกิจ 
  อุตส�หกรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562
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การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ตามพระราชบัญญัตข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำาหนดให้หนว่ยงานของรฐัตอ้ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน เพ่ือให้มีผลใช้บังคับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่กำาหนดไว้ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จงึได้ดำาเนนิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ และจดัให้บรกิาร
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนและผู้ขอรับบริการ โดยมีการดำาเนินงานในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ.
 สศอ. ได้ดำาเนินการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารข้ึนตั้งแต่ปี 2548 โดยได้จัดทำาโครงสร้าง  
การจดัองคก์ร สรปุอำานาจหนา้ท่ีท่ีสำาคญัและวธิกีารดำาเนนิงาน นอกจากนีภ้ายในศนูยข้์อมูลข่าวสาร
ของ สศอ. ยังมีการจัดทำาแผนผังการดำาเนินงาน (Flow chart) สำาหรับขั้นตอนการขอรับบริการ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อไว้สำาหรับให้บริการและอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่มาติดต่อ ณ ชั้น 2 
ห้องสมุด อาคารสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2202 4274, 0 2202 4284

2. การดำาเนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 
 สศอ. ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพสำาหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้
  2.1 จดัทำาป้ายช่ือศนูย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ไวห้นา้ห้อง พรอ้มป้ายบอกทางไปศนูยข้์อมลู 
   ข่าวสารของ สศอ.
  2.2 จัดสถานท่ีอำานวยความสะดวกไว้ต้อนรับและบริการแก่ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล 
   ข่าวสารของ สศอ.
  2.3 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 (1)-(8) ไว้ให้บริการอย่างครบถ้วน โดยมี 
   ระยะเวลาจัดเก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2.4 จดัทำาดชันข้ีอมูลข่าวสารไวใ้ห้บริการ ณ ศนูย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชดัเจน และสามารถ 
   สืบค้นได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
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  3.3 มีการจัดเก็บสถิติและจัดทำารายงานสรุปผลการมาใช้บริการของผู้ท่ีมาขอรับบริการข้อมูล 
   ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องสมุดสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และได้นำาเสนอ 
   ผลรายงานต่อผู้บริหารของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบอย่างสม่ำาเสมอ
  3.4 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของ สศอ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
   โดยมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
  3.5 มีการเผยแพรง่านบรกิารดา้นการใช้ข้อมลูขา่วสารแกป่ระชาชน เชน่ พระราชบัญญัตขิอ้มูล 
   ข่าวสาร คูมื่อประชาชน และ VDO 3 นาทีเพ่ือประชาชน ลงผา่นชอ่งทางเวบ็ไซตข์อง สศอ.  
   ที่ www.oie.go.th 
  3.6 มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือเผยแพร่ 
   ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของ สศอ. เว็บไซต์ 
   ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย  
   รายงานประจำาปี เป็นตน้ รวมท้ังมีการสำารวจความคดิเห็นจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
   ที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ขอรับบริการ

ผลสำารวจความพึงพอใจการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (สำาหรับบุคคลภายนอก) 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562)

86.89% 86.89% 85.24% 98.36% 96.72%
ความพึงพอใจของ

หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์  
ที่ให้บริการ

ความเหมาะสม
ด้านสถานที่

ความพอเพียงของ
อุปกรณ์ที่ให้

บริการในห้องสมุด

การให้บริการ 
ของเจ้าหน้าที่

ภาพรวมการให้
บริการภายใน 

ห้องสมุด

3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
 สศอ. ได้มีการดำาเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าว สศอ. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  3.1 มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูล 
   ข่าวสารของราชการ เป็นการเฉพาะ 
  3.2 ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการติดตาม ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล 
   ข่าวสารของราชการ อย่างเคร่งครัด เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำาเนินการ 
   ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 การจัดประชุม 
   คณะกรรมการฯ อย่างสม่ำาเสมอ
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4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร 
 สศอ. ได้มีการดำาเนินการจัดทำา จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ดังนี้ 
  4.1 มีการนำาข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคาท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนาม 
   แล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศอ.
  4.2 มีการจดัทำาสรปุผลการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นรายเดือน จดัเป็นหมวดหมูชั่ดเจนไว้ในศนูย์ข้อมลู 
   ข่าวสารของ สศอ. และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ สศอ. ทุกเดือน

5. การพัฒนาการดำาเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 สำาหรบัปี พ.ศ. 2561 ไดด้ำาเนนิการปรับปรงุการจดัทำาระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญตัข้ิอมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และ มาตรา 9 ดังนี้
  5.1 ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  5.2 ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเข้าร่วมอบรม 
   และทดสอบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  5.3 กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการและเกณฑ์การประเมิน 
   มาตรฐานการประเมินศนูยข้์อมูลขา่วสารของราชการ พรอ้มท้ัง จดัทำาข้อมูล คำานวณคะแนน  
   และรวบรวมข้อมูลทำาแฟ้มหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
   ของ สศอ. สง่สำานกังานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมลูประกอบการพิจารณา 
   คัดเลือกหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ “ปี 2561 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ”
  5.4 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   ในเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6. การดำาเนินงานศนูย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 สำาหรบัปี พ.ศ. 2562 ไดด้ำาเนนิการปรับปรงุการจดัทำาระบบข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และ 
มาตรา 9 ดังนี้
  6.1 นำาประกาศเร่ือง การดำาเนินการเก่ียวกับข้อมูลข่าวสาร 
   ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูข่าวสารของ 
   ราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงอยู่ใน ม. 9(1) ส่งกลุ่มงาน 
   ราชกิจจานุเบกษา สำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  
   ทำาเนียบรัฐบาล เพ่ือดำาเนินการลงประกาศใน
   ราชกิจจานุเบกษาต่อไป
  6.2 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้ายศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศอ.  
   ให้ทันเหตุการณ์และน่าสนใจต่อผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร                                                                     
  6.3 รายงานผลการมาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ในปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น 7,144 ราย เสนอต่อผู้บริหาร สศอ.                                                                   
  6.4 ปรบัปรงุแฟม้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)-(8) ให้ทันสมัยอย่างสม่ำาเสมอ                            
  6.5 จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นเพ่ือให้ผู้มารับบริการแสดงข้อคิดเห็น และ 
   ได้นำาข้อคิดเห็นของผู้มารับบริการนั้น ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
   ให้ดียิ่งขึ้น
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้ารับรางวัล
บริการภาครัฐ ประจำาปี พ.ศ. 2562 ประเภทพัฒนาการบริการ 
ระดบัด ีผลงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรบัป้ายข้อมูล
รถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) สำานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จากนายวิษณุ  
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2562  
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เข้ารับรางวัล 
“รัฐบาลดิจิทัลระดับกรม ลำาดับท่ี 10” จาก พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Digital Government  
Awards 2019 ซ่ึงจัดโดย สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) หรือ สพร. เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562  
ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณ
ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562

ชื่อ-นามสกุล :
 นางสาวพธู ทองจุล

ตำ แหน่ง :
 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
 ชำ นาญการพิเศษ

สังกัด :
 กองนโยบายอุตสาหกรรม
 รายสาขา 2
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กรช้ีนำาการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน มีหน้าท่ีหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง 
มาตรการ และแผนปฏบัิตกิารดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนการกำาหนดท่าที
แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศในเวทีการประชุมเจรจากับองค์กรหรือ 
หนว่ยงานต่างประเทศดา้นอุตสาหกรรม ตลอดจนทำาวเิคราะห์วจิยั คาดการณ ์แนวโนม้เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยเชื่อถือได้ อันนำาไปสู่
ความเป็นเลิศด้านศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 โดยการดำาเนินงานที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สศอ. ได้กำาหนดผลผลิตซึ่งสอดคล้องกับ
ภารกิจตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลักและปรากฏผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตงบประมาณ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี

ผลการปฏิบัติราชการ

ผลผลิตที่ 1
การกำาหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม
 
 ก�รเสนอแนะนโยบ�ย ผลักดันแผนและม�ตรก�รพัฒน�อุตส�หกรรม จ�กเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ 117 เรื่อง มีผลก�ร 
ปฏิบัติง�น 219 เรื่อง ประกอบด้วยเรื่องสำ�คัญ อ�ทิ

 • การขยายผลมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ 
  ของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 เชิงพ้ืนท่ีศกัยภาพของ 
  ประเทศ
 • รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนา 
  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นโลจสิตกิสแ์ละการอำานวย 
  ความสะดวกทางการคา้ เพ่ือรองรบัเขตพัฒนาพิเศษ 
  ภาคตะวนัออก (EEC) และเขตเศรษฐกจิพิเศษ (SEZ)  
  ของรัฐบาล
 • ข้อเสนอร่างแผนปฏบัิตกิารรว่ม (Joint Action Plan)  
  ภายใตบั้นทึกความเข้าใจรว่มวา่ดว้ยการพัฒนาความ 
  เป็นหุ้นสว่นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกจิระหวา่งไทยและ 
  ศรีลังกา
 • การดำาเนินการผลักดันสร้างความร่วมมือระหว่าง 
  ประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำ าโขงกับจีนตอนใต้และ 
  สนับสนุนบทบาทนำาของไทยในเวทีอนุภูมิภาคกับ 
  สาธารณรัฐประชาชนจีน
   ซ่ึงผลการสำารวจความพึงพอใจต่องานเสนอแนะ 
 นโยบาย/แนวทาง/มาตรการ/แผนพัฒนาอุตสาหกรรม/ 
 รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ   
 ของ สศอ. ในเร่ือง ความน่าเช่ือถือ ความรวดเร็ว  
 ทันสถานการณ ์การนำาไปใช้ประโยชน ์พบว่า ผูร้บับรกิาร 
 มีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 82.67

 • มาตรการลดผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ประหยัด 
  พลังงานมาตรฐานสากล (ECO Car) และส่งเสริม 
  ให้เกิดการปรับตัวและพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็น 
  ฐานการผลติรถยนตป์ระหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
  ท่ีขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (ECO EV)
 • การจัดทำาระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ตาม 
  มาตรฐานสากล (ECO Sticker) ร่วมกับสำานักงาน 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • การศกึษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการขนสง่ 
  ระบบรางและอตุสาหกรรมเกีย่วเนื่อง และความเปน็ 
  ไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตรถไฟและรถไฟฟ้า 
  ในประเทศ
 • การทบทวนยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำามันและ 
  น้ำามันปาล์มทั้งระบบ
 • มาตรการปรับสมดุลน้ำามันปาล์มในประเทศ
 • มาตรการขับเคลื่อนปาล์มน้ำามันคุณภาพจังหวัด 
  สุราษฎร์ธานีอย่างยั่งยืน
 • มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
  ปี พ.ศ. 2562-2573
 • แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 
  อาหาร ปี พ.ศ. 2562-2571
 

ตามผลผลิตงบประมาณ
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ผลผลิตที่ 2 
การบรกิารข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม
 
 ก�รบริก�รข้อส�รสนเทศด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม จ�กเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้ 118,000 ร�ย มีผู้รับบริก�รรวมท้ังสิ้น 
187,559 ร�ย ประกอบด้วยผู้รับบริก�รในแต่ละด้�น ดังนี้

 ซ่ึงผลการสำารวจความพึงพอใจต่องานด้านดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน รายงานผลิตภาพอุตสาหกรรม (TFP) โครงการ 
ศนูย์ข้อมลูอัจฉรยิะดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม สำาหรบัอตุสาหกรรมศกัยภาพ (PIU), ข้อมูลสถติอุิตสาหกรรม Industrial Intelligence 
Unit (IIU) ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายปี ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในเรื่องคุณภาพ 
ความน่าเช่ือถือ ถูกต้อง แม่นยำา ความรวดเร็ว ทันสถานการณ์ การนำาไปใช้ประโยชน์ ช่องทางการรับบริการข้อมูล พบว่า  
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เฉลี่ยร้อยละ 83.76 

1 2 3
120,849 ราย 9,733 ราย 56,977ราย

บริก�รด้�นดัชนี
อุตส�หกรรม

บริก�รด้�นสถิติ
อุตส�หกรรม

บริก�รด�้นส�รสนเทศ
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
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  นอกจากนี้ สศอ. ได้มีการดำาเนินโครงการภายใต้ 
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของ 
ภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน โดยการพัฒนา 
และปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมให้ครอบคลุม เท่ากับ
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน และ
ปรับปรุงข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย 
บนเว็บไซต์ของ Intelligence Unit ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการ
สรุปรายงานดัชนีชี้นำาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม Purchasing  
Managers Index (PMI) และปรับปรุงแบบจำาลองเศรษฐมิติ
มหภาคให้เป็นปัจจุบัน สำาหรับคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีสำาคัญ และรายงานการวิเคราะห์และประเมิน 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Hot Issue) ท่ีคาดว่า 
จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้บริการเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศ ผลการเตือนภัยฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อีกทั้ง 
สศอ. ได้มีการดำาเนินโครงการสำาคัญในรูปแบบการบูรณาการ  
ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดทำางบประมาณภายใต้แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำานวน 2 โครงการ และร่วมดำาเนินโครงการภายใต้
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จำานวน  
1 โครงการ ได้แก่

1. โครงก�รพัฒน�อุตส�หกรรมศักยภ�พ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
 สศอ. ได้ดำาเนินการจัดทำาเครื่องมือหรือแบบจำาลอง 
ท่ีสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ
อุตสาหกรรมศักยภาพระยะนำาร่องเพ่ือให้ทราบถึงทิศทางความ
เคลื่อนไหวของสถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้อย่าง 
ทันท่วงที และได้ศึกษาภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรมใน  
2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์) มีการพัฒนาปรับปรุงสร้างแบบฟอร์ม 
ในการนำาเข้าข้อมูล (Single Form) และการเช่ือมโยงกับ i-Industry 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ ลดความซ้ำาซ้อน ซ่ึงจะกอ่ให้เกดิประโยชน์
ในการนำาข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน ติดตามสภาวะ
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมท้ังภาพรวม รายสาขา และเชิงพ้ืนท่ี 

2. โครงก�รยกระดบัอุตส�หกรรม 4.0 ด้วยก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ 
ผลิตภ�พ และนวัตกรรม 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
 สศอ. ไดด้ำาเนนิการร่วมกบัสถาบันเครอืข่ายในกระทรวง
อุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนการเพ่ิมผลิตภาพอุตสาหกรรม 
ในระดับ Sector-Based และ Across-Sector โดยการยกระดับ
ผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญในการดำาเนินการ  
2 ด้าน คือ
 2.1) การนำาเทคโนโลยี นวัตกรรม และเคร่ืองมือ 
   ผลิตภาพเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการผลิตของ 
   สถานประกอบการเพ่ือช่วยเพ่ิมระดับผลิตภาพ 
   ให้สูงขึน้ โดยใหค้วามสำาคัญกับสถานประกอบการ 
   ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมศกัยภาพ มสีถานประกอบการ 
   เข้าร่วมดำาเนินการ 103 สถานประกอบการ
 2.2) การยกระดบัผลติภาพแรงงาน เพ่ือให้แรงงานภาค 
   อุตสาหกรรมมีความพรอ้มและทักษะตรงกบัความ 
   ต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนทันต่อ 
   การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการประกอบการ 
   ท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เกิดการพัฒนาแรงงาน 
   ในด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมให้แรงงานมีความรู ้
   พ้ืนฐานเกี่ยวกับ Industrial Automation และ  
   SMART Factory แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0  
   รวมท้ังการยกระดับองค์กรให้เป็นดิจิทัล เป็นต้น  
   มีแรงงานได้รับการพัฒนา จำานวน 2,197 คน ซ่ึงการ 
   ดำาเนินการดังกล่าวเป็นการช่วยสนับสนุนการ 
   ปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเป็น 
   ผู้นำาในอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

 3. โครงก�รจัดทำ�แผนก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์เขตพัฒน�
เศรษฐกิจพิเศษ 
ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  จากการดำาเนนิโครงการกอ่ให้เกดิมูลคา่การลงทุนในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zone: 
SEZ) เพ่ิมขึ้น เกิดการขับเคลื่อน SEZ เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
จุดเด่นและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
SEZ ท่ีจัดทำาข้ึน ได้มีการนำาไปใช้ประโยชน์ในการนำาเสนอต่อ 
ผู้บริหาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นต่อแผนที่ได้จัดทำาขึ้นต่อไป
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รายงานผลการดำาเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 นโยบายของรฐับาลท่ีจะยกระดบัหนว่ยงานภาครฐั
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้สามารถรองรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมี 
เป้าหมายหลกัเพ่ือให้ภาครฐัมีการบรหิารจดัการท่ียดึหลกั
ธรรมาภบิาล เพ่ือประโยชนส์ขุของประชาชน และรองรบั
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 4.0 และเป็นท่ีเช่ือถือไว้
วางใจ ตลอดจนเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
ซึ่งมีปัจจัยที่สำาคัญ 3 ประการในการพัฒนาระบบราชการ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การสานพลัง
ทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม 
(Collaboration) 2) การสรา้งนวัตกรรม (Innovation) และ 
3) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization) ซ่ึงได้มอบหมาย
ให้สำานักงาน ก.พ.ร. พัฒนาเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมให้ 
สว่นราชการนำาไปใช้ในการพัฒนาองคก์ารเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 หรือที่เรียกว่า เครื่องมือ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ขึ้น ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีการดำาเนินงาน
มาต้ังแต่ป ีพ.ศ. 2548 ท้ังนี ้ท่ีผา่นมาสำานกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified  
Fundamental Level) รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.90 และผ่านการตรวจประเมิน
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
ฉบับท่ี 2 (Certified FL) เม่ือปี พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนน
รวม 277 คะแนน ในปี พ.ศ. 2561 ไดค้ะแนนการประเมิน
สถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 รวม 346.79 คะแนน 
และปี พ.ศ. 2562 ได้คะแนนรวม 350.68 คะแนน  
 สศอ. ได้นำาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือการประเมินระบบการ
บรหิารองคก์ารในเชิงบูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยงยุทธศาสตร ์
เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงของ PMQA ทั้ง 7 
หมวด ประกอบด้วย 1) การนำาองค์การ 2) การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร ์3) การให้ความสำาคญักบัผูบ้รหิารและผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
และ 7) ผลลัพธ์การดำาเนินการ จึงเปรียบเสมือนทิศทาง
ท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม
สำานกังานไดพั้ฒนาตอ่ยอดการพัฒนาคณุภาพการบรหิาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้สามารถรักษาระดับมาตรฐาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือปรับปรุงกระบวนการทำางาน 
ซ่ึงจะทำาให้สามารถปรับระบบการวัดผลลัพธ์การดำาเนินการ
ให้สะท้อนทิศทางขององค์กรและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจากผลการ
ประเมนิสถานการณเ์ป็นระบบราชการ 4.0 โดยสำานกังาน 
ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2562 ท่ีผ่านมาพบว่า สศอ. ยังมี
ประเด็นต่าง ๆ ตามเกณฑ์ PMQA ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ 
1) การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นใหเ้กิด
ผลลัพธ์ 2) แผนงานขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน  
3) การสร้างนวัตกรรม การบริการและตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะกลุ่ม และกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน 
ที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ 4) การใช้ความรู้ และองค์ความ
รู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหาเรียนรู้ และมีเหตุผล  
5) ระบบการทำางานท่ีมปีระสทิธภิาพ คลอ่งตวั และมุง่เนน้
ผลสัมฤทธิ์ และ 6) การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง
ผลผลิต กระบวนการ การให้บริการการลดต้นทุน การใช้
ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และการมุ่งเน้นประสิทธิผล 
ทั้งองค์กรและผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
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 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สศอ. และ
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยคณะทำางาน PMQA ได้มีการระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและจัดทำา
แผนพัฒนาองค์การรายหมวด พบประเด็นท่ีจะต้องดำาเนินการ
ปรับปรุงในแต่ละหมวด โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
 
หมวด 1การนำาองค์การ 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ
 ควรมีการวิเคราะห์ และเชื่อมโยง ที่ชัดเจน เพื่อให้การ
ดำาเนนิการตามพันธกจิ และอำานาจหนา้ท่ีขององคก์าร สามารถ
ตอบสนองการบรรลยุุทธศาสตรช์าตไิด ้รวมถงึควรมีการวางแผน
การทำางานเชิงรกุ เพ่ือทำาให้องคก์ารมคีวามโปรง่ใส และสามารถ
จดัการผลกระทบเชงิลบตอ่สงัคม โดยการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่
เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ

การประเมินตนเอง หมวด ประเด็นที่มีการพัฒนา

การปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ 
 ควรแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ขององค์การ เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
กำาลงัจะเกดิข้ึนในอนาคต และควรมีการวเิคราะห์ความเช่ือมโยง
ระหว่างเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
สาธารณสุข เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำาเนินการของส่วนราชการ 
จะส่งผลต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ได้อย่างแท้จริง รวมท้ังการ 
ใช้ประโยชน์จากระบบรายงานผลการดำาเนินการไปสู่การ 
คาดการณ์ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงรุกเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของส่วนราชการ

หมวด 3 การให้ความสำาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ 
 ควรให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
เพ่ือการเข้าถึงความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และการนำาสารสนเทศของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ไปสู่การปรับปรุงผลผลิตและบริการท่ีชัดเจน จนเกิด
เป็นนวัตกรรมการให้บริการท่ีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นรวมถึง นำาไปสู่ความสัมพันธ์อันดี 
และความผูกพันระหว่างส่วนราชการ และผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ 
 เพ่ือให้การติดตามตัวชี้วัด และการรวบรวมสารสนเทศ 
ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรมีการวางแผนนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล ตัวช้ีวัดต่าง ๆ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ และการดำาเนินงาน  
รวมท้ัง ควรมีการวางแผนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำางาน 
มาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบและมีตัววัด การบรรรลุตาม
แผนงานอย่างชัดเจนเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าว
จะประสบความสำาเร็จ

เกณฑ์ 
PMQA

 4.0

การนำาองค์การ
 • การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคม
 • การมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์

 • การสร้างนวัตกรรม การบริการและตอบสนอง
  ความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
 • กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์

 • การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ 
 • การให้บริการการลดต้นทุน 
 • การมุ่งเน้นประสิทธิผล

 • การใช้ความรู้ และองค์ความรู้ของส่วนราชการ
  ในการแก้ปัญหาเรียนรู้ และมีเหตุผล

 • ระบบการทำางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว 
  และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

 • แผนงานขับเคลื่อนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การให้ความสำาคัญกับผู้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้

การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

การมุ่งเน้นระบบปฎิบัติการ
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การประกวดตน้แบบการปรบัปรงุงานกระบวนการ ของสำานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (Improvement 
Award) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

   
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ 
 ควรให้ความสำาคัญกับการออกแบบกระบวนการท่ีมี 
ความเช่ือมโยงต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
ให้ครอบคลุมกระบวนการท่ีสำาคัญ ซ่ึงจะทำาให้ทราบว่าใน
กระบวนการประกอบด้วยข้ันตอนอะไรบ้าง ใครเป็นผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง และจะนำาไปสู่การบูรณาการการทำางานของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ตอ่ไป เพ่ือให้เกดิประโยชนส์งูสดุของผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี รวมท้ัง ควรมกีารพัฒนาประสทิธภิาพของกระบวนการ
ต่าง ๆ โดยการนำานวัตกรรม ระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ โดยควร
วางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง อาทิ 
 ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความชัดเจน
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ มีวัฒนธรรมการทำางานแบบมืออาชีพ 
ความสามารถท่ีหลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รวมท้ังมีทัศนคตท่ีิดีในการมุง่เนน้ผูร้บับรกิารและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยควรวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ความเป็นมืออาชีพตาม 
ความต้องการของส่วนราชการ สมรรถนะหลักของบุคลากร 
ความรู้ด้านดิจิทัล สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อแรงจูงใจ และปัจจัย
ท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เป็นต้น เพ่ือนำาไปสู่ 
การวางแผนการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์การ และความคาดหวังของบุคลากร

 โดยการสง่เสรมินวตักรรม และการมุ่งเนน้การมีสว่นร่วม
เพ่ือส่งเสริมการทำางานร่วมกันเป็นทีม และกระตุ้นให้บุคลากร 
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการคิดค้น นวัตกรรมและพัฒนาการ
ทำางาน ประกอบด้วย

1. ชื่อผลงาน OIE QR CODE 
ชื่อทีม WeSure QR

 เป็นการพัฒนาระบบ QR CODE ในรูปแบบ Web  
Application รองรับในการบริหารจัดการเอกสารประกอบการ
ประชุม/สัมมนา หรืองานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายใน และภายนอก
สำานักงาน รวมถึงรองรับการปรับปรุงได้ท้ังไฟล์เอกสารใน 
รปูแบบตา่ง ๆ  และ URL ท่ีตอ้งการ โดยผู้ใช้งานสามารถจดัการ
ข้อมูลของตนเอง และสามารถสืบค้นไฟล์จากการประชุม/
สัมมนาอื่น ๆ ได้ 

2. ชื่อผลงาน One Page MPI 
ชื่อทีม Hope

 เป็นการให้บริการด้านข้อมูลรายงานดัชนีอุตสาหกรรม
รายเดือน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
ให้สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

3. ชื่อผลงาน E-Conference 
ชื่อทีม Zoom 

 เป็นการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในลักษณะเครื่องมือสื่อสารระยะไกล แบบโต้ตอบได้ทันที  
(Real-Time Conference) โดยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและ
สามารถขยายขอบเขตการประชุมไปยังบุคลากรทั้งภายใน และ 
ภายนอกองค์การ

4. ชื่อผลงาน การนำาเสนอข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สำาหรับผู้บริหาร 

ชื่อทีม Go Inter
 เป็นการนำาเสนอระบบ Big Data และการวเิคราะห์ข้อมูล
เชิงลึก (Data Mining) รวมถึงการแสดงผลข้อมูล (Data  
Visualization) เพ่ือการบริหารจัดการปริมาณข้อมูลจำานวน
มหาศาลให้เกดิประโยชนต์อ่การวางแผนและการกำาหนดนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

5) ชื่อผลงาน การจัดการระบบลงทะเบียนออนไลน์ให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ชื่อทีม PANYA
 เป็นการพัฒนา และยกระดับการลงทะเบียนออนไลน์ 
ให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรวดเร็ว ซึ่งช่วย
อำานวยความสะดวก และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ลงทะเบียน
ออนไลน ์และลดการใชท้รัพยากร ลดคา่ใช้จา่ย และลดระยะเวลา
ในการดำาเนินการ 

กิจกรรม Idol Improvement Award ประจำาปี 2562
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การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยม ASIA ซึ่งประกอบด้วย

Accountability
หมายถึง ความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ี ได้แก่ ทำางานตาม
หน้าท่ีรับผิดชอบในความเป็น
บุคลากรทำางานตามหน้าท่ี 
รับผิดชอบจนสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมาย ทำางานเสร็จตาม
กำาหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ 
ตรงต่อเวลา 

Suggestion
หมายถึง การเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา ได้แก ่อย่านิง่ดดูาย
ในเรือ่งท่ีสมควรเสนอแนะให้มี
การแก้ไขปรับปรุง หรือทำาให้
เกดิการเปลีย่นแปลงเพ่ือทำาให้
ทุกอย่างดีข้ึน เสนอแนะด้วย
ความหวังดี และทัศนคติเชิงบวก 
มีความคดิรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละ
มุ่งมั่น ในการปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

  Integrity
หมายถึง ความซ่ือสัตย์สุจริต 
ได้แก่ ทำางานด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ทำางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เป็นต้น

Achievement Motivation
หมายถึง ความมุ่งม่ันปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
สำาเร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ 
การอุทิศตน มุ่งม่ันปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ
เพ่ือความสำาเร็จของงานและ
องค์กร 

A S I A

 เพ่ือเป็นการส่งเสริม และการกำากับดูแลให้บุคลากรของสำานักงานประพฤติตนตามค่านิยมหลักแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมประกวด 
“คนคุณค่า ปี 7 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยใช้วิธีการโหวตให้คะแนนจากบุคลากรท้ังหมด 
เพ่ือค้นหาคนคุณค่าท่ีมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมหลักตามท่ี สศอ. กำาหนด ซ่ึงผู้ท่ีได้รับการลงคะแนนโหวต 
มากท่ีสดุในปี 2562 ไดแ้ก ่นายชาล ีขันศริ ิตำาแหนง่นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพิเศษ สงักดักองเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ โดยบุคลากรท่ีลงคะแนนได้เขียนถึงความประทับใจต่อคนคุณค่า อาทิ มีความเสียสละ เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
ให้ความร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ท้ังนี ้สำานกังานมีความมุ่งม่ันในการยกระดบัมาตรฐานการพัฒนาคณุภาพการบริหารจดัการภาครฐัอย่างตอ่เนือ่ง เพ่ือพัฒนา
องค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก้าวไปสู่ในระดับสากล

นายชาลี ขันศิริ 
กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก “คนคุณค่า ปี 7 สศอ. 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

3
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 สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานเชิงวิชาการ มีพันธกิจ
หลักที่สำาคัญ ประกอบด้วย 1) จัดทำา บูรณาการ ผลักดัน
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
สูก่ารเตบิโตอย่างย่ังยนื 2) จดัทำา เชือ่มโยง และให้บรกิาร
ข้อมูล การช้ีนำาและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้ และ 
3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้องอาศัยฐานข้อมูลท่ีครบถ้วน 
ทันสมยั และพรอ้มใช้งาน จงึมคีวามจำาเป็นท่ีจะตอ้งสร้าง
ความเข้มแข็งในการจัดการความรู้ ประกอบด้วยการ 
ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถให้ข้าราชการ
เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาการสมัยใหม่  
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สร้างระบบการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ขององค์กรให้เป็น 
รูปธรรมและสามารถนำาไปสนับสนุนการดำาเนินงานได้
อย่างมีประสทิธภิาพและตอ่เนือ่ง รวมท้ังเป็นการยกระดบั
การจัดการความรู้ไปสู่การจัดการในเชิงยุทธศาสตร์  
การใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ในการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพการดำาเนินงาน  
ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่บุคลากร
ขององค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือนำามาสูก่ารพัฒนาการปฏบัิตริาชการท่ีมีประสทิธภิาพ 
ประสิทธิผล มุ่งสู่การเป็นองค์กรช้ีนำาการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศสู่ความยั่งยืน 

รายงาน
ผลการดำาเนินงานการจัดการความรู้ (KM)

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และพัฒนาองค์กร เป็นเป้าหมายท่ีสำาคัญท่ีสำานักงาน  
มุ่งม่ัน และผลักดันให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้  
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้  
และประสบการณ์ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผล

 การจัดการความรู้ ในปี 2562 สำานักงานได้ดำาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการจัดการความรู้ ตลอดจน
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะดำาเนินการ
จัดการความรู้ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
ท่ีสำาคัญของสำานักงานอย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี อาทิ 
กจิกรรม KM Kick off กจิกรรม KM Day กจิกรรมสง่เสรมิ
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Smart Sharing, 
KM Smart Activity) การศึกษาดูงานภายนอกองค์กร  
การบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรภายนอกอย่าง
ต่อเนื่อง
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การบ่งชี้กำาหนดความรู้ (Knowledge Identification)

การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

การเรียนรู้ (Learning)

 • รวบรวมองค์คว�มรู้ที่มีอยู่เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ที่จำ�เป็นต่อก�รปฏิบัติร�ชก�ร
 • จัดทำ�แผน KM Roadmap ปี 2562-2564 จำ�นวน 1 แผน
 • กำ�หนดองค์คว�มรูท่ี้จำ�เป็นตอ่ก�รปฏิบัตภิ�รกิจ และบุคล�กรจำ�เป็นตอ้งรู้ในปี 2562

 • ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�องค์คว�มรู้
 • ก�รบรรย�ยถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กบุคล�กรภ�ยใน และ/หรือวิทย�กรจ�กภ�ยนอก
 • ก�รศึกษ�ดูง�นเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภ�ยนอกองค์กร
 • ก�รจัดห�เอกส�ร/ตำ�ร�/สื่อคว�มรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษ�เพิ่มเติม

 • ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�องค์คว�มรู้
 • ก�รบรรย�ยถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กบุคล�กรภ�ยใน และ/หรือวิทย�กรจ�กภ�ยนอก
 • ก�รศึกษ�ดูง�นเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภ�ยนอกองค์กร
 • ก�รจัดห�เอกส�ร/ตำ�ร�/สื่อคว�มรู้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษ�เพิ่มเติม

 • ก�รประชุมคณะทำ�ง�นบริห�ร พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลและองค์คว�มรู้ 
  เพื่อประมวลและกลั่นกรองคว�มรู้

 • เผยแพร่คว�มรู้เพื่อให้เข้�ถึงได้ง่�ย สะดวก รวดเร็ว ผ่�นเว็บไซต์

 • กิจกรรม KM Kick Off
 • กิจกรรม KM Day และก�รยกย่องชมเชย
 • กิจกรรม KM Smart Sharing/KM Smart Activity

 • ก�รนำ�องค์คว�มรู้ไปใช้ประโยชน์ในก�รปฏิบัติง�น
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การดำาเนินการจัดการความรู ้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

1 การบ่งชี้กำาหนดความรู้ 
(Knowledge Identification)

 
 1.1 ในปี พ.ศ. 2562 ได้รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่สำานักงานเคยจัดทำาไว้ ตลอดจนวิเคราะห์หาองค์ความรู้
ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานของสำานักงาน ท้ังท่ีมีอยู่และต้องพัฒนาเพ่ิมเติมรวบรวมไว้ให้บุคลากรได้เรียนรู้ โดยท่ีปรึกษา 
ได้ดำาเนินการสำารวจองค์ความรู้เพ่ือทบทวนการจัดทำาแผนท่ีนำาทางการจัดการความรู้ (KM Roadmap) ของสำานักงาน ปี 2562-2564 
และกำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการจัดทำาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นการสำารวจแบบออนไลน์ผ่าน Google Form 
 
 1.2 จดัทำาแผน KM Roadmap ปี 2562-2564 คณะทำางานบรหิารพัฒนาทรพัยากรและองคค์วามรู ้ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได้จัดประชุมเพื่อทำาแผน KM Roadmap ของสำานักงาน ปี 2562-2564 และกำาหนดองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการ
ปฏิบัติภารกิจและสิ่งที่บุคลากรจำาเป็นต้องรู้ในปี 2562 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
(Knowledge Creation & Acquisition)

 
2.1 ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�องค์คว�มรู ้
 เพ่ือร่วมผลักดันการจัดทำาองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานภายในสำานักงาน ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามท่ีกำาหนด 
สำานักงานได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยภารกิจที่จะจัดทำาองค์ความรู้ในปี 2562 
จำานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ความรู้และการใช้งานระบบ OIE Smart Office 2) เทคนิคการจัดทำาและการนำาเสนอคำากล่าว 
ปาฐกถาและการบรรยาย และ 3) BIG DATA และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำานโยบายและแผน 

2.2 ก�รบรรย�ยถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กบุคล�กรภ�ยใน และ/หรือวิทย�กรจ�กภ�ยนอก
 เพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรู ้การแบ่งปันแลกเปลีย่นความรูท่ี้จำาเป็นตอ่การปฏบัิตงิาน สำานกังานไดเ้ชิญวทิยากรจากภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบรรยายถา่ยทอดความรู ้ประสบการณ ์หรอืเทคนคิการทำางานท่ีเป็นประโยชนม์าบรรยายให้กบับุคลากร
ของสำานักงาน องค์ความรู้ละ 1 เรื่อง 
 องค์คว�มรู้ที่ 1 หัวข้อ ก�รสร้�งกระบวนก�รเปลี่ยนผ่�นองค์กรสู่รัฐบ�ลดิจิทัล
  วิทยากร : ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
 องค์คว�มรู้ที่ 2 หัวข้อ เทคนิคก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนอคำ�กล่�ว ป�ฐกถ� และก�รบรรย�ย ครั้งที่ 1
  วิทยากร : นางสาวสุวิดา ธัญวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำานาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 องค์คว�มรู้ที่ 2 หัวข้อ เทคนิคก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนอคำ�กล่�ว ป�ฐกถ� และก�รบรรย�ย ครั้งที่ 2 
  วิทยากร : นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชฑูตประจำากระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
 องค์คว�มรู้ที่ 3 หัวข้อ Big Data ครั้งที่ 1
  วิทยากร : ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายกสมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
 องค์คว�มรู้ที่ 3 หัวข้อ ก�รประยุกต์ใช้ข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�นโยบ�ยและแผน ครั้งที่ 2
  วิทยากร : ดร.รุจิพันธ์ อัสสะรัตน์ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำากัด
 องค์คว�มรู้ที่ 3 หัวข้อ ก�รประยุกต์ใช้ข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์จัดทำ�นโยบ�ยและแผน ครั้งที่ 3
  วิทยากร : นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำากัด
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2.3 ก�รศึกษ�ดูง�นเพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีภ�ยนอกองค์กร

 เพ่ือนำาเอาแนวปฏบัิตท่ีิดขีององคก์รท่ีไดไ้ปศกึษาดงูาน (Best Practice) มาประยุกต์ใช้เพ่ือสง่เสรมิและพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำาองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ  ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำางาน สำานักงานได้จัดกิจกรรม
การเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดงูานภายนอกองคก์ร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวน 2 ครัง้ ประกอบด้วย 1) ศนูยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center: NECTEC)  
และ 2) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำากัด (DTAC)

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

3.1 จ�กก�รประชุมคณะทำ�ง�นบริห�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลและองค์คว�มรู้สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม จำ�นวน 2 คร้ัง 
 คณะทำางานฯ ได้ร่วมกันกำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการในปี 2562 หลังจากกำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการในปี 2562 
เรียบร้อยแล้ว จึงมีการเปิดรับสมัครผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมจัดทำาองค์ความรู้ ซ่ึงมีบุคลากรของสำานักงาน ให้ความสนใจและสมัคร 
เข้ารว่มเป็นคณะทำางานองคค์วามรู ้โดยหลงัจากกำาหนดหัวขอ้องคค์วามรู้ท่ีจะดำาเนนิการเรียบร้อยแลว้ ไดด้ำาเนนิการจดักจิกรรม
การบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่จัดทำาขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Office of Industrial Economics  |  Annual Report 2019 37



3.2 ก�รจัดทำ�องค์คว�มรู้ในรูปแบบเอกส�ร/อื่น ๆ ที่เหม�ะสม 
 เมื่อได้ข้อมูลจากวิทยากรท่ีชำานาญองค์ความรู้เรียบร้อยแล้ว คณะทำางานองค์ความรู้ได้ดำาเนินการจัดทำาองค์ความรู้  
หลังจากน้ันได้นำาเน้ือหามาจัดทำาข้อมูลในรูปแบบ Infographic เพ่ือจัดทำาข้อมูลเป็นคู่มือองค์ความรู้ท้ัง 3 เร่ือง ประกอบด้วย  
1) ความรู้และการใช้งานระบบ OIE Smart Office 2) เทคนิคการจัดทำาและการนำาเสนอคำากล่าว ปาฐกถา และการบรรยาย 
และ 3) BIG DATA และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำานโยบายและแผน 

3.3 ก�รปรับปรุง/อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ KM ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐ�นคว�มรู้
 เว็บไซต์โครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เช่ือมโยง
จากหน้าเว็บไซต์หลักของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งการทำางานของระบบจะประกอบด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) 
ในรูปแบบ Cloud เกตเวย์ (Gateway) เราเตอร์ (Router) และสายสื่อสารเป็นจำานวนมากท่ีเช่ือมต่อสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกัน 
เป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ ISP (Internet Service Provider) จะกระจาย 
เส้นทางเข้าไปสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th)  
ให้คลิกที่ Banner KM โดยเว็บไซต์ KM จะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม และที่ได้จัดทำาขึ้นมาใหม่อย่างเป็นเป็นระบบ 
เพ่ือให้บุคลากรของสำานักงานสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในรูปแบบ Real time
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4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

                     
 คณะทำางานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้ เพ่ือประมวล
และกลั่นกรองความรู้ให้มีความรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย โดยร่วมกันพิจารณาองค์ความรู้ท้ัง 3 เรื่อง  
ประกอบด้วย 1) ความรู้และการใช้งานระบบ OIE Smart Office 2) เทคนิคการจัดทำาและการนำาเสนอคำากล่าว ปาฐกถา และ
การบรรยาย และ 3) BIG DATA และการประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และจัดทำานโยบายและแผน

5 การเข้าถึงความรู้ 
 (Knowledge Access)

       เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านห้องสมุด 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 (Knowledge Access)
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6.2 กิจกรรม KM Day 
 การจัดกิจกรรม KM Day ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด KM Smart & Happy เป็นการสรุปผล 
การดำาเนินการโครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นการนำาเสนอองค์ความรู้ที่จัดทำา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในรูปแบบของตลาดนัดความรู้ และจัดให้มีกิจกรรม ยกย่องชมเชย มอบรางวัลแก่คณะทำางานจัดทำา
องค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และจัดให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชย มอบรางวัลแก่คณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)

 6.1 กิจกรรม KM Kick-Off      
 การจัดกิจกรรม KM Kick-Off ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด KM Smart & Happy Workplace  
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของสำานักงานเข้าใจถึงส่ิงท่ีองค์กรจะดำาเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยเป็นการเปิดตัวการดำาเนินการ
โครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดจนเป็นการนำาเสนอแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการ
ความรู้ประจำาปี คณะทำางานบริหาร พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่จะดำาเนินการในปี 2562  
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 6.3 กิจกรรม KM Smart Sharing 
 เพ่ือสง่เสรมิการเรยีนรูแ้ละการแบ่งปันองคค์วามรูท่ี้เป็นประโยชนต์อ่การปฏบัิตงิานในสำานกังาน ท้ังจากบุคลากรท่ีกำาลงั
จะเกษียณอายุราชการ และบุคลากรอ่ืน ๆ  ในทุกระดบั เพ่ือให้เกดิบรรยากาศการรว่มกนัพัฒนาการทำางานภายในองคก์รให้เกดิ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการถ่ายทอดความรู้ จำานวน 6 คร้ัง ประกอบด้วย 1) เร่ืองการจัดเตรียมสถานท่ีประกอบการ
ประชุมสัมมนาและวิธีการพับโบว์สำาหรับใส่เหรียญท่ีระลึก 2) เรื่องเทคนิคการวาดภาพอนาคต Scenario Planning  
3) เร่ืองใคร ๆ ก็ทำา Info ได้ 4) เร่ืองความตกลง CPTPP ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 5) เร่ืองสถิติเข้าถึงง่ายกว่าท่ีคิด 
และ 6) เรื่องบริหารชีวิตคิดกลาง ๆ  Work-Life Balance และการเตรียมตัวรับวัยเกษียณ

6.4 กิจกรรม KM Smart Activity
 โดยมรีปูแบบการรบัฟงับรรยาย และทดลองปฏบัิตจิรงิ (Learning by Doing) จากวทิยากรท่ีมีความรู้ และประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และฝึกฝนให้สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน และการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในลักษณะการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต (Lifelong learning) จำานวน 3 คร้ัง ประกอบด้วย 1) เร่ืองอาหารว่างเพ่ือสุขภาพและการผ่อนคลาย 2) เร่ืองสุขภาพดี 
ลดอ้วน ลดพุง “Yoga & Zumba” และ 3) เรื่องการทำาสบู่สมุนไพร และสบู่ฝังลายเดคูพาจ

7 การเรียนรู้ 
(Learning)  

 สำานักงาน ได้รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให้เป็นความรู้
ท่ีเป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) ซ่ึงจะเป็นความรู้ขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังในรูปแบบเอกสารองค์ความรู้  
วีดิทัศน์ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบุคลากรสามารถเข้าไปสืบค้นได้หลายช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ KM ห้องสมุดสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น
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สศอ. กับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต
 • ก�รแก้ไขปัญห�ฝุ่น PM2.5 กับ
  ก�รชี้นำ�ภ�คอุตส�หกรรมย�นยนต์ไทย
 • ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยก�รพัฒน�  
  อุตส�หกรรมไทย สู่ก�รเติบโตอย่�งย่ังยืน
 • รวมกันเร�อยู่ หรือแยกกันไปต่อ... 
 • BCG พลิกชีวิต...พลิกโฉมอุตส�หกรรมไทย 
  สู่ก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน

3PART
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PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ไม่เกิน 2.5 ไมครอน) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
เนื่องจาก เป็นต้นเหตุของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคหลอดลมอักเสบ และ
มะเร็งปอด เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อประชาชนกลุ่มเส่ียง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย และคนชรา 

จากการรวบรวมข้อมูล พบว่า ปริมาณฝุ่น PM2.5 ในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยเกินมาตรฐาน 
ท่ีกำาหนด คอื มากกวา่ 50 ไมโครกรมัตอ่ลกูบาศกเ์มตร (คา่เฉลีย่ 24 ชัว่โมง) ในช่วงเดอืนพฤศจกิายนถงึมีนาคม
ของทุกปี โดยแหล่งท่ีมาของฝุ่นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ี สำาหรับพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล พบว่า แหล่งท่ีมาของฝุ่น PM2.5 มาจากไอเสียของการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของรถยนต์ดีเซล  
ร้อยละ 52 การเผาชีวมวล เช่น อ้อย ในที่โล่งแจ้งร้อยละ 35 ฝุ่นละอองทั่วไปและจากการก่อสร้าง ร้อยละ 8  
และปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 4 ทั้งนี้ ในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา ปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้ทว ี
ความรนุแรงมากย่ิงข้ึนในหลายพ้ืนท่ี สง่ผลให้ 1) ประชาชนตอ้งเสยีคา่ใช้จา่ยในการซ้ือหนา้กากอนามัยและเครือ่ง
ฟอกอากาศเพ่ือป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัว และต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นจากการเจ็บป่วย 
ที่มีสาเหตุมาจากฝุ่น 2) ภาครัฐสูญเสียงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชาชนเพิ่มขึ้น และ  
3) ประเทศไทยสูญเสียโอกาสด้านการท่องเท่ียว จากการท่ีนักท่องเท่ียวต่างชาติกังวลเรื่องปัญหาฝุ่น PM2.5  
จึงเดินทางมาท่องเท่ียวไทยน้อยลง ส่งผลกระทบต่อ GDP โดยรวมของประเทศ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ทำาการประเมิน
พบว่า ผลกระทบทางเศรษฐกิจทั้งหมดจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นค่าสูญเสียโอกาสรวมทั้งสิ้นสูงถึง 3,200-6,000 ล้านบาทต่อเดือน

การแก้ ไขปัญหาฝุ่น 

PM2.5 

กับการชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย
ดุสิต อนันตรักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการชี้นำาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
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 การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง หน่วยงานภาครัฐจำาเป็นต้อง
กำาหนดนโยบายท้ังระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือป้องกนัและลดการ
เกิดฝุ่น PM2.5 รวมทั้ง ต้องบูรณาการการดำาเนินงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีบทบาทสำาคัญ 
ในการกำาหนดมาตรการเพือ่ปอ้งกันและลดปริมาณฝุ่นทีต่้นทาง 
(จากแหล่งกำาเนิดโดยตรง) ได้แก่ ท่อไอเสียของรถยนต์ การเผาอ้อย 
อาคารก่อสร้าง และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าท่ี 
ในการกำากับดูแลสถานประกอบการอุตสาหกรรม สำานักงาน 
คณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย มีหน้าท่ีในการควบคุมดูแล
การผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำาตาลทราย และวางแนวทาง
แกไ้ขปัญหาออ้ยไฟไหม้ รวมถงึ สำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานกำาหนดมาตรฐานสินค้าและบริการ
ของประเทศ และสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมในฐานะองคก์ร
ชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน และ
มีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
 ในส่วนของการลดปริมาณฝุ่น PM2.5 จากไอเสียของ
รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งที่มาหลักของฝุ่น ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำาเป็นต้อง
กำาหนดมาตรการให้ครอบคลุมท้ังรถยนต์ ท่ี ใช้งานอยู่บน 
ท้องถนนในประเทศ และรถยนต์ใหม่ โดยรถยนต์ใช้งานปัจจบัุน
จำาเป็นต้องมีการปรบัปรงุมาตรฐานและวธิกีารตรวจวดัการปลอ่ย
มลพิษของรถยนต์ให้เข้มงวดมากย่ิงข้ึน รถยนต์เก่าท่ีมีอายุ 
การใช้งานนานและปล่อยมลพิษสูงควรถูกนำาออกจากถนนเพ่ือ

เข้าสูร่ะบบการจดัการซากท่ีเหมาะสมต่อไป สำาหรบัรถยนต์ใหม่
ท่ีจะออกจำาหน่ายในอนาคตนั้น จำาเป็นต้องมีการบังคับใช้
มาตรฐานการปล่อยมลพิษให้เข้มงวดมากข้ึน จากปัจจุบันท่ี 
รถยนต์ดีเซลเล็กและดีเซลใหญ่ ต้องผ่านมาตรฐานยูโร 4 และ
ยูโร 3 ตามลำาดับ มาเป็นการพัฒนาไปสู่มาตรฐานยูโร 5 หรือ
ยูโร 6 โดยเร็วที่สุด เนื่องจาก มาตรฐานยูโร 5-6 ได้กำาหนด
เกณฑ์ปริมาณการปล่อยฝุ่น PM ของรถยนต์ดีเซลเล็ก เป็นไม่เกิน 
4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 82 จากมาตรฐานยูโร 4 
ซ่ึงกำาหนดเกณฑ์ PM ไว้ไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร 
นอกจากนี้ มาตรฐานยูโร 5 ได้กำาหนดเกณฑ์ปริมาณการปล่อย
ฝุ่น PM ของรถยนต์ดีเซลใหญ่ เป็นไม่เกิน 20 มิลลิกรัม 
ต่อกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 80 จากมาตรฐานยูโร 3 ซึ่งกำาหนด
เกณฑ์ PM ไว้ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลเมตร กล่าวได้ว่า  
การบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร 5-6 สำาหรับรถยนต์ใหม่ 
เป็นมาตรการผลักดันให้ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศได้ปรับเปลี่ยน 
(Transform) จากการผลิตรถยนต์เทคโนโลยีเก่าท่ีผลิตอยู่  
(บางส่วน) ไปสู่การผลิตรถยนต์เทคโนโลยีใหม่ทันสมัยท่ีมี
คุณสมบัติ “สะอาด” มากขึ้น หรือไปสู่รถยนต์แห่งอนาคต เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle: BEV) ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและไม่ปล่อยสารมลพิษที่เปน็อันตรายต่อประชาชน 
โดยในการปรับเปลี่ยนการผลิตนั้น ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละบริษัท 
จะมีต้นทุนการผลิตท่ีแตกต่างกันไป ผู้ผลิตบางรายไม่มีต้นทุน
เพ่ิมขึ้น เพราะการผลิตรถยนต์ท้ังหมดเป็นมาตรฐานยูโร 5-6 
อยู่แล้ว ในขณะท่ี ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนเฉพาะ 
ในส่วนของรถยนต์เพ่ือจำาหน่ายในประเทศ เพราะมีการผลิต
รถยนต์เพ่ือส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหรือประเทศท่ีมีการบังคับใช้
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มาตรฐานยูโร 6 (เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง) อยู่แล้ว อย่างไร
ก็ตาม ต้นทุนการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่าว ถือว่า “น้อยมาก”  
เม่ือเปรยีบเทียบกบัมูลคา่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกจิและสงัคม
ท่ีเกดิข้ึนกบัประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศไทย อันเนือ่งมาจาก
ปัญหาฝุ่น PM2.5
 การบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร 5-6 สำาหรับ
รถยนต์ใหม่ นอกจากช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 แล้ว ยังเป็น
นโยบายชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ให้พัฒนา 
ตามทิศทางของเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ซ่ึงมุ่งสู่รถยนต์ 
ท่ีมีคุณสมบัติ “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” ท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม (Sustainable Mobility) รวมถึง เป็นการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยให้กา้วขึน้
ไปอีกระดับ เนื่องจาก ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก
รถยนต์ท่ีสำาคัญของโลก และเป็นผู้นำาด้านมาตรฐานมลพิษ 
ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอด 
(ไทยเริ่มมีการบังคับใช้มาตรฐานรถยนต์ยูโร 4 ในปี 2555  

ก่อนประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ เช่น มาเลเซียเริ่มปี 2558 เวียดนาม
เริ่มปี 2560 และอินโดนีเซยีเริ่มป ี2561) การบงัคับใช้มาตรฐาน
การปล่อยมลพิษยูโร 5-6 สำาหรับรถยนต์ที่จำาหน่ายในประเทศ 
จึงเป็นการสร้างความต้องการ (Demand) รถยนต์ที่มีคุณสมบัติ 
“สะอาด” ภายในประเทศไทยให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร้างโอกาส 
ให้นกัลงทุนต่างชาตติดัสนิใจเลอืกประเทศไทยเป็นฐานการผลติ
รถยนต์เทคโนโลยีใหม่ทันสมัยท่ีมีมาตรฐานสูง หรือรถยนต์ 
แห่งอนาคต เหมือนดังเช่น กรณีของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ 
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงนักลงทุนต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นฐาน
การผลติอุปกรณ์ไฟฟา้ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสงู (Smart Electronics) 
และเลือกย้ายการผลิตสินค้าเทคโนโลยีแบบเก่าไปยังประเทศเวียดนาม

 สำาหรับการลดปริมาณฝุ่น PM2.5 จากรถยนต์ใหม่ 
ในส่วนของภาคประชาชนนั้น สามารถกระทำาได้อย่างง่ายดาย
กวา่ ดว้ยการเลอืกซ้ือรถยนต์ใหมท่ี่มมีาตรฐานการปลอ่ยมลพิษ
ยูโร 5 ข้ึนไป เช่น รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล  
รุ่นที่ 2 หรือ รถยนต์รุ่นอื่น ๆ โดยอาศัยข้อมูลคุณสมบัติของ
รถยนต์ด้าน “สะอาด-ประหยัด-ปลอดภัย” จากระบบป้ายข้อมูล
รถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) มาประกอบ 
การตัดสินใจ การเลือกใช้งานรถยนต์มาตรฐานยูโร 5 ข้ึนไป 
เป็นการเพ่ิมปริมาณรถยนต์ท่ีมีคุณสมบัติ “สะอาด” ภายในประเทศ
ให้เพิ่มมากขึ้นจากในปัจจุบัน ที่มีรถยนต์มาตรฐานยูโร 5 หรือ
ยูโร 6 วิ่งอยู่บนท้องถนนในประเทศไทยแล้ว ประมาณ 300,000 
กว่าคัน ซ่ึงเม่ือรถยนต์มาตรฐานยูโร 5 หรือยูโร 6 ภายใน
ประเทศไทยมีจำานวนมากเพียงพอ จะสามารถช่วยลดปริมาณ
ฝุ่น PM2.5 ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศไทย ให้ต่ำากว่าเกณฑ์
มาตรฐานได้

 ปัญหาฝุ่น PM2.5 ไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้วหายไป  
แต่จะวนเวียนมาหาประชาชนไทยเป็นช่วง ๆ ตลอดปีและทุกปี 
จึงมีความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีต้องกำาหนดมาตรการแก้ปัญหาท่ีมี
ประสิทธิภาพ และต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกัน 
ในทุกภาคสว่น หนว่ยงานภาครฐั ภาคการศกึษา ภาคประชาชน 
และภาคอุตสาหกรรม ต้องให้ความร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา  
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซ่ึงเป็นแหล่งกำาเนิดหลัก 
ของฝุ่น PM ควรเปลี่ยนวิกฤตฝุ่น PM2.5 ให้เป็นโอกาส 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสูฐ่านการผลติรถยนต์
เทคโนโลยีใหม่ทันสมัยท่ีมีมาตรฐานสูง (Smart Vehicles)  
หรือรถยนต์แห่งอนาคต เช่น BEV ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
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บริบทท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
รนุแรง มีพลวตัสงู และมีความซับซ้อน เช่ือมโยงกนัหลายมิต ิเป็นความท้าทาย

ท่ีภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมไทยจะต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่าง ย่ิง 
ในช่วงปีท่ีผ่านมา สงครามการค้าระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกาและจีน

ไดเ้ริม่ตน้ข้ึนและยังคงดำาเนินไปอยา่งตอ่เนือ่ง สง่ผลให้การสง่ออกในภาพรวมของโลก
ชะลอตัวลงต้ังแต่ปลายปี 2561 อย่างมีนัยชัดเจน ยังส่งผลกระทบถึงประเทศไทยท่ีเป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่
การผลิตและการค้าโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแข่งขันที่รุนแรงกับประเทศเพื่อนบ้าน การแย่งชิง
แรงงานและเงินลงทุนจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้านสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มว่าผลกระทบเชิงลบ
ของการเติบโตทางเศรษฐกิจและโลกาภิวัฒน์ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน  
เป็นแรงกดดันให้มีการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ท่ีรุมเร้าเหล่านี้ 
ยังถกูรกุสมทบดว้ยความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีไดร้บัการพัฒนาอย่างกา้วกระโดด
ก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) หุ่นยนต์และโดรน ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนโครงสร้างของรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคม รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ อีกทั้ง
วิกฤตการณ์ใหม่ ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต จะทำาให้เกิดท้ังโอกาสและภัยคุกคามต่อ 
ภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่ง ณ วันนี้ประเทศไทยมีกรอบแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ที่ชัดเจน โดยมียุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน สศอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามกรอบแนวทางท่ีกำาหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม  
เพ่ือยกระดบัศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม มีความสามารถในการปรบัตวัและการฟืน้กลบัจากการ
เปลีย่นแปลงของบรบิท ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาด เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เตบิโต
อย่างสมดุลในระยะยาวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภารกิจที่สำาคัญส่วนหนึ่ง ได้แก่

ดวงดาว ขาวเจริญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

การขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 

สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
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การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย  
จะตอ้งเรง่ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งอุตสาหกรรมจากเดิมท่ีใช้แรงงานเข้มข้นและเทคโนโลยีอย่างง่าย
ท่ีผลิตสินค้าและบริการไม่ซับซ้อน มาสู่อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการในอนาคต ท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของไทย สามารถสรา้งมูลคา่จากการตอ่ยอดองคค์วามรู ้มุง่เนน้การใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่า ยกระดับ Supply Chain หรือสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการลงทุน การวิจัยและพัฒนาหรือเชื่อมโยงให้เกิดการ 
นำาผลงานวิจัยมาต่อยอดทางอุตสาหกรรมสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ท่ีมีผลิตภาพและ
มาตรฐานสูงข้ึน รวมถึงการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม Ecosystem ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ 
ในอนาคต ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง 3 อุตสาหกรรม ดังนี้

 • อุตส�หกรรมย�นยนตส์มยัใหมแ่ละรถไฟฟ�้ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลติยานยนตส์มัยใหม่ท่ีสำาคญัของภมิูภาค
ท่ีมีความสามารถในการแข่งขันอย่างย่ังยนื สศอ. ได้ผลกัดนัการดำาเนนิงานตามมาตรการสนบัสนนุการผลติรถยนต์ท่ีขับเคลือ่นดว้ย
พลังงานไฟฟ้า (xEV) มาอย่างต่อเนื่อง เปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมในการปรับปรุงข้อเสนอของมาตรการส่งเสริม
การผลิต xEV และผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเชิงลึก ยกระดับ Supply Chain ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้าง
ฐานการผลิตท่ีย่ังยืนในประเทศ โดยการออกประกาศสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเร่ือง กระบวนการผลิตท่ีมีสาระสำาคัญของ 
ของในเขตปลอดอากรหรือเขตประกอบการเสรี ซ่ึงมีการกำาหนดกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้าท่ีสำาคัญ (Core Technology) 
รวมทั้งผลักดันเร่งยกระดับมาตรฐานรถยนต์ที่ผลิตในประเทศให้เท่าทันมาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน EURO 5 และ EURO 6 
เพ่ือให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีเป็นท่ียอมรับและต้องการของประชาคมโลก นอกจากน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมการรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงของทิศทางยานยนต์โลกที่จะมีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น ทั้งความเชื่อมโยงต่อสิ่งต่าง ๆ และความสามารถ
ในการขับข่ีอัตโนมัติ (Connected Autonomous Vehicle) สศอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มของ
อุตสาหกรรมยานยนต์และคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และเสริมสร้าง
กลไกในเชิงบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

 • อุตส�หกรรมชีวภ�พ เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากความได้เปรียบ ในความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทย และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมอื่น อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น สศอ. 
ได้ออกมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและเร่งขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันให้เกิดการลงทุนจัดตั้ง Bio Hub ในพื้นที่
นำาร่อง เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพในประเทศ และเกิดการขยายผลเชิงพ้ืนท่ีสู่ภูมิภาค ซ่ึงจะช่วยให้เกิด
การกระจายผลการพัฒนาไปยังเกษตรกรซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศได้ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มตลาดสินค้าชีวภาพ
ของโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมชีวภาพของไทยส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นต้น เช่น พลังงาน
เชื้อเพลิงชวีภาพ ปุย๋ชวีภาพ หรือบรรจุภัณฑช์วีภาพ และยังต้องนำาเข้าสินค้าที่ใชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง ดังนั้น จึงตอ้งเร่งผลักดนัให้เกิด
การผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและมีแนวโน้มการตลาดท่ีเติบโต ซ่ึงแนวทางส่วนหน่ึงคือ การส่งเสริมการลงทุน และการ
สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ การส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการศูนย์กลางความ
เป็นเลิศด้านชีวภาพหรือศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เกิดการใช้งานศูนย์ฯ อย่างคุ้มค่าและกว้างขวาง

 • อุตส�หกรรมระบบร�ง จากแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คาดว่าจะมี
ความต้องการตู้รถไฟและรถไฟฟ้ากว่า 11,500 ตู้ ซ่ึงเพียงพอต่อการตั้งโรงงานผลิตและประกอบรถไฟและรถไฟฟ้าในประเทศ  
เป็นโอกาสของผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่จะผลิตเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานประกอบ หรือผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ในปี 2562 อก. 
โดย สศอ. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กำาหนดมาตรการที่จำาเป็นต่อการสนับสนุนให้มีการย้ายฐานการผลิตรถไฟและรถไฟฟ้ามาที่
ประเทศไทย โดยอาศัยกลไกการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ และผลักดันมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ปลายทาง
ให้การจัดซ้ือจัดจ้างระบบขนส่งมวลชนทางรางของภาครัฐท้ังหมด ต้องส่งมอบตู้รถไฟและรถไฟฟ้า รวมท้ังระบบอาณัติสัญญาณ 
ท่ีผลิตในประเทศท้ังหมด และต้องมีการผลิตชิ้นส่วนหลักท่ีเป็นสาระสำาคัญตามท่ีกำาหนดตั้งแต่ปี 2566 (ประเภทท่ีใช้เทคโนโลยี
ทั่วไป) และตั้งแต่ปี 2568 (ประเภทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง)
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การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้ธรุกจิท่ีเตบิโตแลว้สามารถยืนในเวทีโลกได้ให้ SMEs และ Startups เกดิข้ึนและขยาย
ฐานได้ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ด้วยการยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานในการผลิต และการสร้างหรือใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี Digital และ Automation เป็นเครื่องมือสำาคัญภายใต้ Digital 
Economy เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว หรือสร้างความพร้อมเข้าสู่ 
Global Value Chain ผู้ประกอบการจำาเป็นต้องนำาระบบ Online มาใช้ และ 
ปรับความคิด วิสัยทัศน์การบริหารจัดการ ปรับวิธีการทำางานใช้ประโยชน์จากเครือข่าย 
Partnership และ Ecosystem สศอ. ได้ดำาเนินการร่วมสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวง
อุตสาหกรรมในการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรม ให้การสนับสนุนผู้ประกอบ
การปรบัปรงุสายการผลติดว้ยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรม เช่น การใช้ IoT และ 
Software ในกระบวนการผลิต การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการตามแนวทางสากล 
การออกแบบและจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรมท่ีตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม ฝึกอบรม
บุคลากร และสร้างวิทยากรเพื่อขยายองค์ความรู้ในวงกว้าง ซึ่งผลการดำาเนินการดังกล่าว 
ช่วยเพิ่มผลิตภาพแก่สถานประกอบการ ลดการสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มยอดขาย 
และขยายตลาดด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

การส่งเสริมการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สศอ. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทโลกที่เป็นการผลิต
ท่ีเป็นมิตรตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยมกีารดำาเนนิงานท่ีสำาคญั ไดแ้ก ่การจดัทำาข้อเสนอมาตรการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำานวย 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านการผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบรอบสอง 
ซ่ึงในแต่ละด้านครอบคลุมมาตรการด้านกฎหมาย สิทธิและประโยชน์ การสร้างเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนด้านเทคนิคและด้านการเงิน โดยอาศัยกลไกความร่วมมือเชิงบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ในการ
จัดทำานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ได้มีการเสนอแนะมาตรการส่งเสริม และผลักดัน
มาตรการบังคับเพ่ือให้ผู้ประกอบการมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ได้ผลักดัน
การยกระดับมาตรฐานคุณสมบัติของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพ่ือลดผลกระทบด้านมลพิษ ฝุ่น PM2.5 
กา๊ซ CO2 และลดการใช้น้ำามันเช้ือเพลงิ อุตสาหกรรมไฟฟา้ อิเลก็ทรอนกิสแ์ละรถไฟฟา้ ไดน้ำาเสนอ
มาตรการด้านการบริหารจัดการแบตเตอรี่ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว โดยใช้กลไกการส่งเสริม 
การลงทุนและภาษี อุตสาหกรรมพลาสตกิไดผ้ลกัดนัมาตรการสง่เสรมิผลติภณัฑพ์ลาสตกิท่ีย่อยสลาย
ได้เองทางชีวภาพ โดยใช้กลไกการกระตุ้นความต้องการของตลาดด้วยการ ให้สิทธิและประโยชน์ 
ด้านภาษี เป็นต้น
 
จากการดำาเนินงานขับเคลือ่นนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมภายใตก้ารบูรณาการความร่วมมือของ
หนว่ยงานท่ีเกีย่วข้องมาอย่างตอ่เนือ่ง ทำาให้เกดิการเรียนรู้ นำามาพัฒนาออกแบบนโยบาย มาตรการ
เพื่อนำาพาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเมื่อบริบทโลกเปลี่ยน
โจทย์เปลีย่น นโยบาย มาตรการของรฐับาล สามารถปรบัเปลีย่นพัฒนาให้เหมาะสม เพ่ือสรา้งความ
สมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้
ดียิ่งขึ้น 
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 ตลอดระยะ 30 ปีท่ีผา่นมา โลกมุ่งสูค่วามเป็นโลกาภวิฒัน ์
(Globalization) เกิดการหลอมรวมโลกใบใหญ่เข้าไว้ด้วยกัน 
ในหลายรูปแบบ ท้ังการเช่ือมต่อผ่านเทคโนโลยีจนเกิดการไหลเวียน
ของข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย การเช่ือมต่อสัญจรของผู้คน
ผา่นระบบคมนาคมและโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ีทันสมัย การหลัง่ไหล
ของวัฒนธรรมระหว่างประเทศ การเช่ือมต่อทางเศรษฐกิจ  
การค้าขาย ข้อตกลงการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ  
จนเกิดการไหลเวียนของสินค้าและวัตถุดิบจากท่ัวทุกมุมโลก ฯลฯ 
โลกได้ถูกเช่ือมต่อเข้าหากันผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ  
จนระยะทางไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไป 
 ในปี 2563 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถือเป็น
วิกฤตการณ์ครั้งสำาคัญของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
IMF หรอืกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศออกมาระบุวา่เศรษฐกจิ
โลกจะหดตัวร้อยละ 3 ซ่ึงถือเป็นวิกฤตท่ีร้ายแรงท่ีสุดหลัง
เศรษฐกิจโลกตกต่ำาหรือ Great Depression เมื่อปี ค.ศ. 1930 
การแพรร่ะบาดฯ ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยอย่างหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ เศรษฐกิจประเทศไทยที่พึ่งพาการส่งออกสูงถึงร้อยละ 70 
และพ่ึงพารายได้จากการท่องเท่ียวของต่างชาติถึงร้อยละ 12  

ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว โรงแรม และบริการต่าง ๆ  
ซ่ึงเช่ือมโยงกับการจ้างงานในประเทศประมาณ 10 ล้านคน 
เป็นอุตสาหกรรมแรก ๆ ท่ีได้รับผลกระทบ และเม่ือรัฐบาล 
ได้ใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ตอ่การจา้งงาน รายได ้และการใช้จา่ยท่ีลดลง การบรโิภคหดตัว 
ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากคำาสั่งซ้ือท่ีลดลง 
ในขณะท่ีช่วงต้นของการแพร่ระบาดฯ บางอุตสาหกรรมได้รับ
อานิสงส์จากการเบ่ียงเบนการส่ังซ้ือสินค้าจากจีนมายังประเทศไทย 
อย่างไรก็ดี ไทยมีการส่งออกและนำาเข้าสินค้าจากจีนมาก 
เป็นอันดับหนึ่ง จึงทำาให้ไทยขาดวัตถุดิบท่ีต้องนำาเข้าจากจีน  
และกระทบตอ่การสง่ออกในภาพรวมของบางอุตสาหกรรมทันที
เชน่กนั การแพรร่ะบาดฯ ยังสง่ผลกระทบตอ่ภาคการผลติท่ัวโลก 
เกิดการหดตัวของการบริโภคและความต้องการใช้น้ำามันโลก 
จากการท่ีภาคขนสง่และอตุสาหกรรมท่ัวโลกหยุดชะงกั แรงงาน
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ถูกเลิกจ้างจากการยกเลิกคำาสั่งซ้ือ  
ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้ง Supply Chain ของโลกได้รับผลกระทบ
แทบท้ังสิ้น การแพร่ระบาดฯ ได้สร้างความชะงักงันให้กับโลก
ภายในระยะเวลาอันสั้น

นิอร สุขุม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ
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 ในภาคการผลิต ช่วงต้นของการแพร่ระบาดฯ  
เราได้เห็นการย้ือแย่งทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างประเทศ
มหาอำานาจ การแพร่ระบาดฯ ทำาให้เกิดความต้องการใช้
สินค้าจำาเป็น เช่น วัสดุทางการแพทย์ ในขณะเดียวกัน 
การแพร่ระบาดฯ ทำาให้เกิดการปิดประเทศ ปิดพรมแดน 
ซ่ึงกระทบต่อการขนส่งและกระจายสินค้าของประเทศ
มหาอำานาจที่เป็น Supply chain สำาคัญของโลก กล่าวคือ
ทุกภมิูภาคได้รบัผลกระทบจากการขาดวตัถดุบิในการผลติ
สนิคา้รวมท้ังสนิคา้จำาเป็น เช่น ยา อปุกรณก์ารแพทย ์หรือ
เวชภัณฑ์ท่ีต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นวิกฤต 
ท่ีท่ัวโลกต่างได้เรียนรู้ คาดว่าในอนาคตเราจะได้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศท่ีนำาไปสู่
การสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบ เพ่ือลดความเสี่ยงจาก
การนำาเข้า ผ่านนโยบายกระตุ้นการลงทุน ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบ 
และปกป้องเศรษฐกิจภายในประเทศ ซ่ึงจะถือเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของ Supply Chain โลกรวมถึง 
การค้าระหว่างประเทศด้วย ดังน้ัน จึงเป็นโอกาสท่ีประเทศไทย
จะเร่งสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ รวมทั้งสร้าง Local Supply Chain โดยเฉพาะ 
ในอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบ เช่น เกษตรและอาหาร
แปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ รวมท้ังสนับสนุนเศรษฐกิจ
ท้องถิน่เพ่ือลดการนำาเข้าวตัถดุบิจากตา่งประเทศ และผลติ
สินค้าจำาเป็นใช้เองอย่างเพียงพอ

 โลกาภิวัฒน์ หรือ Globalization จะยังไปต่อ 
ได้หรือไม่ หรือจะเป็นยังไงต่อไป ในเมื่อทุกประเทศ 
เริ่มหันมาหาความมั่นคงให้กับตัวเอง อีกทั้งช่วงการแพร่
ระบาดฯ เราเริ่มคุ้นเคยกับคำาว่าระยะห่าง ปิดประเทศ  
ปิดพรมแดน ปิดธุรกิจ การเก็บตัวอยู่ในบ้าน การรักษา
ระยะห่างทางสังคม เราเริ่มได้ยินคำาว่า Decoupling หรือ
การแยกออกจากกันบ่อยมากข้ึน ซ่ึงต่างแสดงถึงการแยกตัว
ออกห่างแทนการเข้าหากันอย่างท่ีเคยเป็น เราได้เห็น
ภาพของมหาอำานาจช่วงชิงผลประโยชนท์างเศรษฐกจิและ
การเมืองให้กับประเทศตัวเอง การถอนตัวจากข้อตกลงรว่ม
ทางการคา้กบัประเทศสมาชกิอีกหลายประเทศ ซ่ึงสะท้อน
ว่าโลกอาจกำาลังย้อนกลับสู่ยุคชาตินิยม หันมาพ่ึงพา
ตนเอง และต้องแข่งขันเพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศ 
อยู่รอดมากท่ีสดุแทนการมคีวามร่วมมือหรอืการรวมกลุม่
ระหว่างประเทศหรือไม่ หันกลับมาสร้างความแข็งแกร่ง
ในภูมิภาคหรือให้ความสำาคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน
หรือไม่ เราได้เห็นการแยกตัวของภาคการเงินและธุรกิจ
ท่ีถูกกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในต่างประเทศ ซ่ึงอาจส่งผล 
กระทบต่อเศรษฐกิจโลกในระยะยาว ภาพเหล่าน้ีล้วนสะท้อน
การจางหายของโลกาภิวัฒน์แทบท้ังส้ิน แต่ไม่ว่าโลกาภิวัฒน์
จะส้ินสุด หรือโลกจะเช่ือมต่อกันในรูปแบบไหน ประเทศไทย
จะต้องเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่นท่ีสุดเพ่ือให้
เป็นสูตรท่ีลงตัวเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวเดินต่อไป
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 หลายคนคงจะคุ้นกับคำาว่า BCG กันมาซักระยะหนึ่งแล้ว BCG Economy Model คือ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ภาครัฐได้นำา
มาใช้วางกลไกการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ซ่ึงจะสามารถตอบโจทย์รูปแบบการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จากเศรษฐกิจท่ีขยายตัวช้า ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมี
รายได้น้อย และที่สำาคัญยังติดกับดักรายได้ปานกลางมาอย่างยาวนาน โดยโมเดลเศรษฐกิจดังกล่าวจะอาศัยกลไกทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นท้ังในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เหมาะสมกับการดำารงชีวิตของประชากรไทยได้อย่างสมบูรณ์

 BCG Economy Model เป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เกิดการกระจายรายได้ 
สร้างโอกาสและความม่ังคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างเสมอภาค ซ่ึงจะนำาพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศรายได้สูง มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และผลักดันประเทศสู่เป้าหมาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ BCG 
โมเดลยังสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการเติบโตโดยไม่ท้ิงใคร 
ไว้ข้างหลัง เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ ลดการใช้ทรัพยากร ลดปัญหา
มลพิษและสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากโรคระบาดในคน สัตว์ และพืช รวมถึงลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บนพ้ืนฐานในการสร้างความสมดุลและความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม ท่ีจะทำาให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติได้ในที่สุด

 BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภ�พ (Bioeconomy: B) มุ่งเน้น
การนำาความรูร้ะดับสงูดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ และตน้ทุนดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมาเป็นตวัขับเคลือ่น เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy: C) มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบต่าง ๆ ตลอดวัฏจักรชีวิต และการนำาวัสดุเหลือท้ิงเดิม 
มาสรา้งคณุค่าเพ่ิมเป็นผลติภณัฑต์า่ง ๆ  โดยเฉพาะผลติภณัฑม์ลูคา่สงูทางอุตสาหกรรมท่ีจะชว่ยลดปรมิาณขยะและผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงท้ัง 2 เศรษฐกิจดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy: G) ท่ีกลายเป็นกติกาสากล ซ่ึงท่ัวโลก
ให้ความตระหนกัและตืน่ตวัอย่างมากในการลดปัญหากา๊ซเรอืนกระจกและปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มเพ่ือมุง่สูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยืน ภายใต้
พันธกรณีความตกลงปารีสและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี 
และต้องจัดส่งการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำาหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) และรายงานผลทุก 5 ปี

 ปัจจุบันทิศทางการขับเคลื่อน BCG Economy Model มีความชัดเจนเชิงนโยบายมากย่ิงข้ึน นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา) ได้รว่มเป็นสกัขีพยานลงนามความรว่มมอื โครงการขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกจิ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG โมเดล) สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งถือเป็น
ก้าวย่างอย่างเป็นทางการสำาหรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยท่ีจะสอดรับกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมในการ
ดำารงชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปในภาวะความปกติใหม่หรือ New Normal ที่จะเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดของรัฐบาลที่จะ
ทำาให้เกิดการบูรณาการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน BCG Economy Model ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ที่ผ่านมากระทรวง
อุตสาหกรรม โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ทำาหน้าท่ีช้ีนำาทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการดำาเนินงานท่ีเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการขับเคลื่อน BCG โมเดลใหม่ของรัฐบาล ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สศอ. ได้ดำาเนินการเป็นรูปธรรมแล้ว ดังนี้

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สุนิสา ตามไท

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

BCG พลิกชีวิต

Office of Industrial Economics  |  Annual Report 2019 51



1. เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy)

 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำามาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570 โดย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รับทราบ 
และมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำาเนินการให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ตั้งเป้าท่ีจะผลักดันประเทศไทยเป็น Bio Hub  
of ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 เน้นให้เกิดการลงทุน 
ในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ  
(Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสชัภณัฑ ์
(Biopharmaceut icals) เ พ่ือสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับ  
มันสำาปะหลัง อ้อย และปาล์มน้ำามัน พืชเศรษฐกิจของ
เกษตรกรไทย สาระสำาคัญของมาตรการฯ ประกอบด้วย 
4 มาตรการย่อย ได้แก ่ม�ตรก�รขจดัอปุสรรคก�รลงทุนและ
สร้�งปัจจัยสนับสนุน โดยทบทวนปรับปรุงกฎหมาย  
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และสร้างปัจจัยสนับสนุนที่จำาเป็น
ตอ่การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ ม�ตรก�รเรง่รดั
ก�รลงทุนภ�ยในประเทศ โดยผลกัดันภาคเอกชนท่ีเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของ
ประเทศ ในพื้นที่นำาร่อง 3 เขต ได้แก่ เขต EEC เขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์) และเขตพ้ืนท่ีภาคอีสาน 
ตอนกลาง (ขอนแก่น) ม�ตรก�รกระตุ้นอุปสงค์ โดยกระตุ้น
ตลาดภายในเพ่ือผลักดันให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพและเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร 
ท่ีมศีกัยภาพของประเทศ ม�ตรก�รสร�้งเครอืข่�ยในรปูแบบ
ศูนย์กล�งคว�มเป็นเลิศด้�นชีวภ�พ (Center of Bio  
Excellence: CoBE) โดยมีสถาบันพลาสติกเป็นหน่วยงานกลาง
ทำาหน้าท่ีประสานเช่ือมโยง การบริหารงานวิจัย/เทคโนโลยี/
นวตักรรมดา้นชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสูเ่ศรษฐกจิ
ชีวภาพ ผลการขับเคลื่อนมาตรการฯ สศอ. ได้บูรณาการ 
การทำางานร่วมกับหลายหน่วยงานท้ังส่วนกลางและภูมิภาค
อย่างต่อเนื่องจนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
พร้อมรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสรุป 
เป็นผลงานของรฐับาลแลว้ เมือ่วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2562 
นอกจากนี้ ได้ดำาเนินการขยายผลเชิงพ้ืนท่ีนอกเหนือจาก 
เขตพ้ืนท่ีนำาร่อง 3 เขต ทำาให้เกิดการลงทุน Bio Hub ในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี และอุบลราชธานีเพ่ิมเติม และ 
มีการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วคิดเป็นมูลค่ารวม 
50,740 ล้านบาท และเกิด Nakhonsawan Biocomplex (NBC) 
แห่งแรกของประเทศไทย ที่ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

2. เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) 

 กุญแจสำาคัญในการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน สศอ. จึงได้วางแนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทย
ต�มแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยบูรณาการการทำางานและ
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งร่างดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวียนของ อก. 
เน้นการปรับโครงสร้างการผลิตจากระบบการผลิตทางตรง (Linear: 
Take-Make-Use-Dispose) ไปสู่ระบบการผลิตแบบหมุนเวียน 
(Circular: Make-Use-Return/Recycle) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและครบวงจรตั้งแต่การผลิตสินค้า การใช้งาน และ
การนำากลบัมาใช้ใหม่หรือใช้เป็นวัตถดุบิรอบท่ีสอง ประกอบดว้ย 
3 แนวทาง คอื การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติให้มีศกัยภาพและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Eco-efficiency) การเพ่ิมมูลค่า
อุตสาหกรรมจากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ (Upcycling) และ 
การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจสู่ Circular Business Model 
และจัดทำ�ข้อเสนอม�ตรก�รส่งเสริม/พัฒน�อุตส�หกรรมไทย
ต�มแนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวยีนในภ�พรวมและร�ยส�ข�นำ�ร่อง 
เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีจะเอ้ือตอ่การพัฒนาท้ัง 4 ด้าน ได้แก ่
การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ 
โดยท่ีผ่านมา อก. ได้มีการดำาเนินการตามแนวคิด Circular 
Economy มาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดทำามาตรฐานเศรษฐกิจ
หมุนเวียนระดับองค์กร โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีการนำาของเสีย
จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ รวมถึงผลักดันให้เกิด
การลงทุนเชงิพาณชิยแ์ละผูป้ระกอบการรไีซเคลิ โดยศนูย์ปฏริปู
อุตสาหกรรมสู่อนาคต (ITC) ในส่วน สศอ. ได้ดำาเนินการ 
ยกรา่งมาตรการภาษีเพ่ือสง่เสรมิผลติภณัฑพ์ลาสตกิท่ีย่อยสลาย
ได้เองทางชีวภาพ ร่วมกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้วเม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน  
พ.ศ. 2562 เป็นการช่วยกระตุน้ความตอ้งการใช้ของตลาดภายใน 
นอกจากนี ้สศอ. ไดจ้ดัทำาขอ้เสนอมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางรถยนต์ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนเพ่ือสรา้งความย่ังยนื
ให้กับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ ซ่ึงจะส่งผลต่อความต้องการใช้
ยางธรรมชาติท่ีเพ่ิมขึ้น เกิดการสร้างงานสร้างรายได้พร้อม 
ยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับเกษตรกรชาวสวนยางของไทย 
อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนการดำาเนินงานภายใต้ร่างดังกล่าว
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติคงต้องอาศัยความร่วมมือเชิงบูรณาการ
ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน ในแต่ละมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อม ๆ กัน 
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 จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อน BCG Economy Model 
ของประเทศไทยให้เกดิผลเป็นรูปธรรมในอนาคตคงต้องอาศัย
ฟันเฟืองการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไปพร้อม ๆ  กัน ซึ่งในบริบท
ของประเทศไทยเศรษฐกิจสีเขียวจะเกื้อหนุนและไปด้วยกัน
ได้อย่างลงตัวกับเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำาเนินการเพ่ือให้เกิดการพลิกโฉม
ภาคอตุสาหกรรมไทยสูก่ารพัฒนาท่ียัง่ยนืและตอบโจทย์กติกา
สากลของโลกในอนาคต ประกอบกับสถานการณ์การระบาด
ของไวรสัโคโรนา (COVID-19) ท่ีเกดิขึน้จะเป็นตวัเรง่ปฏกิริิยา
สำาคญัท่ีจะทำาให้ภาคอุตสาหกรรมเกดิการปรบัตวัอย่างรนุแรง
เพ่ือรองรับกับสถานการณ์ท่ีกดดันและการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเรว็ เกดิการนำาเทคโนโลยีดจิทัิลและปัญญาประดษิฐ์
มาใช้ท้ังในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 
ส่งผลให้เกิดการพลิกพฤติกรรมปรับวิถีชีวิตของผู้บริโภค 
เพื่อให้ตอบรับกับภาวะปกติใหม่ อย่างไรก็ตาม BCG โมเดล 
จะเป็นความท้าทายใหม่ท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ 
ไปพรอ้ม ๆ  กนั โดยอาศยัความไดเ้ปรียบในความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัฒนธรรมในภูมิภาค ปรับให้เป็นความ
สามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม เพ่ือให้เกิดการเติบโต
ในเศรษฐกิจใหม่ เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ลดความ
เหลื่อมล้ำา ลดการใช้ทรัพยากร ลดปัญหามลพิษและ 
สิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากโรคระบาด ชุมชนเข้มแข็ง 
มีภูมิคุ้มกันและมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนต่อไป

3. เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 

 เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุง 
ความเป็นอยูข่องมวลมนษุยแ์ละความเท่าเทียมกนัทางสงัคม 
ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำาลาย
ระบบนิเวศ ซ่ึงท่ีผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำาเนินการ
โดยเน้นให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือให้ 
ภาคอุตสาหกรรมเกิดความตระหนักยึดม่ันในการประกอบ
กิจการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต การออกแบบ และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เช่น โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/นิคม
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 
นอกจากนี ้กรอ. ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบาย
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแห่งชาต ิให้เป็นหนว่ยงาน
รับผิดชอบหลักจัดทำาแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก 
ของประเทศ พ.ศ. 2564-2573 ซึ่งจะมีผลต่ออุตสาหกรรม 
ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น อุตสาหกรรมซีเมนต์ 
ปิโตรเคมี เหล็ก เคร่ืองปรับอากาศและระบบทำาความเย็น  
โดยเน้นกลุ่มฟลูโอริเนต หรือ F-Gases รวมถึงของเสียจาก 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีผู้ประกอบการจะต้องดำาเนินการและ
รายงานผลตามแบบ รง.8 และ รง.9 ซ่ึง สศอ. ได้รับมอบหมาย
จากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำาเนินการพัฒนาระบบการ 
กรอกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ iSingle-form  
เพ่ือรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคตซ่ึงจะอำานวย 
ความสะดวกและไม่สร้างภาระให้กับผู้ประกอบการโดย 
การกรอกฟอร์มเดียว นอกจากนี้ การดำาเนินการของ อก. 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกิจการ 
ขนาดใหญ่ให้ความสำาคัญและรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมมากย่ิงข้ึน ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ของจังหวัดอุบลราชธานี ทำาหน้าท่ีผู้นำาและพ่ีเลี้ยงในการ 
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี สนับสนุนให้
เกษตรกรปลูกมันสำาปะหลังอินทรีย์ (ปราศจากสารเคมีและ 
ยาฆ่าแมลง) มีการประกันราคารับซื้อที่แน่นอน ซ่ึงจะทำาให้
โรงงานสามารถแปรรูปวัตถุดิบอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ 
ท่ีมีคุณภาพดีราคาสูงตามกระแสท่ีตลาดโลกกำาลังต้องการ 
เป็นรูปแบบการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันระหว่างโรงงาน
และเกษตรกร ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมและ
ยกระดบัคุณภาพชีวติท่ีดีให้กบัเกษตรกรในพ้ืนท่ีและผูบ้รโิภค
ในสังคมได้อย่างยั่งยืน เป็นต้น
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ทิศทางอุตสาหกรรมไทยกับความท้าทายในอนาคต
 • ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน  
  (Circular  Economy) ในภ�คอุตส�หกรรม
 • ก�รกำ�หนด Roadmap ก�รใช้ Smart Technology  
  เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมในก�รรีสต�ร์ท
  อุตส�หกรรมไทยภ�ยหลังโควิด-19
 • Circular Economy มิติใหม่ของ 
  อุตส�หกรรมย�งรถยนต์ไทย 
 • อุตส�หกรรมไทยภ�ยใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่ 
  (New Normal)
 • Sustainable Manufacturing แนวคิด 
  ก�รผลิตในภ�คอุตส�หกรรมไทยในยุค 
  คว�มปกติใหม่ (New Normal) ภ�ยหลัง 
  วิกฤตไวรัสโควิด-19
 • ก�รขับเคลื่อนอุตส�หกรรมไทยด้วยข้อมูล

4PART



การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) ในภาคอุตสาหกรรม

 ณ ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การพัฒนาประเทศโดยใช้ทรัพยากรอย่างเต็มท่ีดังเช่นท่ีผ่านมา  
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาท่ีไม่สมดุลและส่งผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดล้อม ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ปัญหามลพิษ และความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากร/วัตถุดิบในอนาคต แนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ซึ่งเป็นเรื่องของการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นทางออกหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทาปัญหาข้างต้น และยังเป็นอีกหน่ึงตัวเลือก
ท่ีจะชว่ยให้ภาคธุรกจิสามารถพฒันาไปสู่ความย่ังยืน ดว้ยการใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ย่างคุม้คา่ ให้ความ
สำาคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบตลอดวัฏจักรชีวิต การนำาเอาวัสดุเหลือท้ิงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีมูลค่าสูง ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เก่ียวข้องอย่างครบวงจร 
นอกจากนี้ เศรษฐกิจหมุนเวียนยังเป็นกุญแจสำาคัญของการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน ตามกรอบนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-
Green (BCG) Economy] ของรฐับาล อกีทัง้ยังเป็นประเดน็สำาคญัท่ีประเทศไทย ในฐานะท่ีเปน็สว่นหน่ึง
ของสังคมโลก มีภารกิจท่ีจะต้องดำาเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนา  
อันจะนำาไปสู่การบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของประชาคมโลกอีกด้วย

 ในการนี้ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.) ในฐานะหนว่ยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีหลักในการเสนอแนะนโยบาย แนวทาง 
มาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม จึงได้ยกร่าง
แนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยต�มแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และได้นำาเสนอ (ร่าง) 
แนวทางฯ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน 
ท่ีเกีย่วขอ้งท้ังหนว่ยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ 
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาอย่างต่อเนื่อง 
โดย (ร่าง) แนวทางดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)
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 1. แนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยต�มแนวคิด
เศรษฐกจิหมนุเวียน ของ อก. มุ่งเนน้การปรบัโครงสรา้งการผลติ
จากรูปแบบเดิม ที่เป็นระบบการผลิตทางตรง (Linear: Make-
Use-Dispose) ไปสู่รูปแบบใหม่ คือ ระบบการผลิตแบบ
หมุนเวียน (Circular: Make-Use-Return) ท่ีคำานึงถึงการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค 
การจัดการของเสีย และการนำาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้
วิสัยทัศน์ “Maximize Economic Value + Minimize Social & 
Environmental Impact” โดยมีกรอบแนวทางการพัฒนา 3 เรือ่ง 
ได้แก่
 1) ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รผลิตให้มีศักยภ�พและเป็น 
  มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) ลดการใช้/ 
  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร รวมท้ังปรับ 
  กระบวนการผลิตและการออกแบบให้เป็นมิตรต่อ 
  ส่ิงแวดล้อม โดยนำาเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 
 2) ก�รเพิม่มลูค�่อุตส�หกรรมจ�กของเสยี/วสัดเุหลอืใช้  
  (Upcycling) สนับสนุนการนำาของเสีย/วัสดุเหลือใช้  
  โดยเฉพาะวสัดท่ีุมีอยู่ภายในประเทศ มาเป็นทรพัยากร 
  เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิมสูง 
 3) การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจสร้าง Circular  
  Enterprise/Startups ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับ 
  รูปแบบธุรกิจสู่ Circular Business Model

 นอกจากนี้ ยังจำาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-
System) ให้เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินการตามกรอบแนวทาง 
ท้ัง 3 เร่ืองข้างต้น เช่น การพัฒนาระบบการมาตรฐาน การปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การบูรณาการ/ผลักดันการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

 โดยเม่ือเดือนสิงหาคม 2562 สศอ. ได้เป็นหน่วยงาน 
เจา้ภาพในการจดัประชุมหารอืเพ่ือระดมความเห็นและบูรณาการ
ข้อมูลด้านการดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับ 
หน่วยงานภายใน อก. พบว่า อก. มีการขับเคล่ือนการดำาเนินงาน
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด Circular Economy  
ไปแลว้หลายเรือ่ง ยกตวัอย่างเช่น การจดัทำามาตรฐานเศรษฐกจิ
หมุนเวียนในระดับองค์กร โดยสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการ 
นำาของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เป็นวัตถุดิบ ตลอดจน 
ผลักดันให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์และผู้ประกอบการรีไซเคิล 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล ภายใต้ศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรมสูอ่นาคต (Industrial Transformation Center หรอื 
ITC) รวมท้ังการจัดทำาหลักเกณฑ์/ระบบการประเมินผลและ
ตรวจวัดประสิทธิภาพสถานประกอบการตามหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เพ่ือนำาไปใช้ในการตรวจประเมิน วินิจฉัย และ 
ให้คำาปรึกษาแนะนำาสถานประกอบการ ท่ีดำาเนินการโดย 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ การดำาเนิน
โครงการเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติของภาคอุตสาหกรรม
ให้มีศกัยภาพและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม อาทิ โครงการเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ/นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีดำาเนินการ
โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม และการนคิมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจน การปรบัปรงุกระบวนการ/กฎระเบียบ
ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือช่วยให้การประกอบการตามแนวคดิเศรษฐกจิ
หมุนเวียนเป็นไปได้โดยสะดวกย่ิงข้ึน อาทิ การอำานวยความสะดวก
แก่ผู้ประกอบการในการขออนุญาตเกี่ยวกับวัสดุไม่ใช้แล้ว
ผ่านระบบออนไลน์ การออกประกาศเพ่ือยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
นำาสิง่ปฏกิลู/วสัดไุม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นของเสยีอันตรายออกนอก
บริเวณโรงงาน การทบทวนข้อกฎหมายท่ีจำากัดการนำา 
วัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปใช้ประโยชน์ 
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการกำาหนดมาตรการ
ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลาย
ได้เองทางชีวภาพ ท่ี สศอ. ได้ผลักดัน 
เร่ืองน้ีร่วมกับกระทรวงการคลัง และ
ได้รับการอนุมัติในหลักการจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว เป็นต้น

Eco-SystemEco-System

for CEfor CE

ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พ
ก�รผลิต ให้มีศักยภ�พ

และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Eco-efficiencyEco-efficiency)

ก�รเพิ่มมูลค่�
อุตส�หกรรม

จ�กของเสีย/วัสดุ
เหลือใช้ภ�ยใน

ประเทศ
(UpcyclingUpcycling)

ก�รส่งเสริม
ก�รปรับรูปแบบธุรกิจ

สร้�ง Circular
(Enterprises/StartupsEnterprises/Startups)

Eco-SystemEco-System

for CEfor CE
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 2. (ร่�ง) ข้อเสนอม�ตรก�รส่งเสริม/พัฒน�อุตส�หกรรมไทย
ต�มแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภ�พรวม นอกจากแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
ของ อก. แล้ว สศอ. ยังได้ยกร่างข้อเสนอมาตรการส่งเสริมฯ 
ในภาพรวม (Cross-Cutting) เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออำานวย
ต่อการพัฒนา โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน อ้างอิงตามต้นแบบนโยบาย
การพัฒนา Circular Economy ของคณะกรรมาธิการยุโรป  
คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย และการใช้วัตถุดิบ
รอบสองหรือวัตถุดิบทุติยภูมิ ซ่ึงในแต่ละด้านจะครอบคลุม
มาตรการ ท้ังในเรือ่งกฎหมาย กฎระเบียบ สทิธปิระโยชน/์กองทุน 
และการผลักดัน/ขับเคลื่อนการดำาเนินงาน อาทิ 
 1) ด�้นก�รผลติ เช่น การกำาหนดสดัสว่นการใช้วตัถดุบิ 
  หมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ 
  การนำาพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในบรรจุภัณฑ์สำาหรับ 
  อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือลดการใช้พลาสติกใหม่  
  การให้สิทธิประโยชน์สำาหรับผู้ประกอบการท่ีมีการผลิต 
  ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน การสนบัสนนุความ
  ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาวิจัย และ 
  ภาคอุตสาหกรรมท้ังภายในและต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม 
  การพัฒนา แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  ด้านการออกแบบและการผลิตวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์  
  และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
 2) ด้�นก�รบริโภค เช่น การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 
  ระเบียบ/กระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพ่ือ 
  เป็นการสร้างตลาดสินค้า/บริการตามแนวคิดเศรษฐกิจ 

  หมุนเวียนโดยภาครัฐ การพิจารณาเคร่ืองมือทาง 
  เศรษฐศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพ่ือผลักดันให้เกิดการ 
  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค การส่งเสริมเรื่อง 
  ฉลากเขียว/ฉลากแจ้งคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ด้าน 
  สิ่งแวดล้อมและกระบวนการจัดการหลังใช้งาน 
 3) ด้�นก�รจัดก�รของเสีย เช่น การผลักดันกฎหมาย 
  ภายใต้แนวคิดการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต 
  ในการจัดการของเสีย/ซากผลิตภัณฑ์ (Extended  
  Producer Responsibility: EPR) การปรับปรุง 
  กฎระเบียบ/กระบวนการด้านการจัดเก็บ คัดแยก  
  รวบรวมของเสียตั้งแต่ต้นทาง การผลักดันโครงการ 
  ความร่วมมือเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
  ด้านการจัดการของเสีย การสนับสนุนการจัดต้ัง  
  Pilot Plant/R&D Center
 4) ด้�นก�รใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ เช่น การกำาหนดมาตรฐาน 
  วัตถุดิบทุติยภูมิเพ่ือควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ  
  การให้สิทธิประโยชน์จูงใจแก่กิจการท่ีใช้วัตถุดิบ 
  ทุติยภูมิจากภายในประเทศ การจัดทำาและเชื่อมโยง 
  ฐานข้อมูลและระบบติดตาม (Tracking) ผลิตภัณฑ์  
  ของเสีย/วัสดุเหลือใช้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการนำา 
  ของเสีย/วสัดุเหลือใช ้ไปใชป้ระโยชน์ภายในประเทศ 
  เพ่ิมข้ึน การสนับสนุนให้เกิดองค์กร/แพลตฟอร์ม  
  ท่ีเป็นตัวกลางในการบริหารการใช้ทรัพยากรตาม 
  ขั้นตอนการไหลของกระบวนการผลิต โดยใช้ข้อมูล/ 
  IT เข้ามาช่วย 

 ท้ังนี้ เนื่องจากการดำาเนินงานตามกรอบข้อเสนอมาตรการฯ ข้างต้น เป็นภารกิจท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ/มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ดังนั้น การขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
ให้สัมฤทธิ์ผล ย่อมต้องอาศัยกลไกความร่วมมือเชิงบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง โดยการหารือ บูรณาการ และประสานการดำาเนินงานในรายละเอียดร่วมกัน เพ่ือพิจารณา
กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน เงื่อนไข หลักเกณฑ์ของแต่ละมาตรการ ให้มีความเหมาะสม  
เกดิความคุม้คา่ สอดคลอ้งกบัข้อกำาหนด กฎหมาย กฎระเบียบอืน่ ๆ  ท่ีเกีย่วข้องและความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการผลักดันมาตรการให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่านการดำาเนินงาน
ของหน่วยงาน/คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง หากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคล่ือนการดำาเนินการในเร่ืองน้ี
อย่างจริงจัง ย่อมจะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจจากการลดต้นทุน
และการมีประสิทธิภาพการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนของภาคธุรกิจ มิติด้านสังคม ท่ีทำาให้เกิดการสร้างงานใหม่ 
สร้างรายได้จากการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เป็นการกระจายผลประโยชน ์
ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาไปสู่ระดับฐานราก และมิติด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ท่ีลดลง ทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และแน่นอนว่า เม่ือภาคการผลิตสามารถพัฒนา 
ยกระดับให้มีการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรม ก็ย่อมส่งผลให้
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน มีการขยายตวัทางเศรษฐกจิโดยพ่ึงพาทรพัยากร
นอ้ยลง ทำาให้ประเทศมีการเตบิโตท่ีสมดลุและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม นำาไปสูก่ารพัฒนาท่ีสอดคลอ้ง
กับบริบทโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ประชาคมโลกร่วมกันกำาหนดไว้ในที่สุด
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Road Map

การกำาหนด Roadmap 
การใช้ Smart Technology 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการรีสตาร์ทอุตสาหกรรมไทยภายหลังโควิด-19

 สถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
หรือโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไปท่ัวโลก และกำาลัง 
สรา้งปัญหาทางเศรษฐกจิในแบบท่ีไม่เคยเจอมากอ่น หลายฝา่ย
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (Recession) 
ครั้งใหญ่ รวมทั้ง มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลแต่ละประเทศนำามา
ปฏิบัติ เช่น มาตรการ Social Distancing และการ Lockdown 
เมืองต่าง ๆ ส่งผลโดยตรงต่อภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาค
อุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ถูกคาดการณ์ว่า GDP อาจจะลดลงถึงร้อยละ 6-7 และ Supply 
Chain ของภาคอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบโดยตรงและรนุแรง 
ท้ังน้ี คาดว่าการผลิตและการแข่งขันของอุตสาหกรรมโลกภายหลัง
วิกฤติโควิดจะมีบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยระบบ 
การผลิตแบบโลกาภิวัฒน์จะลดบทบาทลง โดยประเทศต่าง ๆ 
จะพยายามพ่ึงพาตนเองมากข้ึน และให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนา Supply Chain การผลิตและใช้สินค้าภายในประเทศ 
เพ่ิมมากข้ึน การผลิตแบบ Mass Production เดิมท่ีให้ความสำาคัญ
กับ Economy of Scale จะเปลี่ยนเป็นการผลิตแบบ Small Lot 

ท่ีมีความยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ี
เปลี่ยนแปลงไป โดยอนาคตคาดว่ากำาลังซ้ือของผู้บริโภค 
จะฟ้ืนตัวได้ในไม่ช้า แต่พฤติกรรมของผู้บริโภคจะเปล่ียนแปลงไป 
โดยระบบการผลิตในอนาคตต้องมีประสิทธิภาพการผลิตท่ี 
เพ่ิมข้ึน และต้องสามารถรองรับการผลิตท่ีมีความหลากหลาย
และมีระยะเวลาการออกสู่ตลาดท่ีสั้นลง เทคโนโลยี IoT และ 
Industrial 4.0 จะถูกเร่งให้เกิดเร็วขึ้น และ Smart Technology 
จะถูกนำามาใช้อย่างกว้างขวาง 
 ดังนั้น สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน และเครือข่ายหน่วยงานชั้นนำา
ด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ 
(CoRE) ทำาการศึกษาและวาง Roadmap ในการใช้ Smart 
Technology ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ 
และดิจิทัล รวมทั้ง IoT และ AI เพื่อเตรียมความพร้อมกับการ 
รสีตารท์ภาคอุตสาหกรรมของไทยภายหลงัสถานการณ์โควดิ-19 
ผ่อนคลายลง โดยมุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาฟื้นฟู
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

C O V I D  1 9

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)
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1. การพัฒนา Smart Products 
เพ่ือตอบโจทย์บริบทใหม่ของ
การใช้ชิวิตแบบ New Normal 
โดยสนับสนุนให้มีการนำางานวิจัย
ท่ีมีในหน่วยงานต่าง ๆ  มาต่อยอด
สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ด้วย
มาตรฐานระดับสากล เชื่อมโยง
และสร้ า ง มู ล ค่ า เ พ่ิ ม ใ ห้ กั บ
ผลิตภัณฑ์ต้ังแต่การออกแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics 
Design) และการออกแบบระบบ
สมองกลฝังตัว (Embedded 
System) เช่ือมโยงกับระบบ
เครือข่าย IoT ตัวอย่างเช่น 
Medica l Serv ice Robot  
เช่น หุ่นยนต์ส่งยา/อาหาร,  
หุ่นยนต์ฆ่าเช้ือเคร่ืองช่วยหายใจ, 
ห้องความดันลบ ระบบตรวจ
ติดตามและรักษาดูแลผู้ ป่วย 
(Tele-Medicine) ฯลฯ เพ่ือ
สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
และกลุ่ม Smart Farming เพื่อ
รองรับแรงงานท่ีตกงานกลับสู่
ภาคเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
ช่วยเกษตรกรให้ใช้ท่ีดินอย่าง
คุ้มค่าและใช้ ท่ีดินแปลงเล็ก 
แต่มีผลผลิตต่อไร่สูงปลูกพืช
หมุนเวียนให้เกิดความต่อเนื่อง
ได้ท้ังปี และสามารถวางแผน
การปลูกและคาดการณ์ผลผลิต
ได้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด

 จากการดำาเนินกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน จะเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมและ 
ช่วยให้การฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสงัคมให้สามารถกลบัมา
พลกิฟืน้ไดอ้ยา่งรวดเร็วรองรับ New Normal ภายหลงั
สถานการณ์โควิด-19 และสนับสนุนให้การเติบโตของ 
GDP ของประเทศไทยเป็นไปตามเป้าหมาย

2. การพัฒนาการผลิตสมัย
ใหม่ (Smart Process) เพื่อ
เพ่ิมผลผลิต และให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการผลิต
ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแบบ Small Lot 
และลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต 
และทำาให้ผู้ประกอบการ
สามารถรักษา ขีดความ
สามารถในการแข่งขันใน
ปัจจุ บัน และยกระดับสู่  
กา รผ ลิต ในระ ดับสากล  
โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์  
ระบบอัตโนมัติ และ Smart 
E lec t ron ic เ ช่น Co- 
Automation (เครื่องจักร
ทำางานกบัคน), IoT Module, 
Machine monitoring, Smart 
Energy monitoring และ 
Smart Ma i n t enance 
เป็นต้น

3. การสร้างความเข้มแข็งให้กบั 
Supply Chain ภายในประเทศ 
และสนับสนุนการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ โดยการนำาเทคโนโลยี 
D i g i t a l  เ ข้ า ม า ช่ว ย เ พ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดความซ้ำาซ้อน 
อำานวยความสะดวกและแก้ไข
กระบวนการที่เป็นปัญหา (Pain 
Point) ในการทำาธุรกิจของ 
ผูป้ระกอบการ รวมท้ัง เช่ือมโยง
และบูรณาการการทำางานร่วมกัน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอด 
Supply Chain ของอุตสาหกรรม 

4. การยกระดับศักยภาพ
หน่วยงานสนับสนุนพัฒนา
อุตสาหกรรม โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ: 
CoRE ให้สามารถสนับสนุน
กา ร พัฒนา อุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และ 
Smart Electronic ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รูป Ecosystem ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยี Smart Electronic
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Circular Economy
 มิติใหม่ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์ไทย

 การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรโลก 
ส่งผลให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ  อาทิ ยางรถยนต์ 
มากขึ้น ก่อให้เกิดขยะยางท่ีไม่สามารถย่อยสลาย 
ได้เองทางธรรมชาติจำานวนมหาศาล หากไม่มีการ
จัดการท่ีเหมาะสมก็จะตกค้างในระบบนิเวศหลายร้อยปี 
ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาให้กับส่ิงแวดล้อมแล้ว  
ยังเสียโอกาสท่ีจะใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ให้กับขยะยางดังกล่าวด้วย ประกอบกับหลายปี 
ท่ีผ่านมา ท่ัวโลกตระหนักถึงปัญหาการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติท่ีส้ินเปลือง จึงเกิดแนวคิดในการให้ 
ความสำาคัญกับทรัพยากรโดยใช้อย่างคุ้มค่าและ
สร้างประโยชน์ให้สูงที่สุด เรียกว่าแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นทางเลือกใหม่
ในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความย่ังยืน 
ซ่ึงรัฐบาลไทยได้นำามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศรวมถึงอุตสาหกรรม 
ยางรถยนต์

จากประเด็นส่ิงแวดล้อมกับ Circular Economy
 จากข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของกรมการขนส่ง
ทางบก พบว่าไทยมีจำานวนรถท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมการขนส่ง
ทางบก 18.59 ล้านคัน หรือคิดเป็นจำานวนล้อยางที่ใช้ในการวิ่ง
บนถนนของรถจำานวนดังกล่าวรวม 82.22 ล้านเส้น ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ยางรถยนต์ใช้แล้วหรือขยะยางรถยนต์ถึง 754,000 ตันต่อปี  
ซ่ึงยางรถยนต์ประเภทท่ีสิน้สดุอายุการใช้งาน (End of Life Tire) 
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น บดเป็นผงเพื่อนำาไปใช้
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ยางต่าง ๆ ผลิตเป็นยางรีเคลม 
เพ่ือนำากลับไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์หรือ
ผลิตภัณฑ์ยางอ่ืน ๆ รีไซเคิลโดยกระบวนการไพโรไลซิส 
ซึ่งสามารถต่อยอดผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ ฯลฯ 
 ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป 
ญ่ีปุ่น ตระหนักถึงปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการนำายางรถยนต์เก่า
ไปท้ิงไว้โดยไม่จัดการอย่างถูกวิธี และรู้คุณค่าของยางท่ีไม่ใช้แล้ว
เม่ือนำามาผ่านกระบวนการรีไซเคิลเพ่ือนำากลับมาใช้ใหม่ 
ในรูปแบบของยางผงและยางรีเคลม ซึ่งสามารถนำากลับไปเป็น
วตัถดุบิในการผลติยางรถยนต ์ท่อยาง แผน่ยางปูพ้ืน ถนน ฯลฯ 
หรือนำาไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ได้น้ำามัน  
ผงคาร์บอน และก๊าซ ซ่ึงสามารถนำาไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า
หรอืนำากลบัมาใช้ใหมเ่พ่ือประหยดัตน้ทุนในการผลติได ้จงึมกีาร
จัดเก็บยางรถยนต์ท่ีไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบและหันมาใช้ยาง
รีไซเคิลมากขึ้น โดยในปี 2562 มีปริมาณการนำาเข้ายางรีเคลม
ท่ัวโลกรวมมากกว่า 400,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 317.42  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9,854.93 ล้านบาท ซ่ึงประเทศท่ีมี
การนำาเข้ายางรีเคลมมากท่ีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ไทย และเนเธอร์แลนด์ ตามลำาดับ

 ในส่วนของประเทศไทยเม่ือพิจารณาวิธีการจัดการ 
ยางรถยนต์ที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม จะพบว่าการนำาไปผลิตเป็น
ยางผง/ยางรีเคลมและการนำาไปผ่านกระบวนการไพโรไลซิส 
เป็นวิธีการท่ีจะสามารถลดปัญหาขยะยางรถยนต์ได้อย่างย่ังยืน  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพ่ิมได้สูง ท่ีสุด  
อย่างไรก็ตาม จากข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม พบว่าไทยมีโรงงานรีไซเคิลยางเพียง 34 แห่ง  
แบ่งเป็นโรงงานผลิตยางรีเคลม 6 แห่ง โรงงานผลิตยางผง 13 แห่ง 
และโรงงานรีไซเคิลยางโดยกระบวนการไพโรไลซิสอีก 15 แห่ง 
รวมปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ 30,000 10,000 และ 200,000 ตันต่อปี 
ตามลำาดับ หรือคิดเป็นปริมาณยางรถยนต์ ใช้แล้วท่ีเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลปีละ 240,000 ตัน ทำาให้มีปริมาณยางรถยนต์
ใช้แล้วท่ียังไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกกว่า 
500,000 ตนัตอ่ปี ซึง่หากมีการนำายางจำานวนดงักลา่วไปรีไซเคลิ
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ถึง 5,300-8,200 ล้านบาทต่อปี 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)
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 โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ท้ัง 4 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น จะช่วยยกระดับ 
และพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในประเทศ ลดปัญหาขยะ สร้างมูลคา่เพ่ิมให้กบัของเสยี ช่วยลดตน้ทุนในการผลติสนิคา้ ทดแทน
การนำาเข้ายางรีไซเคิลจากต่างประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วยการส่งออกผลิตภัณฑ์ 
ยางรีไซเคิลคุณภาพสูงไปยังต่างประเทศ ซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงบุคลากร 
ในอุตสาหกรรม ในการนำายางรีไซเคิลรวมถึงผงคาร์บอนท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิสไปใช้แล้ว ยังเป็นการสร้างความย่ังยืน 
ให้กับอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์ของประเทศ ซ่ึงจะส่งผลให้มีความต้องการใช้ยางธรรมชาติสูงข้ึน เป็นการสร้างรายได้ 
และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางไทยอีกทางหนึ่ง

สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์มิติใหม่ 
 จากทิศทางและแนวโนม้การพัฒนาอุตสาหกรรมของโลกท่ีเนน้การผลติท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม และการใช้ทรพัยากรอยา่ง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำาผลิตภัณฑ์ท่ีสิ้นสุดการบริโภคแล้วกลับมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเนื่อง 
โดยไม่ท้ิงไปเป็นขยะ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงได้จัดทำา (ร่าง) มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางรถยนต์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งมีสาระสำาคัญ ดังนี้

มาตรการ ระยะเวลา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การผลิต 1. ส่งเสริมการลดสัดส่วนการใช้ยางสังเคราะห์ในสูตรการผลิต 1 ปี สศอ./สมอ.

2. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างยางรถยนต์ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 1 ปี สมอ.

3. กำาหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบที่เหมาะสมสำาหรับยางหล่อดอก 1 ปี สมอ.

การบริโภค 1. สร้างความตระหนักในความสำาคัญของยางรถยนต์ที่ได้มาตรฐานและ  
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานต่อความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับประชาชน

ดำาเนินการ
ต่อเนื่อง

ส.อ.ท.

2. รณรงค์ให้ประชาชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

ดำาเนินการ
ต่อเนื่อง

สส.

การจัดการ 
ของเสีย

1. ออกกฎหมายให้ยางรถยนต์ใช้แล้วเป็นขยะควบคุมพิเศษ
ที่ต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม

1 ปี คพ.

2. สร้างระบบเก็บรวบรวมยางรถยนต์ใช้แล้วจากทั่วประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ

6 เดือน ส.อ.ท.

3. ดำาเนินโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม 1 ปี พพ.

4. ส่งเสริมธุรกิจ Start Up ที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลยาง 1 ปี กสอ.

การใช้วัตถุดิบ
รอบสอง

1. ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับผู้ประกอบการในประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์
ยางรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ 

ภายในปี 
2563 

สศค.

2. กำาหนดมาตรฐานถนนผสมยางรีไซเคิลภายในปี 2563 และสนับสนุน
การสร้างถนนผสมยางรีไซเคิลตามมาตรฐานที่กำาหนด

ภายในปี 
2563 

ทล.

3. สนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ เพื่อรองรับการวิจัยและ
พัฒนาการนำา Carbon Black ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสไปใช้

1 ปี สวทช.
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สิ่งที่ต้องเผชิญจากความปกติใหม่ (New Normal)
 • ก�รเข้�ม�ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากพฤติกรรมของสังคมโดยรวมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
การพบปะหรอืมีปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนษุย์ตอ่มนษุยจ์ะลดลง และแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยีขัน้สงู โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำาคัญที่ถูกกล่าวถึง
ในยุคของการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 และจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีรุนแรงย่ิงเป็นตัวเร่งให้มีการ 
ใช้งาน AI มากข้ึนในทุกภาคส่วนทางธุรกิจ โดยเฉพาะการนำามาใช้งานด้านความปลอดภัยและควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสฯ รวมถึงการผลิตสินค้า เช่น การใช้งานด้านการรักษาความปลอดภัย การใช้งานหุ่นยนต์
เพ่ือควบคมุการเคลือ่นท่ีและเวน้ระยะห่างของคน การใช้งานเพ่ือควบคมุสตอ๊กสนิคา้ การนำาเทคโนโลยี 
3D Printing มาช่วยให้การผลิตสินค้า เป็นต้น ตัวอย่างของกิจการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลก
ท่ีมีการนำา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ Siemens, General Electric, Hitachi และ  
Boeing จากการศึกษาของ McKinsey พบว่า การนำา AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยเพ่ิม

 จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีแพร่ระบาดไปทั่วทุกมุมของโลก ก่อให้เกิดความกังวล 
ในความปลอดภัยของชวีติ เน่ืองจากเชือ้ไวรสัดังกล่าวยังไม่มวีคัซนีในการป้องกันการติดเชือ้ รฐับาล
ในหลายประเทศจึงได้กำาหนดมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อควบคุมสถานการณ์ เช่น การห้าม 
ออกนอกเคหะสถานตามเวลาท่ีกำาหนด การจำากัดการเดินทางภายในประเทศและต่างประเทศ  
การงดจัดกิจกรรมท่ีรวมคนหมู่มาก การประกาศปิดกิจการท่ีมีความเส่ียง และการงดจำาหน่ายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ เป็นต้น สำาหรับมาตรการที่กำาหนดออกมาโดยภาครัฐของแต่ละประเทศ ล้วนต้องการ
ให้เกิดการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นหลัก ทำาให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป
จากภาวะปกติ (Normal) ก่อให้เกิดความไม่ปกติ (Abnormal) โดยความไม่ปกติดังกล่าว 
เมื่อผ่านไประยะหน่ึง จะกลายเป็นวิถีปกติของคนในสังคม สุดท้ายจะกลายเป็นความปกติใหม่  
(New Normal) ในท่ีสุด และผลพวงท่ีตามมากับความปกติใหม่ คือ พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต เช่น ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อเฉพาะสินค้าท่ีสำาคัญต่อการดำารงชีพ
มากกว่าสินค้าฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคใช้ช่องทางออนไลน์ในการสั่งซื้อสินค้ามากกว่าช่องทางออฟไลน์ 
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจและให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น รวมถึงมีการทำางานที่บ้าน 
(Work From Home) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความปกติใหม่ที่เกิดขึ้น จะเป็นตัวเร่งสำาคัญที่ทำาให้ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

อุตสาหกรรมไทยภายใต้บริบทชีวิตวิถีใหม่

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

รายงานประจำาปี 2562  |  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม62



ประสิทธิภาพในการผลิตและลดระยะเวลาการหยุดผลิตเพ่ือ 
ซ่อมบำารุงได้ร้อยละ 20 ลดความผิดพลาดในการจัดการระบบ
ห่วงโซ่อุปทานได้มากถึงร้อยละ 50 สอดคล้องกับรายงานของ 
General Electric ในปี 2016 ที่พบว่า การนำา AI มาปรับใช้  
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานในอินเดียได้ถึง 
ร้อยละ 18 ลดระยะเวลาซ่อมบำารุงของโรงงานในมิชิแกน 
ได้มากกว่าร้อยละ 20 และลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ือช้ินส่วน 
ไดม้ากกว่า 80 ลา้นดอลลารส์หรฐั (อา้งอิงจาก: ประชาชาตธิรุกจิ
ออนไลน์)
 • ก�รลดลงของกระแสโลก�ภิวตัน์ในภ�คอุตส�หกรรม 
จากปัญหาการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิต ท่ีเกิดจาก
สถานการณ์โควิด-19 ทำาให้บริษัทข้ามชาติหลายแห่งเริ่มมีการ
ทบทวนท่ีจะย้ายฐานการผลิตวัตถุดิบและสินค้าข้ันกลาง 
กลบัไปยังประเทศของตน หรอืย้ายฐานการผลติไปอยูท่ี่เดยีวกนั
หรือใกล้เคียงกับฐานการผลิตสินค้าข้ันสุดท้ายของบริษัท  
เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว จากการรายงานข้อมูลของ United  
Nations Conference on Trade and Development (UNTACD) 
ท่ีโดยการวิเคราะห์ผลกระทบของโควดิ-19  ตอ่การลงทุนโดยตรง 
หรือ Foreign Direct Investment (FDI) ท่ัวโลก พบว่า ในระยะส้ัน 
โควิด-19 จะทำาให้มูลค่า FDI ท่ัวโลกหดตัวร้อยละ 5-15  
และคาดการณ์ในระยะยาวจะหดตัวร้อยละ 30-40 
 • ก�รข�ดสภ�พคล่องของกิจก�รขน�ดกล�งและขน�ดย่อม 
รวมถึงก�รควบรวมกิจก�ร จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผล 
ต่อรายได้ของกิจการในทุกระดับตั้งแต่รายใหญ่จนถึงรายย่อย  
สง่ผลตอ่สภาพคลอ่งทางการเงนิท่ีอาจไม่เพียงพอตอ่การดำาเนนิ
ธรุกจิ โดยเฉพาะกจิการขนาดกลางลงไป ย่ิงเสีย่งตอ่ภาวะวกิฤต
ดา้นการเงนิ สดุท้ายอาจทำาให้ตอ้งเลกิกจิการหรอืขายตอ่กจิการ
ให้กับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า รวมถึงอาจมีการควบรวมกิจการ
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการบิน จะเกิดการควบรวม
กิจการสายการบินจะมีมากข้ึน เพราะการลดการเดินทาง 
แบบฉับพลันทันทีและเป็นระยะเวลาท่ีค่อนข้างนาน ทำาให้เกิดภาวะ
การช็อกครั้งสำาคัญท่ีอุตสาหกรรมการบินไม่เคยพบมาก่อน  
ส่งผลลบรุนแรงต่อรายได้ กำาไร และสถานะการเงินของ 

สายการบินต่าง ๆ เนื่องจากธุรกิจการบิน
เป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนสูง ในขณะท่ี

การแขง่ขันท่ีรนุแรงในช่วงท่ีผ่านมา
ทำาให้มีผลกำาไรต่ำา

สิ่งที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับความปกติใหม่ 
(New Normal)
 สิง่ท่ีภาคธรุกจิหรอือุตสาหกรรมจะตอ้งปรบัตวัเพ่ือรองรบั
ความปกติใหม่ (New Normal) คือ การนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
เขา้มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนนิกจิการ (Digital Transformation) 
จากตัวอย่างการดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท่ีนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตัวอย่างเช่น Amazon หรือ Alibaba  
เป็นผู้มีอิทธิพลด้านค้าปลีกออนไลน์ของโลก, Facebook ผู้นำา
ในดา้นสือ่สงัคมออนไลน,์ Grab ผูน้ำาในดา้นธรุกจิขนสง่, Netflix 
และ Spotify ผู้นำาในกลุ่มภาพยนตร์และการฟังเพลงออนไลน์ 
ล้วนประสบความสำาเร็จในการดำาเนินธุรกิจในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา 
และหากพิจารณาเฉพาะในช่วงท่ีสถานการณ์ โควิด-19  
มีความรุนแรง เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนสำาคัญท่ีช่วยให้ 
หลายธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดด และบางธุรกิจสามารถ 
ผ่านพ้นจุดวิกฤตมาได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วย
ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุค New Normal ได้แก่ 
 • ก�รใช้แอพพลิเคช่ันก�รประชุมออนไลน์ เพ่ือตอบสนอง
ต่อพฤติกรรม Work From Home เช่น Microsoft Teams และ 
Zoom ท่ีทำาให้หลายกิจการสามารถประชุมและวางแผนงาน 
ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องพบปะกับคนจำานวนมากในสถานท่ี
เดียวกัน หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศยังนำาเทคโนโลยีดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้เป็นช่องทางในการจัดคอนเสิร์ตผ่านช่องทาง
ออนไลน์อีกด้วย 

(อ้างอิงจาก: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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 • ก�รใช้บริก�ร Food Delivery เพื่อตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรม Eat @ Home เช่น Grab, Lineman และ Food 
Panda ท่ีเริ่มมีบทบาทในธุรกิจการค้าและบริการของไทย 
ในยุค Thailand 4.0 จนมาถึงช่วงท่ีเริ่มมีมาตรการล็อกดาวน์ 
ร้านอาหารไม่สามารถให้บริการอาหารภายในร้านได้ เหลือไว้เพียง
บริการส่งอาหารถึงบ้านเท่านั้น ทำาให้ผู้ให้บริการส่งอาหาร 
กลายเป็นช่องทางหลักในการให้บริการแก่ผู้บริโภคท่ีไม่ได้ทำา
อาหารรับประทานเอง โดยยอดการใช้บริการใช้ช่วงท่ีมีการแพร่ระบาด 
โควิด-19 ภายในประเทศ สูงขึ้น 2-3 เท่าตัวจากช่วงก่อนหน้า 
นอกจากน้ี ยังมีผู้ประกอบการในธุรกิจธนาคาร คือ ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ ท่ีเห็นถึงความสำาคัญและแนวโน้มการเติบโต 
ของธุรกิจ Food Delivery ซ่ึงจะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหาร  
โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารท่ีเป็นลูกค้าสินเช่ือของตนอยู่รอดได้ 
จึงเปิดตัวแพลตฟอร์ม Food Delivery ภายใต้ชื่อ Robinhood

 • ก�รใช้แพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรม Shop at Home เช่น Lazada และ Shopee  
ท่ีมียอดขายเติบโตในช่วงท่ีมีมาตรการล็อกดาวน์ถึงร้อยละ 20-30 
นอกจากจะตอบสนองต่อความต้องการสินค้าในขณะท่ีผู้บริโภค
ไม่สามารถเดินทางไปห้างค้าปลีกได้แล้ว แพลตฟอร์มเหล่านี้ 
ยังช่วยให้ผู้ค้าเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นและมีตลาดที่ใหญ่ขึ้น 

NEW NORMAL
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 • ก�รใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง เพื่อตอบสนอง 
ต่อพฤติกรรม Stay at Home เช่น Netflix, Line TV, Viu, Iflix, 
Youtube และอื่น ๆ ซึ่งเป็นช่องทางการชมภาพยนตร์ ละคร 
หรือคอนเทนต์ต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีตอบสนอง
พฤติกรรมการหยุดเช้ืออยู่บ้านของประชาชนได้อย่างดี โดยรายได้
ในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ของ Netflix ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอ
สตรีมม่ิงอันดับหนึ่งของโลก มีมูลค่าถึง 1.87 แสนล้านบาท 
ขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 27.65 จะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมจากการ Stay at Home และการท่ีโรงภาพยนตร์ 
ไม่สามารถเปิดกิจการได้ ช่วยเร่งให้ธุรกิจบนแพลตฟอร์มวิดีโอ
สตรีมมิ่งขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

 • ก�รใช้เทคโนโลยีข้ันสูงเพื่อผลิตสินค้�อุตส�หกรรม 
(Deep Technology) เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาว 
โดยการใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
และตอบโจทย์โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การนำาปัญญา
ประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า การเชื่อมโยง 
สู่โลกอินเทอร์เน็ต (Internet of things: IoT) โดยการตั้งค่า
เซนเซอร์หรืออุปกรณ์เช่ือมต่อและส่ังการผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลเป็นโครงข่ายไร้ศูนย์กลาง (Blockchain) การ
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีกับระบบพลังงาน (Energy Tech)  
โดยการควบคุมอุณหภูมิ การใช้พลังงานลดลง และการใช้พลังงาน
ทางเลือกใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) 
ในดา้นตา่ง ๆ  ภายในโรงงาน การประยกุต์ใช้เทคโนโลยีกบัระบบ
ชีวภาพ (Biotech) เพ่ือการผลติภณัฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และการผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

 ท้ังนี้ การปรับตัวท่ีกล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นสิ่งท่ีต้องใช้องค์ความรู้และทุนทรัพย์จำานวนมาก ดังนั้น  
ภาครัฐฯ จึงควรให้ความสำาคัญและดูแลกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  
ให้สามารถเปลี่ยนผ่าน (Transform) ไปสู่แนวทางการดำาเนินธุรกิจภายใต้ความปกติใหม่ให้ได้เร็วที่สุด สำาหรับ
เรื่องท่ีควรให้การสนับสนุน ได้แก่ 1) Industrial Digital Transformation โดยการนำา Digital Technology  
มาปรบัปรงุใช้ในทุกสว่นของธรุกจิ 2) Electronic and Automation Transformation โดยการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
และปัญญาประดษิฐ ์(AI) มาใช้ในธรุกจิ และ 3) Reskill and Upskill โดยการเรยีนรู้เพ่ือปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง 
และรองรบัเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ให้มากข้ึน เพ่ือไม่ให้กจิการเหลา่นีถ้กู Disruption ดว้ยความปกติใหม่และเทคโนโลยี
ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
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 การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความอ่อนไหวของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในภาคการผลิต
ของโลกท่ีไปกระจุกตัวอยู่ท่ีประเทศจีนมาอย่างยาวนานหลายสิบปี 
เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิต ของโลกแทบท้ังหมดมีฐาน 
การผลิตอยู่ท่ีประเทศจีน จึงทำาให้อุตสาหกรรมการผลิตหลายอย่าง
ในโลกต้ังแต่อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมยา
และเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง
อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากการ
ชะงักงันในห่วงโซ่อุปทานท่ีเกิดข้ึนในจีนเม่ือรัฐบาลจีนประกาศ
ปิดเมืองอู่ฮ่ันและเมืองอ่ืน ๆ อีกหลายเมือง รวมท้ังท่าเรือ 
สนามบิน และด่านชายแดนต่าง ๆ ในเวลาต่อมา ผลกระทบ 
ดังกล่าวได้กลายเป็นบทเรียนให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ท้ังไทยและต่างประเทศในการกระตุ้นให้เห็นถึงความจำาเป็น 
ท่ีจะต้องมีการปรับตัวใหม่ โดยไม่สามารถท่ีจะใช้จีน ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีมีต้นทุนต่ำาเป็นแหล่งผลิตสินค้าเพียงแห่งเดียวอีกต่อไป 
รวมท้ังในส่วนของกลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานท่ี
ปัจจุบันท่ัวโลกนิยมใช้กันมากคือกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานซ่ึงเน้น 
การเช่ือมโยงกันระหว่างบริษัทหรือโรงงานในห่วงโซ่อุปทาน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดส่งสินค้าและบริการ
ให้กับลูกค้าได้ในต้นทุนท่ีต่ำาและเกิดความสูญเสียน้อยท่ีสุด 
(Lean Supply Chain) นั้น ก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ
และการผลิตได้อีกต่อไปเช่นกัน ดังน้ัน จึงมีแนวโน้มว่า ผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมท้ังหลายจะหันมาใช้กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน 
ซ่ึงเน้นการสร้างความคล่องตัวภายในองค์กรเพ่ือตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม โดยคำานึงถึง 
ความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญและเน้นถึงความรวดเร็ว 
ในการตอบสนองความต้องการ (Agile Supply Chain)  
ซ่ึงจะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวได้อย่างคล่องแคล่ว 
ตอ่สภาวะการณท่ี์ไม่สามารถคาดการณล์ว่งหน้าได ้โดยสามารถ
ตัดสินใจดำาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท้ังนี้ ผลของ 
การประยุกต์ใช้ Agile Supply Chain จะทำาให้การผลิตชิ้นส่วน 

ท่ีสำาคญัตา่ง ๆ  ในแตล่ะอุตสาหกรรมจะเริม่กระจายตวัอยู่ในฐาน
การผลิตของแต่ละภูมิภาคหรือในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
ตลอดจนมีการนำาระบบการผลิตแบบออโตเมช่ันมาใช้เพ่ิมมากข้ึน 
เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่น รวดเร็ว ลดการพ่ึงพาแรงงานจำานวนมาก 
รวมท้ังช่วยเสริมกำาลังการผลิตในกรณีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว
ของอุปสงค์ของสินค้าในบางครั้ง 
 นอกเหนือจากทิศทางอุตสาหกรรมไทยท่ีจะหันไปใช้
กลยุทธ์การบริหารจัดการห่วงโช่อุปทานท่ีมีความคล่องตัว  
(Agile Supply Chain) แทนท่ีห่วงโซ่อุปทานแบบลีน (Lean 
Supply Chain) ซ่ึงเน้นการเช่ือมโยงกันระหว่างบริษัทหรือโรงงาน
ในห่วงโซ่อุปทานแล้ว ยังคาดการณ์ว่าแนวคิดการเพ่ิมผลผลิต 
ในกระบวนการผลิตท่ียั่งยืน (Sustainable Manufacturing)  
จะได้รับความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ิมข้ึนด้วย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตัวในระดับภาพรวมขององค์กร 
และเพ่ือรองรับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันและการแพร่ระบาดของโรค 
อุบัติใหม่อ่ืน ๆ  ในอนาคต ท้ังน้ี แนวคิด Sustainable Manufacturing 
มีหลักการท่ีสำาคัญ คือ การเพ่ิมผลผลิตในสถานประกอบการ 
ด้วยการมุ่งเน้นการพัฒนาหรือการปรับปรุงใน 3 ระดับ ได้แก่ 
ระบบในภาพรวม (System) กระบวนการผลิต (Process)  
และระดับผลิตภัณฑ์ (Product) โดยอาศัยหลักการ 6Rs  
ได้แก่ 1) Reduce 2) Redesign 3) Reuse 4) Recover  
5) Remanufacture และ 6) Recycle ซึ่งที่ผ่านมาสำานักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดมี้นโยบายสนับสนนุให้มีการใช้ประโยชน์
จากสินค้า Remanufacturing ซ่ึงจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
ให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไทยในการผลติสนิคา้ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมท้ังมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าสูงสุด ซ่ึงในการนำาแนวคิด  
Sustainable Manufacturing ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
ให้ประสบผลสำาเร็จนั้น จะต้องดำาเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ 
ควบคู่กันไป ดังนี้

Sustainable ManufacturingSustainable Manufacturing
แนวคิดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคความปกติใหม่ (New Normal) 
ภายหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)

รายงานประจำาปี 2562  |  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม66



 1) เริ่มจากการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานในปัจจุบัน
และการบำารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรให้มีความพร้อม
ในการทำางานและลดการสูญเสียในการผลิตอย่างสม่ำาเสมอ 
(Developing Work Practice and Maintenance)
 2) การหาเงื่อนไขท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกระบวนการผลิต 
(Process Optimization)
 3) การบริหารจัดการส่ิงของเหลือใช้ท่ีเกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงานท้ังท่ีเกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิตส่วน สนับสนุน
การผลิต และผลิตภัณฑ์ท่ีเส่ือมสภาพ (Raw Material Substitution) 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือลดต้นทุนในการจัดเก็บและลดต้นทุน 
ในการนำาไปทิ้งภายนอกสถานประกอบการ
 4) การจัดหาเทคโนโลยีท่ีใหม่และทันสมัย (New  
Technologies) ซ่ึงขัน้ตอนนีม้คีวามสำาคญัเป็นอย่างย่ิงในการนำา
แนวคิด Sustainable Manufacturing ไปสู่การปฏิบัติ ท้ังนี้  
อาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ีได้จากการทำาวิจัยและพัฒนาเอง 
ในสถานประกอบการหรือมีการจัดซ้ือจากหน่วยงานภายนอกก็ได้ 
ซ่ึงการจดัหาเทคโนโลยีท่ีใหม่และทันสมัยจะมีสว่นช่วยสนบัสนนุ
ให้เกดิการพัฒนา และการปรบัปรงุท้ังในดา้น System, Process 
และ Product โดยอาศัยหลักการ 6Rs ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 5) สำาหรับข้ันตอนสุดท้ายเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(New Product Design) ซ่ึงขั้นตอนนี้ถือว่า มีความยาก 
และท้าทายมากท่ีสุดเนื่องจากจะต้องนำาเอาแต่ละข้ันตอนมา 
ผสมผสานกันเพ่ือให้สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น 
ผลติภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ผลติภณัฑท่ี์ชว่ยในการ
ประหยัดการใช้พลังงาน ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีสถานประกอบการ 
ไม่เคยทำาการผลติมากอ่นแตส่ามารถออกแบบไดท้ั้งกระบวนการ
ผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือทันต่อความต้องการของ
ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างทันท่วงที ยกตัวอย่างเช่น ในช่วง
วกิฤตไวรสัโควดิ-19 ในขณะนี ้มีบางบริษัทไดมี้การเปลีย่นแปลง
กระบวนการผลติและผลติภณัฑท่ี์มอียู่เดมิบางสว่น ไปสูก่ารผลติ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ เช่น บริษัท 
Foxconn Technology Group ของไต้หวันผู้รับผลิตสินค้าของ 
Apple ได้มีการเปิด Production Line บางส่วนเพื่อทำาการผลิต
หนา้กากอนามัยเป็นการช่ัวคราว หรอืบรษัิท BYD ซ่ึงเป็นผู้ผลติ
แบตเตอร่ีและรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนได้หันมาทุ่มกำาลัง
การผลติหนา้กากอนามัยแทน ในขณะท่ีบรษัิทผูผ้ลติรถยนต ์GM 
ในสหรัฐอเมริกาได้เข้าไปสนับสนุนการผลิตเครื่องช่วยหายใจ 
เป็นต้น

ที่มา: Design for Sustainable Manufacturing: Approach, Implementation, and Assessment, 2018

ภาพแสดงขั้นตอนการนำาแนวคิด Sustainable Manufacturing ไปสู่การปฏิบัติ

       ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่า หากสถานประกอบการใดมีการนำาแนวคิด Sustainable Manufacturing ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
นอกจากจะเป็นคาถารบัมือวกิฤตไวรสัโควดิ-19 ในปัจจบัุนแลว้ ยงัเป็นการเสรมิสร้างภมูคิุม้กนัทางธรุกจิเพ่ือให้รอดพ้นจากภยัและ
ความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  มากมายท่ียากจะคาดการณ์ไวไ้ดล้ว่งหนา้อย่างแม่นยำา นอกจากนี ้หากสามารถสร้างให้เกดิ Sustainable 
Manufacturing ในระดับสถานประกอบการภายในประเทศไทยได้แล้ว ย่อมจะส่งผลให้เกิด Sustainable Productivity ทั้งในระดับ
สถานประกอบการแต่ละแห่งและระดับประเทศ และนั่นยังหมายถึงประเทศไทยจะสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศ (National Competitiveness) ได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
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 ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ถือว่า เ ป็นปัจจัยที่สร้างความได้ เปรียบทาง 
การแข่งขันในหลาย ๆ ด้าน เช่น แพลตฟอร์ม 
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce)  
ขอ้มูลจะถกูนำามาวเิคราะห์ความต้องการของลูกคา้ 
หรือการโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  
การเก็บข้อมูลสุขภาพของนาฬิกาสมาร์ทวอร์ช 
(Smartwatch) จะถูกนำามากำาหนดโปรแกรม 

การออกกำาลังกายท่ีเหมาะสมรายบุคคล หรือจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 
(COVID-19) จะเห็นว่า ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำาคัญอย่างมากในการจัดการวิกฤตการณ์
และการยับยัง้การแพรร่ะบาดของโรค ยกตัวอยา่งเชน่ ไต้หวนัถอืเป็นเมืองท่ีมคีวามโดดเด่นในการจดัการ
สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้ังแต่เริ่มมีการระบาดของโรค 
ไต้หวันได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในไต้หวนั เพือ่ดำาเนินการรบัมือกับการแพรร่ะบาด ทัง้การป้องกัน ตรวจสอบและควบคมุการแพรร่ะบาด 
การวิเคราะห์และติดตามกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการสังเกตการณ์และการคาดการณ์สินค้าที่อาจขาดตลาด
ในช่วงการแพร่ระบาด ตลอดจนวางมาตรการรองรับวิกฤตร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม
และทันเหตุการณ์

การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทย
ด้วยข้อมูล

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.) 
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 ในการกำาหนดนโยบายพัฒนาและขับเคลือ่นอุตสาหกรรมไทยกเ็ช่นเดยีวกนั 
ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำา ทันสมัย ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง ถือเป็นหัวใจสำาคัญ
ในการวเิคราะห์และคาดการณแ์นวโนม้สถานการณเ์ศรษฐกจิอุตสาหกรรมในปัจจบัุน
และอนาคต เพื่อสามารถจัดทำามาตรการและวางแผนการดำาเนินงานในการพัฒนา
และเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีผ่านมา 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมรายเดือนและรายปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2543  
โดยข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมรายเดือน จะถูกนำามาจัดทำาเป็น
ฐานข้อมูลการสำารวจอุตสาหกรรม วิเคราะห์ดัชนีอุตสาหกรรมรายเดือน หรือ MPI 
(Manufacturing Production Index) และภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งสถิติ
อุตสาหกรรม ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมรายปี จะถูกนำามา
วิเคราะห์ผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายกิจการ  
ซ่ึงภาครัฐจะใช้ในการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ  
และเป็นเครื่องมือเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมท้ังใช้ประกอบการจัดทำา
นโยบายและแผนการการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ส่วนผู้ประกอบการ
สามารถรับทราบตำาแหน่งของตนเองในสาขาอุตสาหกรรมเดียวกันหรือสภาวะ
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง เพ่ือใช้ประกอบการวางแผนการผลิตและ
การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) และมาตรการ 
ล็อกดาวน์ท้ังในประเทศและต่างประเทศส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม ท้ังด้านบวก
และด้านลบ
 - อุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบในด้านบวก เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
  (อาหารทะเลกระป๋อง) เนื่องจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  มีความต้องการอาหารท่ีเก็บไว้ได้นานเพ่ิมข้ึน และอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกับ 
  ทางการแพทย์ (เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ท่ีใช้รักษาโรค และอุปกรณ์ 
  ทางการแพทย์)
 - อุตสาหกรรมท่ีไดร้บัผลกระทบในดา้นลบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละ 
  ช้ินสว่น เนือ่งจากผูบ้รโิภคชะลอการซ้ือสนิคา้ท่ีไมจ่ำาเป็นตอ่การดำารงชวีติ  
  และโรงงานหยุดการผลิตชั่วคราวจากมาตรการล็อคดาวน์
 
 การคาดการณ์การฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมท่ีจะมี
การฟืน้ตวัไดเ้ร็วหลงัจากมีการคลายมาตรการลอ็คดาวน ์ไดแ้ก ่อุตสาหกรรมแปรรปู
สินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีตลาดภายในประเทศเป็นหลัก สินค้าอุปโภคบริโภค 
ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน วัสดุก่อสร้าง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง บรรจุภัณฑ์และ
น้ำามันเชื้อเพลิง ในขณะท่ีสินค้าท่ีมีลักษณะเป็นสินค้าคงทนหรือฟุ่มเฟือยต่าง ๆ  
เช่น รถยนต์ อาจจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวในระยะยาว เป็นต้น
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 การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำา ทันสมัย ครบถ้วนและมีความต่อเนื่อง มีความจำาเป็น
ต้องพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการสำารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นไปตามยุคสมัยและการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งอตุสาหกรรม รวมท้ังตอ้งอำานวยความสะดวกให้แกผู่ป้ระกอบการผู้ให้ข้อมูล 
สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดมี้การพัฒนาและปรบัปรงุรปูแบบการสำารวจและวเิคราะห์ข้อมูล
ให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงกรอบสำารวจและกรอบตัวอย่างการจัดทำาดัชนี
อุตสาหกรรมประจำาปี การเพ่ิมช่องทางการส่งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม 
ผ่านเว็บไซต์ indexes.oie.go.th การปรับปีฐานดัชนีอุตสาหกรรมในการประมวลผลและวิเคราะห์ดัชนี
อุตสาหกรรมทุก 5 ปี เป็นตน้ อย่างไรกต็าม อุปสรรคสำาคญัของการดำาเนนิงานสำารวจและวเิคราะห์
ข้อมูล คือ ข้อจำากัดด้านทรัพยากรและงบประมาณในการดำาเนินงานของภาครัฐ ทำาให้ไม่สามารถ
สำารวจและเก็บข้อมูลได้ในทุก ๆ รายสินค้า ข้อมูลขาดความต่อเน่ืองหรือไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ 
เนือ่งจากสถานประกอบการปิดกจิการ หยุดช่ัวคราว หรอืมกีารเปิดกจิการใหม่ ผูป้ระกอบการมีการ
เปล่ียนแปลงการผลิตไปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน บุคลากร/เจ้าหน้าท่ีในการดำาเนินงานจัดส่งข้อมูลไม่เพียงพอ 
เนื่องจากต้องจัดทำาและส่งข้อมูลให้หลายหน่วยงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
รวมท้ังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ส่งผลให้ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดริ้เริม่พัฒนาและปรับปรงุการสำารวจและการวเิคราะห์ข้อมูล
ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐท่ีให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกัน  
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และให้มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือยกระดบัการบรกิารภาครฐั โดยปรบัปรงุแบบแจง้ข้อมูล
ท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานต่าง ๆ  ของหน่วยงาน
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นแบบฟอร์มเดียว  
(Single Form) และนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระและความซ้ำาซ้อนในการรายงาน
ข้อมูลของผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่
กระทรวงอตุสาหกรรม เพ่ือลดขอ้จำากดัทางดา้นทรพัยากร/
งบประมาณในการดำาเนินงาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการสำารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณเ์ศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขัน 

 ปัจจบัุน แบบแจง้ข้อมลูการประกอบกจิการโรงงาน
แบบฟอรม์เดยีว (Single Form) ท้ังแบบแจง้ข้อมูลรายเดือน 
(ร.ง.8) และรายปี (ร.ง.9) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กำาหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน 
พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2562 แล้ว โดยผู้ประกอบการ 
สามารถจดัสง่ข้อมูลไดห้ลากหลายช่องทาง ท้ังแบบด้ังเดิม 
(ไปรษณีย์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) และการกรอกข้อมูล
ออนไลน์ในระบบข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม 
(http://i.industry.go.th) หรือระบบรายงานข้อมูล iSingleform 
(www.isingleform.go.th) ท่ีถูกจัดทำาข้ึนเพ่ืออำานวยความสะดวก
ใหแ้กผู่ป้ระกอบการในการแจง้ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ ทกุที่
และทุกเวลา และข้อมูลมีความปลอดภัย โดยมีเป้าหมาย
ในอนาคตท่ีว่า การสำารวจและวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถ
ทำาไดอ้ย่างครอบคลมุ ท้ังในระดบัผลติภณัฑแ์ละระดบัพ้ืนท่ี 
(รายจงัหวดั) เพ่ือทำาให้การวเิคราะห์ดชันอีตุสาหกรรมและ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีคุณภาพ ถูกต้องทันการณ์ 
เป็นท่ีเช่ือถือ และตรงต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 
รวมท้ังสามารถผลักดันและขับเคล่ือนภาคการผลิต
อุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 อย่างไรก็ตาม การจะดำาเนินการให้การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไทยด้วยข้อมูลสำาเร็จได้น้ัน นอกจากการปรับปรุง
กฎหมาย/กฎระเบียบและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้แล้ว ยังจำาเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้และปรับ
กระบวนการคิดเกี่ยวกับความสำาคัญของการแจ้งข้อมูล 
และประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนต่อภาครัฐและภาคเอกชน  
มีการกำาหนดเป้าหมายในการสำารวจ วิเคราะห์ และ 
การใชป้ระโยชนจ์ากข้อมูลท่ีชัดเจน รวมทัง้มีการออกแบบ
และการวางแผนในการดำาเนินงานท่ีดี ท้ังในส่วนของ 
การสำารวจ จัดเก็บ วิเคราะห์และความปลอดภัยของข้อมูล 
ตลอดจนสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ท้ังภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนภาคเอกชน 
ซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญในการผลักดันให้เกิดการใช้ข้อมูล 
ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งกัน
กับนานาประเทศได้อย่างแท้จริง
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5
ผลงาน โครงการสำาคัญของ สศอ. ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ผลิตภาพ...หนทางสร้างขีดความสามารถ 
	 	 ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
	 •	 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค 
	 	 สู่ประเทศไทย	4.0
	 •	 การจดัทำาระบบสารสนเทศเพือ่ขบัเคลือ่น 
	 	 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 	
 •	 ยุทธศาสตร์	Smart	Electronic	เพ่ือยกระดับ  
	 	 Supply	Chain	 ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 
	 	 และอิเล็กทรอนิกส์
 •	 การขับเคล่ือนมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ชีวภาพของไทย	พ.ศ.	2561-2570	สู่การ 
	 	 ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
	 •	 การจัดทำาระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ 
  ตามมาตรฐานสากล	(ECO	Sticker)	
	 •	 แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมแปรรูป	
	 	 อาหารและอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบ	
	 	 อัตโนมัติ	 	
 •	 การสร้างความเชือ่มโยงดา้นอตุสาหกรรม 
  การผลิตระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา	 
	 	 และลาตินอเมริกา	
 •	 การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม	 
  4.0	ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
	 •	 การพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการ 
	 	 แข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของ 
	 	 อุตสาหกรรมศักยภาพ	
	 •	 ทิศทางในการพัฒนาและความสำาเร็จใน 
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Productivity หรือ ผลิตภาพ แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการทำางาน การมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน  
จึงสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำางานได้ดีขึ้น เก่งขึ้น หรือมีคุณภาพมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม ดังนั้น 
การเพ่ิมผลิตภาพอย่างต่อเน่ืองของสถานประกอบการและแรงงานภาคอุตสาหกรรม จึงมีความสำาคัญอย่างย่ิงในการผลักดัน

การเติบโตและศักยภาพของเศรษฐกิจไทย

ภาพรวมการยกระดับผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำาคัญของการยกระดับผลิตภาพ จึงได้ดำาเนินการยกระดับผลิตภาพและ
พัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ร่วมกับ
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันอาหาร สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม สถาบันยานยนต์ สถาบันพลาสติก และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทำาการยกระดับผลิตภาพและพัฒนา 
บุคลากรเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ผ่านการดำาเนิน โครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการ 
เพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ซึ่งมีแนวทางหลักในการดำาเนินงาน 3 แนวทาง ได้แก่
 
  1. การให้คำาปรึกษาแก่สถานประกอบการ ด้านการปรับปรุงสายการผลิต ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(เช่น การนำา IoT และ Software ไปใช้ในกระบวนการผลิต) รวมถึงด้านมาตรฐานการบริหารจัดการ (เช่น การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็น
ระบบตามแนวทางสากล และ Productivity Improvement Tools) การดำาเนินการดังกล่าวช่วยเพ่ิมผลิตภาพการผลิตแก่ 
สถานประกอบการในด้านต่าง ๆ เช่น ลดความสูญเสีย ลดต้นทุนการผลิต หรือเพ่ิมยอดขาย ซ่ึงมีสถานประกอบการได้รับการยกระดับ
ในปีนี้ จำานวนทั้งสิ้น 105 สถานประกอบการ
  2. การฝึกอบรมบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะรอบด้าน สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
ภาคอุตสาหกรรมท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังภาคเอกชนและภาคการศึกษา ออกแบบและจัดทำา
หลกัสตูรฝึกอบรมท้ัง Hard Skill และ Soft skill ท่ีตรงกบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม
ตลอดจนสอดคลอ้งกบัการประกอบการท่ีมีประสทิธภิาพสงูข้ึน และทำาการฝกึอบรมแรงงาน
รวมทั้งสร้างวิทยากรเพื่อขยายองค์ความรู้ไปในวงกว้าง จำานวนทั้งสิ้น 3,043 คน
  3. การพฒันาศกัยภาพของปจัจยัแวดลอ้ม เพ่ือสนบัสนนุและผลกัดนัให้เกดิการเพ่ิม
ผลิตภาพที่นำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การจัดทำากรอบแนวทางการยกระดับองค์กร
สูอุ่ตสาหกรรม 4.0 การจดัทำาระบบสารสนเทศรปูแบบตา่ง ๆ  การจดัทำาแบบประเมินศกัยภาพ
ตนเองของสถานประกอบการ (Self-Assessment) และการจัดทำาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Learning) เป็นต้น
 
 ท้ังนี้ การดำาเนินกิจกรรมตามแนวทางข้างต้น ส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตและ 
ผลติภาพแรงงานของสถานประกอบการและแรงงานท่ีเขา้รว่มโครงการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.22  
และ 9.42 ตามลำาดับ และสามารถสร้างประโยชน์เชิงมูลค่าได้รวม 361.77 ล้านบาท

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)

ผลิตภาพ...
   หนทางสร้างขีดความสามารถ	 
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
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 การดำาเนินกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม นับเป็นต้นแบบนำาร่องให้สถานประกอบการและบุคลากร 
ในภาคอุตสาหกรรมตระหนกัและเห็นความสำาคญัของการเพ่ิมผลติภาพท่ีมีผลตอ่ระดบับคุคล สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม
และประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ จึงขอยกตัวอย่างความสำาเร็จผ่านการ
ถ่ายทอดข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และประโยชน์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

 • บรษิทั เอ็นทีไอซ์โปร จำากดั ผูผ้ลติเครือ่งทำาน้ำาแข็ง
ประสบปัญหาต้นทุนในการให้บริการซ่อมบำารุงสูง ส่งผลต่อ 
ค่าบริการท่ีลูกค้าต้องแบกรับ ในการน้ี คุณลักษณ์ชฎา หวังพนาวงศ์
ประธานกรรมการ ซ่ึงมีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาการพัฒนา
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างยั่งยืน  
ท่ีจัดโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้เกิดแนวคิดว่า 
หากนำา Smart Maintenance Module มาช่วยในการติดตาม
สถานะการทำางานและวางแผนการซ่อมบำารุงเครื่องจักร  
จะสามารถทำาให้การบริการหลังการขายมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ 
  เม่ือบรษัิทผา่นการรบัเลอืก ท่ีปรกึษาได้เข้าให้คำาปรกึษา
และติดตั้ง IoT Module ที่ตำาแหน่งคอมเพรสเซอร์ ช่องบรรจุ 
น้ำาแข็งท่ีผลิตได้ และภายนอกตู้น้ำาแข็ง เพ่ือติดตามสถานะ 
การทำางานของเครื่อง การดำาเนินงานดังกล่าว ทำาให้บริษัท
สามารถลดต้นทุนการเดินทางไปตรวจสอบและประเมินความ
เสียหายของเครื่อง สามารถเข้าแก้ไขได้ตรงจุด และสามารถ
วางแผนการสำารองอะไหล่ได้ ซ่ึงผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ทำาให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงไปได้ 
ร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงท้ังหมด นอกจากนี้ 
บริษัทยังมองเห็นช่องทางในการดำาเนินธุรกิจแนวใหม่ จากเดิม
ท่ีเนน้การขายผลติภณัฑ ์ไปสูร่ปูแบบธรุกจิการขายการให้บรกิาร
(Product as a Service) ซ่ึงเป็นการยกระดับจากธุรกิจขาย 
เครือ่งทำาน้ำาแข็งให้กบัลกูคา้ เป็นผู้ให้บรกิารดา้นน้ำาแข็งแกล่กูคา้
(Solution Provider) อีกด้วย

 • บริษัท อินทัชธนกร จำากัด ผู้ผลิตน้ำาเต้าหู้ และ
เครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพ เดมิบรษัิทมุ่งเนน้เพียงการผลติให้ทันตาม
ความตอ้งการของลกูคา้ โดยไม่ไดค้ำานงึถงึการจดัเกบ็ขอ้มูลเพ่ือ
ใช้ในการคำานวณผลติภาพท่ีจะเกดิข้ึน แต่ในยุคสมยัท่ีเปลีย่นไป
ประกอบกับมีความต้องการให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในภาวะ
เศรษฐกจิปัจจบัุน ทำาให้คณุพัชรธนสติ เมธวีชัรสริชิาต ิผูจ้ดัการ
พัฒนาธรุกจิ สมัครเข้ารว่มการอบรมโครงการยกระดับผลติภาพ
แรงงาน 4.0 สาขาอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร กบัสถาบันอาหาร 
ซ่ึงนอกจากจะได้ความรู้จากการอบรมเชิงทฤษฎีแล้ว ยังได้
แนวคิดในการนำามาปรับปรุงบริษัทของตนเองจากการเย่ียมชม
โรงงานอื่นด้วย

ตัวอย่างของความสำาเร็จในการยกระดับผลิตภาพจากการดำาเนินงานโครงการ

 ภายหลังจากการเข้าร่วมอบรมและเยี่ยมชมโรงงาน  
มีการนำาแนวทางและความรู้ท่ีได้มาเพ่ิมผลิตภาพให้กับบริษัท 
โดยเริ่มเก็บข้อมูล Input และ Output และนำาข้อมูลนั้นมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำาให้ของเสียในกระบวนการผลิต 
ลดลงและผลผลิตเพ่ิมข้ึน ซ่ึงพบว่าการผลิตมีค่าความคลาดเคล่ือน
จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 ทำาให้ Yield เพิ่มขึ้น และส่งผล
ให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความรู้
ท่ีได้จากการเย่ียมชมโรงงานต้นแบบของโครงการทำาให้บริษัท
สามารถตอ่ยอดธรุกจิเดิมไดอี้กด้วย โดยสามารถผลติผลติภณัฑ์
ใหม่ คือ ไอศกรีมเต้าหู้ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทและ
สถาบันอาหาร

แนวทางการดำาเนินงานระยะต่อไปเพื่อสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม
 เพ่ือให้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันเครือข่าย 
กระทรวงทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการนำาเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และเครื่องมือผลิตภาพเข้ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการผลิตของสถานประกอบการ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ระดับผลิตภาพให้สูงข้ึน โดยให้ความสำาคัญกับการ 
ยกระดับสถานประกอบการไปสูโ่รงงานอจัฉรยิะ การผลติ
สนิคา้ในอุตสาหกรรมศกัยภาพ และการนำาทรพัยากรมา
ใช้ซ้ำา รวมท้ัง ให้ความสำาคัญกับการยกระดับทักษะ
บุคลากรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
ตลอดจนทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการ
ประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น การอบรมให้
บุคลากรมีความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ xEV, SMART  
Electronics, Industrial Automation และ SMART  
Factory เป็นต้น ซ่ึงการดำาเนินการดังกล่าว จะเป็นการ
ช่วยสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย 
ก้าวสู่การเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรม 4.0 และสนับสนุน 
ให้อุตสาหกรรมศักยภาพเติบโต สร้างมูลค่าเพ่ิมและ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป
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 ปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภูมิภาค ภายใต้โมเดล “Thailand 4.0” โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่การเป็น “Value-based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซ่ึงมุ่งเน้นให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศเติบโตได้อย่างสมดุลมากย่ิงข้ึนด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อให้
เศรษฐกิจไทยมีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับผลกระทบจากสภาวะความผันผวนภายนอก รวมท้ังตอบโจทย์ความต้องการของโลกได้ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาภูมิภาคในด้านต่างๆ ตามศักยภาพและข้อได้เปรียบของแต่ละพื้นท่ี เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค รวมท้ังการสนับสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นท่ีและสร้าง 
ความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปสู่ “Industry 4.0” จะมุ่งเน้นส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนใหม่ท่ีทันสมัยและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตแบบเดิมไปสู่การผลิตสมัยใหม่ท่ีใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ในการผลิตขั้นสูง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมภูมิภาค
                  สู่ประเทศไทย 4.0

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)
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  ดังนั้น เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการ
พัฒนาอตุสาหกรรมสนองรบัตอ่นโยบายของรฐับาลให้บังเกดิผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้ศึกษาและจัดทำา
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 
โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือจดัทำาแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม
ภูมิภาคสู่ประเทศไทย 4.0 ของภูมิภาคเป้าหมาย ที่สอดคล้อง
กับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในภาพรวม สามารถนำามาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมและดึงดูดการลงทุนจากท้ังในและต่างประเทศให้
มาลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจของพื้นที่และ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีข้ึน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยสำาคัญย่ิง 
ในการยกระดบัความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ในอนาคต 

โดยผลการศึกษามีสาระสำาคัญ ดังนี้  
 1. ผลการคัดเลือกภูมิภาคเป้าหมาย จำานวน 1 ภูมิภาค
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีผลการคัดเลือก
อุตสาหกรรมเป้าหมายของภาคฯ ท่ีมีศกัยภาพสงูจำานวน 3 สาขา
ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว) 
โดยมีศูนย์กลาง (Hub) ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร  
2) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (ผลิตภัณฑแ์ปรรปู
อ้อยและมนัสำาปะหลงั) โดยมีศนูย์กลาง (Hub) ท่ีจงัหวดัขอนแกน่
และ 3) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (ผลิตภัณฑ์แปรรูป
สมนุไพร) โดยมีศนูยก์ลาง (Hub) ท่ีจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงไดท้ำาการ
ศึกษาความเช่ือมโยงด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ำา 
กลางน้ำา และปลายน้ำา และศึกษาศักยภาพด้านการเช่ือมโยงการพัฒนา
อุตสาหกรรมกับภูมิภาคอ่ืน รวมท้ังจัดทำารูปแบบการเช่ือมโยง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นรายอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย
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 2. กำาหนดบทบาทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนา
ของภาคฯ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนท่ีศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาค เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการค้าและการลงทุนของ
อาเซียนและของโลก และจังหวัดขอนแก่น เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และ
เป็นศูนยก์ลางโลจสิตกิสข์องภาคฯ ในการเช่ือมโยงสูอ่นภุมิูภาค
ลุ่มน้ำาโขง (GMS) และกลุ่มประเทศ CLMV 
  
 3. กำาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่ต้องการพัฒนาภูมิภาค
เป้าหมายไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางการลงทุนและฐานการผลิต
สนิคา้และบรกิารท่ีมมีลูคา่สงูของอนภุมูภิาคลุม่น้ำาโขง” รวมท้ัง
กำาหนดพันธกิจ (Mission) และยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงแบ่งเป็น  
2 ส่วน คือ 
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคฯ 
ประกอบด้วย 
   1) ยกระดับผลิตภาพ (Productivity) และมาตรฐาน
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเป้าหมาย
   2) พัฒนาผูป้ระกอบการเพ่ือสรา้งนกัรบอุตสาหกรรม
พันธุ์ใหม่ (New Warrior) รวมทั้งพัฒนาแรงงานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
  3) พัฒนาการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
   4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพ่ือ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคฯ ประกอบด้วย 
   1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในด้านโครงข่าย
คมนาคมขนส่ง และสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ 
   2) พัฒนาเมืองศูนย์กลางให้เป็นเมืองน่าอยู่และ 
เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยส่งเสริมการพัฒนา 
สิ่งอำานวยความสะดวกอัจฉริยะ (Smart Facilities) 
   3) การยกระดบัคณุภาพการท่องเท่ียวและบรกิารเพ่ือ
สร้างฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ทั้งในด้านศักยภาพสินค้า บริการ 
และการพัฒนาบุคลากร 
   4) การส่งเสริมการค้าชายแดนและเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค
   5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมการวิจัย และเทคโนโลยี
การบริหารจัดการน้ำา และการส่งเสริมองค์ความรู้ตามแนวคิด
เศรษฐกจิหมนุเวยีน เพ่ือนำาไปเป็นแนวทางการพัฒนาท่ีจะนำาไป
สูก่ารกำาหนดแผนปฏบัิตกิาร ไดแ้ก ่แผนงาน/โครงการท่ีเห็นควร
ดำาเนนิการภายใตแ้ผนงานต่าง ๆ  ของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย

พร้อมงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ โดยพิจารณา
ประมาณการงบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบตามภารกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรม อันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาค
อุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
 
 ในการนี ้สศอ. ไดด้ำาเนนิการผลกัดนัแผนแมบ่ทดงักล่าว
ผ่านหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอก อก.  
ซ่ึงประกอบด้วยหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการทำางานร่วมกันในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ ผลักดัน
สู่นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้เกิดการ 
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ีซ่ึงยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กับศกัยภาพเชิงพืน้ท่ีและกระจายรายได้ไปสูภู่มภิาค ตอบสนอง
ต่อนโยบายการพฒันาเชิงพืน้ท่ี (Area-Based) ท่ีรัฐบาลใหค้วาม
สำาคัญสูง นอกจากน้ี ยังได้เผยแพร่ผลการศึกษาให้ผู้ประกอบการ
ตลอดจนผู้ท่ีสนใจท่ัวไปสามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลและใช้ประโยชน์
เชิงวิชาการในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 
ในอนาคต ต่อไป
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 การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
หรือ Industry 4.0 หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลจะเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำาคัญที่ภาคส่วนต่าง ๆ  นำามาประยุกต์ใช้
ในงานอย่างกว้างขวาง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของการผลิตและธุรกิจของประเทศ อาทิ การปรับปรุง
ระบบการผลิตภายในโรงงาน การยกระดับการบริการภายใน 
โรงพยาบาล หรือแม้แต่การบริหารจัดการธุรกิจการเกษตร 
อย่างฉลาด โดยเฉพาะความจำาเป็นในการปฏิรูปอุตสาหกรรม
เพ่ือปรับโฉมภาคการผลิตและบริการ ซ่ึงตลอดระยะเวลา 10 ปี  
ท่ีผ่านมา ไทยมีการผลิตท่ีมีผลิตภาพต่ำา ขาดนวัตกรรมในการ
แข่งขันและปัญหาขาดแคลนแรงงานจากการก้าวเข้าสู่สังคม 
ผูส้งูอายุ สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมจึงเลง็เห็นความจำาเป็น
เรง่ดว่นเพ่ือสรา้งความแข็งแกรง่ให้กบัอตุสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัติ ในฐานะอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และสนับสนุน
การเติบโตของอุตสาหกรรม S-Curve อ่ืน ๆ ต่อยอดจาก
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติท่ีคณะ
รฐัมนตรไีด้มีมต ิเม่ือ 29 สงิหาคม 2560 โดยการรเิริม่จดัทำาและ
พัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการของ Center of Robotic  
Excellence หรือ CoRE ข้ึน ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถเริ่ม 
เข้าใช้บริการได้ในปลายปี 2563 

การจัดทำาระบบสารสนเทศ
เพ่ือขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)
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 ก้าวแรก...จากการผลักดันนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สู่มาตรการท่ีได้รับความเห็นชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงกำาหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยขึ้นเป็นผู้นำา 
การผลิตและใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน โดยมี
เทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ภายในระยะเวลา 10 ปี ด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 3 ส่วน กล่าวคือ
 • การกระตุ้นให้อุตสาหกรรมภายในประเทศปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ 
 • ยกระดับขีดความสามารถและเพ่ิมจำานวน System 
Integrators หรือ SI ให้เพียงพอต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
 • การจัดตั้ง Center of Robotic Excellence หรือ 
CoRE ซ่ึงปัจจบุนัเป็นเครอืข่ายความรว่มมือของ 17 หนว่ยงาน
ชั้นนำาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ 
 
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ขับเคล่ือน...ก้าวต่อไป... 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ CoRE เพ่ือดำาเนินการ
วางรากฐานด้านข้อมูลและพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือการบริการ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย โดยดำาเนินการคู่ขนาน 
กับการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการของภาคเอกชน เช่น สมาคม
ผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และ
บรษัิท ปตท. จำากดั (มหาชน) อย่างใกลชิ้ด โดยภาครฐัมีบทบาท
ในการเช่ีอมโยงเครือข่ายของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุน
ข้อมูลท่ีเป็นสาธารณะ เพ่ือสร้างการก้าวกระโดดในการพัฒนา
ของบริการและแพลตฟอร์มของภาคเอกชน ที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและประเทศในภาพรวมให้เกิดข้ึน 
ได้อย่างเข้มแข็ง เป็นประโยชน์ และรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ สำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีแผนท่ีจะขยายความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องสำาหรับการขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติการในด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย
 
 การดำาเนนิงานท่ีผา่นมา สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
และหน่วยงานพันธมิตรได้ริเริ่มการพัฒนาฐานข้อมูลและ
แพลตฟอร์มที่สำาคัญ 2 ส่วนงานที่เชื่อมโยงกันภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการของ 
CoRE และศนูย์วเิคราะห์ข้อมูลเชิงลกึอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละ
ระบบอัตโนมัติ หรือ Intelligence Unit สำาหรับให้บริการ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ระบบลงทะเบียนและรับรองคุณสมบัติของ 
System Integrator (SI) การสมัครคอรส์การพัฒนาบุคลากรดา้น
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงระบบสนับสนุนการพิจารณา
ด้านเทคนิคของ CoRE ตามมาตรการสนับสนุนการลงทุนใน
ระบบอตัโนมัติของผู้ใช ้(Users) ของ BOI และการย่ืนขอใช้สทิธิ
การนำาเข้าช้ินส่วนเพ่ือการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติท่ี

เช่ือมโยงกับกรมศุลกากร โดยได้มีการจัดทำาฐานข้อมูลเพ่ือให้
บริการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือให้บริการด้านข้อมูล
อุตสาหกรรม เช่น สถิตินำาเข้า-ส่งออก ข้อมูลผู้ประกอบการ 
ขา่วสารความเคลือ่นไหวในอตุสาหกรรม และขอ้มลูมาตรการที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ 
การให้บริการด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสำารวจและจัดทำา 
ฐานข้อมูลผูเ้ช่ียวชาญ และฐานขอ้มลูเทคโนโลยีท่ีมีความพร้อม
สู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรมในงานท่ีมีความต้องการด้านนวัตกรรมและยังไม่มี 
Solution อยู่ในท้องตลาด โดยคาดว่าผูป้ระกอบการสามารถเริม่
เข้าใช้บรกิารได้ในเดอืนตลุาคมปี 2563 ในอีกด้านหนึง่สำานกังาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดมี้การสร้างความรว่มมือกบัภาคเอกชน
และหนว่ยงานภายนอก เพ่ือบูรณาการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และแพลตฟอร์มท่ีช่วยยกระดับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เช่น ความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Industrial Transformation Platform 
(ITP) ดิจิทัลแพลตฟอร์มท่ีให้บริการผู้ใช้งานระบบอัตโนมัติ  
(Users) ในการคน้หา System Integrator (SI) ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือ
ยกระดบัเทคโนโลยีในการผลติและธรุกจิของกจิการ รว่มกบัการ
เช่ือมโยงการเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันทางการเงิน
และมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ณ จุดเดียว อีกด้วย
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 แผนภาพ: ทิศทางสำาหรับการจัดทำาฐานข้อมูลและ
แพลตฟอร์มสำาหรับการให้บริการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย
 (1 )  ฐานข้อมูลผู้ ประกอบการและแพลตฟอร์ม  
Marketplace เพื่อให้บริการผู้ใช้งานระบบอัตโนมัติ (Users) ทั้ง
ภาคการผลิต บริการ และเกษตร เช่น i-Industry ของกระทรวง
อุตสาหกรรม และ Industrial Transformation Platform (ITP) 
ของ ปตท.
 (2) การพัฒนาระบบการให้บริการ SI เช่น ลงทะเบียน SI, 
ฐานข้อมูล SI ผู้ประกอบการ และผู้เชี่ยวชาญ, บริการด้าน 
สิทธิประโยชน์, รวมถึงระบบสนับสนุนการเชื่อมโยงการทำางาน
ระหว่างเครือข่ายของกิจการ SI เพื่อนำาเสนอ Total Solution 
แก่ลูกค้า

 (1)
Users

(ผลิต/บร�การ/เกษตร)

 (3)
Technology

(TRL 5-9)

R&D
(TRL 1-4) ผู�ผลิตเคร�่องจักรอัตโนมัติ

(Machine Maker)
(4)

(2)
System Integeator,

Consultant,
ผู�เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข�อง

 (3) การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี ผลักดัน
เทคโนโลยีท่ีมีความพรอ้มสูก่ารพัฒนาในเชิงพาณชิย์ (TRL 5-9) 
เช่น การจดัทำาฐานข้อมูลเทคโนโลยี ไปจนถงึระบบการจบัคูห่รอื
คน้หาความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีของ Uses SI และผูเ้ช่ียวชาญ
ควบคู่กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบ Lab Scale  
(TRL 1-4)
 (4) การพัฒนาเครือข่ายการเช่ือมโยงระหว่าง SI และ 
ผู้ผลิตเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ เช่น ระบบการการจับคู่หรือค้นหา
ผู้ผลิตและผู้บริการใน Supply Chain อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฯ
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 สำาหรับทิศทางในอนาคต...การจัดทำาฐานข้อมูลและ
แพลตฟอร์มสำาหรับการให้บริการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ยังมีงานอีกหลายส่วนท่ีจำาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ท้ังความสมบูรณ์ของชุดข้อมูล ความครบถ้วนของบริการ 
ท่ีเก่ียวข้องรวมถึงรูปแบบการให้บริการท่ีต้องมีความฉลาด 
มากยิ่งขึ้น อาทิ 
 (1) การพัฒนาการให้บริการผู้ใช้งานระบบอัตโนมัติ  
(Users) โดยนำาเสนอบริการท่ีสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว
และมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน 
 (2) การพัฒนาระบบการให้บริการ SI ให้สามารถ
สนับสนุนการเช่ือมโยงการทำางานระหว่างเครือข่ายของกิจการ 
SI ในการรับงานเพื่อนำาเสนอ Total Solution ด้านหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติแก่ลูกค้า ซ่ึงจำาเป็นต้องมีการพัฒนาท้ังแพลตฟอร์ม
และกระบวนงานมาตรฐานของรายกิจการและกลุ่มกิจการ SI 
 (3) การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่ือมโยง
ความต้องการด้านนวัตกรรมของ SI และผู้ใช้ กับผู้เช่ียวชาญ 
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมกับการผลักดัน
เทคโนโลยท่ีีมีความพรอ้มสูก่ารพัฒนาในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึง 
 (4) การพัฒนาเครือข่ายการเช่ือมโยง  
Supply Chain อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ฯโดย
เฉพาะ SI และผู้ผลิตเครื่องจักรกล
อัตโนมัติ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่
ตอบโจทย์ของลกูคา้ท่ีมีความเหมาะสม
ท้ังคณุภาพ ราคา และช่วยแกไ้ขปัญหา
ของธรุกจิเช่นการพัฒนา Solution ของ
ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมอาหาร

และเกษตรแปรรปูท่ีมีความซับซ้อนและมีเงือ่นไขเฉพาะ เป็นตน้
โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง 4 ส่วนงานข้างต้นนี้จำาเป็น
ต้องอาศัยระยะเวลาและความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงมีความมุ่งหวังที่จะขยายผล
การดำาเนินงานในปีท่ีผ่านมาร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
ท่ีเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ด้วยข้อมูล ระบบสารสนเทศ และดิจิทัลสู่บริการในด้านต่าง ๆ  
แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือเป็นกำาลังหนุนให้กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถเติบโตสู่อนาคตได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืนต่อไป

10
10

10
01

0
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ทำาไมต้องยกระดับ Supply Chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศไทยมายาวนานกว่า 40 ปี และมีความสำาคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยปัจจุบันประเทศไทยส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 13 ของโลก และเป็น
อันดับที่ 4 ในอาเซียน มีมูลค่าการส่งออก 59,797 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 24.3 
ของมูลคา่การสง่ออกสนิคา้ท้ังหมดของประเทศ และกอ่ให้เกดิการจา้งงานรวมท้ังสิน้มากกวา่ 750,000 คน อย่างไรกต็าม โครงสรา้ง
การผลติของอุตสาหกรรมไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิสข์องไทยในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ไม่เปลีย่นแปลงมากนกั โดยพ่ึงพาผลติภณัฑ์
หลกัไม่กีช่นดิ เช่น HDD, PCB, IC และ Semiconductor ท่ีมีอตัราเติบโตคงท่ีและมีแนวโนม้ชะลอตัวลง และลกัษณะของอตุสาหกรรม
ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ หรือ OEM โดยไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเอง และขาดความเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยและ
พัฒนากับการผลิตเชิงพาณิชย์ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Smart Electronics 

เพ่ือยกระดับ Supply Chain 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Smart Electronics 

เพ่ือยกระดับ Supply Chain 
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)
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แนวทางการยกระดับ Supply Chain ของอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกสข์องไทยจำาเป็นตอ้ง
มีการปรับโครงสร้างการผลิตแบบเดิมท่ีพ่ึงพาแรงงานและเงินลงทุน 
ไปสู่การผลิตสินค้าท่ีมีความต้องการของตลาดในอนาคตท่ีเน้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสร้าง Supply Chain ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงและมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
ให้เกิดข้ึนในประเทศ โดยต้องก้าวข้ามสินค้าท่ีมีการผลิตและตลาด
เริ่มอิ่มตัวแล้วในปัจจุบัน เช่น Smart Phone, Laptop เครื่องใช้
ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม ไปสู่การผลิตสินค้า
ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาดในอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟา้ (EV) 
ยานยนต์ไร้คนขับ หุน่ยนต์ ดิจิทลั และปญัญาประดิษฐ์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ช้ินส่วนอากาศยาน โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะจะเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม S-Curve ต่าง ๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล ท้ังนี้ ประเทศไทยมีความได้เปรียบ 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้เกิดข้ึน 
เนื่องจากมีพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
และอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศท่ีเข้มแข็ง ซ่ึงสามารถ
พัฒนาตอ่ยอดเทคโนโลยีและนวตักรรมให้สงูข้ึน โดยมีมาตรการ
สนับสนุนต่าง ๆ  จากภาครัฐ เพื่อสร้าง Supply Chain ที่มีมูลค่า

และเทคโนโลยีสูงใหม่ ๆ  ตลอดท้ัง Supply Chain ของอุตสาหกรรม
ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำา เช่น Wafer Fabrication IC design, 
Micro Electro Mechanical Systems (MEMs), Optical  
Semiconductor และ Semiconductor for IoT Device เป็นต้น
สำาหรับอุตสาหกรรมกลางน้ำาจะเน้นการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือรองรับการพัฒนาสำาหรับผลิตภัณฑ์ S-Curve ในอนาคต เช่น 
Sensor Module, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานยนต์ไฟฟ้าและ
ยานยนต์ไรค้นขบั และอุปกรณ ์IoT ตา่ง ๆ  รวมท้ัง พัฒนาปัจจัย
แวดลอ้ม Eco-System และอุตสาหกรรมสนบัสนนุ (Supporting 
Industry) ในประเทศรองรับ เช่น ระบบการผลิตอัตโนมัติ  
(Automation), โครงสร้างพื้นฐานด้าน IoT และ Data Analysis, 
การเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการทดสอบ และการเตรียม
ความพร้อมด้านแรงงาน เป็นต้น สำาหรับอุตสาหกรรมปลายน้ำา  
จะเน้นการสร้างตลาดสำาหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ  
ในประเทศ เช่น Smart Factory, Smart Farming, Smart City 
Smart Appliance และ Smart Home เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้
ประเทศไทยสามารถรักษาฐานการผลิตท่ีสำาคัญของโลกและ
พัฒนาสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ Smart Electronics 
 เป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและเทคโนโลยี
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2570 
ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก ดังนี้
 มาตรการท่ี 1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม 
Micro Electronics ต้นน้ำา เช่น Wafer Fabrication และ IC 
Design, Power Electronics เช่น Invertor for EV และ  
Communication Electronics เป็นต้น และการยกระดับ
อุตสาหกรรมการผลิต Smart Electronics กลางน้ำาและปลายน้ำา 
 มาตรการที่ 2 การกระตุ้นอุปสงค์ เพื่อสร้างตลาดการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในประเทศ โดยสนับสนุนกลไก
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเพ่ือสร้างอุปสงค์การใช้ภายในประเทศ
ให้ใชอุ้ปกรณอิ์เลก็ทรอนกิสอั์จฉรยิะในโครงการของภาครฐั เช่น
โครงการ Smart City และ Smart Grid ท่ัวประเทศ โดยใช้
ผลิตภัณฑ์และผู้ติดตั้งระบบในประเทศ เป็นต้น และกระตุ้น
อุปสงคภ์าคเอกชนในการใชอุ้ปกรณ ์Smart Electronics ในภาค
อุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการผลิตและการให้บริการ 
 มาตรการท่ี 3 การสรา้งและพัฒนา Eco-System สำาหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยการพัฒนาเทคโนโลยี 
บุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่
  1) ยกระดบัโครงสรา้งพ้ืนฐานและสรา้ง Eco-System 
ให้กับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ พัฒนา IoT 
Platform ของประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs 
และ Startup เข้าถึง Infrastructure ด้าน IoT Platform  
ท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีเหมาะสม และพัฒนาตน้แบบอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ (Industrial Prototype) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสินค้า 
Smart Electronics
  2) ยกระดับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาเทคโนโลยี มาตรฐาน และบุคลากรสำาหรับ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมท้ังสร้าง Digital  
Platform เพ่ือเช่ือมโยงการดำาเนนิงานของหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม Smart Electronics ของประเทศ
  3) การพัฒนาบุคลากรด้าน Smart Electronics  
ให้มีความรูแ้ละตอ่ยอดเทคโนโลยีและนวตักรรม เชน่ IC Design, 
Circuit Design, PCB Design and Lay-out, Test Engineer 
เป็นต้น

  4) สร้างและยกระดับ Smart Developer (SD) รวมท้ัง
สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Startup) ให้เข้าสู่ Smart 
Electronics ผ่านกิจกรรม Innovation Camp, Incubated  
Program รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ 
เช่น Exhibition, R&D, Joint Venture, Business Matching 
เป็นต้น 
 มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะในการบริหารจัดการซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โดยยกระดบัผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนกิส์
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ Smart Electronics ในการบริหาร
จดัการซากผลติภณัฑ์ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์ตัง้แตก่ารจดัเกบ็
รวบรวม การขนส่ง การถอดแยก การรีไซเคิล และการกำาจัด
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนา Smart Electronics เพ่ือยกระดับ 
Supply Chain ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะเป็นหนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามนโยบายของรัฐบาล และ
เป็นพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของ
ประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะจะเป็นการต่อยอดและยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงท่ีผ่านมามีอัตรา
การเติบโตของมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการลงทุนคงท่ีและ 
มีแนวโน้มชะลอตัวลง หากสามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ดา้นการพัฒนา Smart Electronics ให้เกดิผลในทางปฏบัิตอิย่าง
เป็นรูปธรรม จะเป็นการสร้างเทคโนโลยี นวัตกรรม และมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ตลอดทั้ง Supply Chain ของอุตสาหกรรม
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตและเทคโนโลยี 
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในอาเซียน และสามารถแข่งขัน 
ในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
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ความเป็นมา
 แม้ไทยจะเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีศักยภาพด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร จากการเป็นผู้ส่งออกมันสำาปะหลัง 
อันดับ 1 ของโลก และผู้ส่งออกน้ำาตาลทรายอันดับ 2 ของโลก แต่ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา พบว่า มูลค่าสินค้าเกษตรในภาพรวมต่อ GDP 
ของประเทศกลับมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากรัฐบาลเปลี่ยนมาเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ อ้อย
มันสำาปะหลัง และปาล์มน้ำามัน โดยนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เช่น กรดแลคติก กรดอะซิติก สารให้ความหวาน พลาสติก
ชีวภาพและสารสกัดต่าง ๆ จะเป็นการสร้างโอกาสให้กับภาคเกษตรไทยและเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้อีกหลายเท่าตัว นอกจากน้ี
รัฐบาลไทยได้ให้ความสำาคัญอย่างย่ิงกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ซ่ึงได้บรรจุอุตสาหกรรมชีวภาพเป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันที่จะช่วยขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมท้ังเกิดการพัฒนาเกษตรชีวภาพท่ีเช่ือมโยง 
สู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะนำาไปสู่การจ้างงานและสร้างรายได้กระจายสู่ท้องถิ่น ดังนั้น ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีการกำาหนดทิศทาง 
ท่ีชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและผลักดันให้ไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำาอุตสาหกรรม
ชีวภาพครบวงจรในระดับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้

การขับเคล่ือนมาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย 
พ.ศ. 2561-2570 สู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)
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สาระสำาคัญของมาตรการฯ
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570 และมอบหมายหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เม่ือวันท่ี  
17 กรกฎาคม 2561 โดยมีเป้าประสงค์ในการผลักดันให้
ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 และ
จะเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ พลาสติก
ชีวภาพ เคมีชีวภาพ และชีวเภสัชภัณฑ์ ซ่ึงมาตรการฯ ประกอบด้วย 
4 มาตรการย่อย ดังนี้
 มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุน
โดยการพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ 
ท่ีเป็นอุปสรรค และการสร้างปัจจัยสนับสนุนท่ีจำาเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศ ซึ่งมีแนวทางดำาเนินการ ดังนี้  
 (1) ปรบัปรงุ พ.ร.บ. อ้อยและน้ำาตาลทราย พ.ศ. 2527  
 (2) ปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การให้ต้ัง
โรงงานท่ีใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในทุกท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 
 (3) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  
 (4) ปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม 
เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
 (5) ผลักดันภาคการเกษตรเข้าสู่การทำาเกษตรสมัยใหม่ 
 (6) ให้การสนับสนุนศูนย์สัตว์ทดลองท่ีมีความพร้อม 
ในการขอมาตรฐาน OECD (Organization for Economic  
Co-Operation and Development) GLP (Good Laboratory 
Practice) และการพัฒนามาตรฐานผู้ตรวจประเมิน
 มาตรการเร่งรัดการลงทุนภายในประเทศ โดยผลกัดนัภาค
เอกชนท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพของประเทศ ในเขตพ้ืนท่ีนำารอ่ง 3 เขต ไดแ้ก ่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  
และเขตพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนกลาง รวมถึงโครงการอ่ืน ๆ ภายใต้ 
Bio-Economy 

 มาตรการกระตุ้นอุปสงค์ โดยในระยะแรกจะเป็นการ
กระตุน้ตลาดภายใน เพ่ือผลกัดันให้เกดิการลงทุนในอตุสาหกรรม
ชีวภาพและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพของประเทศ เช่น อ้อย  
มันสำาปะหลัง ปาล์มน้ำามัน ซึ่งมีแนวทางดำาเนินการ ดังนี้ 
 (1) ประกาศใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสนับสนุน
อุตสาหกรรมชีวภาพตามความเหมาะสม 
 (2) ส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพและสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ท่องเที่ยวนำาร่อง 
 (3) ประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้ผู้บริโภคเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
 (4) จัดทำาสัญลักษณ์ Bio Label สำาหรับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
 (5) ออกมาตรฐานเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์
ชีวภาพเพิ่มขึ้น
 มาตรการสร้างเครือข่ายในรูปแบบของศูนย์กลางความ 
เป็นเลิศด้านชีวภาพ (Center of Bio Excellence: CoBE) โดยให้
สถาบันพลาสติกเป็นหนว่ยงานกลางทำาหนา้ท่ีประสานเช่ือมโยง
เตรยีมความพร้อม และบริหารงานวิจัย/เทคโนโลยี/นวัตกรรมด้าน
ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ซ่ึงมี
แนวทางการดำาเนินการ ดังนี้ 
 (1) สรา้งเครอืข่ายเช่ือมโยงงานวิจยัสูภ่าคอุตสาหกรรม  
 (2) ยกระดับสถานประกอบการชีวภาพสู่ Factory 4.0 
และสร้าง Prototypes ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสู่ตลาด 
 (3) พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพและสร้าง
บุคลากรด้านชีวภาพให้เพียงพอต่อความต้องการในภาคอุตสาหกรรม
  (4) พัฒนาศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะอุตสาหกรรมชีวภาพ

ผลการดำาเนินงาน/ความก้าวหน้า
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้บูรณาการ
การทำางานร่วมกบัหลายหนว่ยงานอย่างตอ่เนือ่ง ทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชน เพ่ือติดตามการดำาเนินงานตามมาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย พ.ศ. 2561-2570 และผลักดัน
มาตรการฯ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยสำานักงาน
ได้รายงานผลการดำาเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2562 รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำาเนินการ
ตามมาตรการฯ และการลงทุน Bio Hub ตามความพร้อมของ
ภาคเอกชนในพื้นที่ศักยภาพเพิ่มเติม อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดลพบุรี ซ่ึงเป็นการขยายผล 
เชิงพ้ืนท่ีนอกเหนือจากเขตพ้ืนท่ีนำาร่อง 3 เขต โดยในปี 2562  
เกิดการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศแล้ว คิดเป็น
มูลค่ารวม 50,740 ล้านบาท ซึ่งสำานักงาน ได้ลงพื้นที่เพ่ือขยาย
ผลมาตรการฯ สู่ภูมิภาคในหลายพ้ืนท่ี พร้อมประชาสัมพันธ์
มาตรการฯ เพ่ือผลักดันและกระตุ้นผู้ประกอบการให้เกิดการ 
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ลงทุนจัดต้ัง Bio Hub โดยขณะน้ีมีภาคเอกชนอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาลงทุนในพ้ืนท่ีศักยภาพเพ่ิมเติม คิดเป็นมูลค่ารวม 
97,490 ล้านบาท
 นอกจากนี ้สศอ. ไดด้ำาเนนิงานรว่มกบักระทรวงการคลงั
ในการพิจารณายกร่างมาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์
พลาสติกท่ีย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติในหลักการ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 และ 
เห็นชอบให้ดำาเนินการต่อไปได้ เมื่อวันท่ี 15 เมษายน 2563  
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำาส่ัง ท่ี 378/2562 เร่ือง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เพ่ือจัดทำา

หลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสตกิที่ยอ่ยสลายไดท้างชวีภาพ ตามมาตรการภาษดีงักล่าว
และ สศอ. ได้ดำาเนินการยกร่างประกาศสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสติกทีย่อ่ยสลายไดท้างชวีภาพ โดยอยูร่ะหวา่งการประกาศ
ให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป ซ่ึงจะเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ของตลาดในประเทศ ส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร นำาไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศต่อไป
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การจัดทำาระบบป้าย
แสดงข้อมูลยางรถยนต์
ตามมาตรฐานสากล 
(ECO Sticker)

ความเป็นมา
 ปัจจุบันประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติ
อันดับ 1 ของโลก และมีเกษตรกรชาวสวนยางมากกว่า 1.5 ล้านคน 
ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์อย่างต่อเนื่อง  
ท้ังในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการผลิต การพัฒนาองค์ความรู้และทักษะเฉพาะทางของบุคลากร
รวมถงึการกำาหนดมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง จนสามารถกา้วเป็นหนึง่
ในผู้นำาด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของโลก 
ประกอบกับสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้กำาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อสูบลม : ข้อกำาหนดด้าน
เสียงจากยางล้อท่ีสัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก 
และความต้านทานการหมุน มาตรฐานเลขที่ มอก.2721-2560 
ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
28 ธันวาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 24 กันยายน 2562 
อย่างไรก็ตาม แม้อุตสาหกรรมยางรถยนต์ของไทยจะเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีใช้ยางธรรมชาติมากถึงร้อยละ 70 ของปริมาณการใช้ยาง
ธรรมชาติท้ังหมดในประเทศ และในปี 2562 ไทยมีการส่งออก
ยางรถยนต์มากกว่า 95 ล้านเส้น รวมมูลค่า 157,331.95 ล้านบาท
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 33 ของมูลค่าการส่งออกยางและผลิตภัณฑ ์
ยางท้ังหมดของไทย แตก่ลบัมีสดัสว่นการใช้ยางพาราในประเทศ
เพียงร้อยละ 15 ของปริมาณยางพาราท้ังหมดท่ีผลิตได้ 
ในแต่ละปีเท่านั้น   

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)
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สาระสำาคัญ
 ระบบป้ายแสดงขอ้มูลยางรถยนตต์ามมาตรฐานสากล (ECO 
Sticker) มีรูปแบบการขออนุมัติและการดำาเนินงานคล้ายกับระบบป้าย
ข้อมูลรถยนต์ตามมาตรฐานสากล บน Cloud Based Application  
ในชือ่เว็บไซต ์www.tyre.go.th เพ่ือให้ผูป้ระกอบการสามารถย่ืนขอ
อนุมัติออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเองผ่านการสแกน QR 
Code ที่ปรากฏบน ECO Sticker ซึ่งจะแสดงข้อมูลสำาคัญ ได้แก่ 
 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของยางรถยนต์ซ่ึงประกอบด้วยช่ือทางการค้า
รุ่นดอกยาง และขนาดของยางรถยนต์
 2) ค่าสัมประสิทธิ์ของความต้านทานการหมุน ค่าดัชนีของ
การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และค่าระดับเสียงจากยางล้อที่สัมผัส
ผิวถนน ของยางรถยนต์ ตามวิธีการวัดของ UNECE Regulation 
No.117
 3) ไทร์คลาส (Tyre Class) รวมถึงเครื่องหมายระดับเสียง
จากยางลอ้ท่ีสมัผสัผวิถนน การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความ
ต้านทานการหมุน ตามระดับที่ทดสอบได้ 
 4) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้นำาเข้า โรงงานท่ีผลิต รวมถึงประเทศผู้ผลิต
 

 สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมเห็นความสำาคญัของการ
ผลักดันการเพิ่มปริมาณใช้ยางพาราในประเทศ ผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและมีความ
ตอ้งการใช้ในตลาดโลกสงู โดยเฉพาะยางรถยนต ์และเห็นความ
จำาเป็นในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังคับใช้มาตรฐาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ฉบับใหม่ เพ่ืออำานวย 
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในประเทศ และจัดเก็บข้อมูล
สำาหรับวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว
กับยางรถยนต์โครงสร้างผ้าใบเฉียงและผ้าใบเฉียงแบบเบลท์ 
ในปี 2566 จึงได้จัดทำาระบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ตาม
มาตรฐานสากล (ECO Sticker) เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการผลติ
ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของไทย เสริมสร้างขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกให้กับผู้ประกอบการในประเทศ
และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของไทยในภาพรวม
รองรับการขยายตัวของตลาดในประเทศและตลาดโลก
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ผลการดำาเนินงาน/ความก้าวหน้า
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยกองนโยบาย
อุตสาหกรรมรายสาขา 2 ได้บูรณาการการทำางานร่วมกับ
สำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม เพ่ือจดัทำาระบบป้าย
แสดงข้อมูลยางรถยนต์ตามมาตรฐานสากล (ECO Sticker)  
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
โดยร่วมกันดำาเนินการต่าง ๆ ดังนี้
 1) ศึกษากฎหมายและข้อกำาหนดท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำาหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ยางล้อสูบลม : ข้อกำาหนดด้านเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน  
การยึดเกาะถนนบนพ้ืนเปียก และความต้านทางการหมุน ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 และข้อกำาหนด EC 1222/2009  
รวมถึงข้อกำาหนดทางเทคนิคยานยนต์ของสหประชาชาติ (UN  
Regulation No.117, 02 series of amendments) ของสหภาพ
ยุโรป เพื่อออกแบบป้ายแสดงข้อมูลยางรถยนต์ (ECO Sticker) 
นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบระบบสำาหรับกรอกข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
โดยแบ่งการจัดทำาฐานข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลสำาหรับ
ลงทะเบียนผู้ประกอบการ และฐานข้อมูลสำาหรับยื่นคำาขอ ECO 
Sticker 
 2) จัดประชุมเพ่ือรับฟังความเห็นเกี่ยวกับระบบป้าย
แสดงขอ้มูลยางรถยนตต์ามมาตรฐานสากล (ECO Sticker) และ
ชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียน การยื่นขอ ECO Sticker รวมถึง
การขอใบอนุญาตตาม มอก.2721-2560 ให้กับผู้ประกอบการ 
เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้อำานวยการสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นายณัฐพล รังสิตพล) เป็นประธาน 
การประชุมรว่มกบัรองเลขาธกิารสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์
อุตสาหกรรม (นายธนะ อัลภาชน์) และผู้เข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้นำาเข้ายางรถยนต์รายใหญ่ของไทย 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 68 ราย 

 3) เปิดระบบให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนและ 
ย่ืนขอ ECO Sticker ได้ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2562 และ  
23 สิงหาคม 2562 ตามลำาดับ โดยเม่ือผู้ประกอบการย่ืน 
ลงทะเบียนในระบบแลว้ สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมจะเป็น
ผู้ตรวจอนมุตักิารลงทะเบียนดงักลา่ว รวมถงึประสานแกไ้ขระบบ
เมื่อขัดข้อง 
 4) ปัจจุบันมีผู้ประกอบการย่ืนขอ ECO Sticker ยางรถยนต์
ในระบบแล้ว 3,015 คำาขอ รวมจำานวนมากกว่า 13,800 ป้าย 
จากผู้ประกอบการท้ังหมด 129 ราย และสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมมีการปรับปรุงเว็บไซต์ www.tyre.go.th อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้มีข้อมูลเก่ียวกับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ท่ีครบถ้วนน่าเช่ือถือ 
ทันต่อเหตุการณ์ และครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่ามากท่ีสุด 
ต้ังแต่ข้อมูลผู้ประกอบการในประเทศ ข้อมูลกฎระเบียบ/มาตรฐาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลการผลิตและการนำาเข้ายางรถยนต์จากต่างประเทศ
ไปจนถึงข้อมูลการเก็บรวบรวมยางรถยนต์ใช้แล้วและการรีไซเคิล
เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
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 การเปล่ียนแปลงของบริบทโลกในมิติต่าง ๆ (Global Trends) เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี 
และด้านการเมือง เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว รุนแรง และสถานการณ์ท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนน้ัน การพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ 
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) จำาเป็นต้องตระหนักถึงปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและจะส่งผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมในมิติต่าง ๆ  อย่างรอบด้าน รวมถึงคาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ  ท่ีจะมีต่อภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้สามารถกำาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของบริบทโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว จึงร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการ 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำาเนินการจัดทำาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม (Industry Foresight) โดยนำาร่องใน 2 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย คือ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์  
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 
 แผนภาพอนาคต (Foresight) คือ การวางแผนระยะยาวท่ีสามารถนำามาใช้ในทุก ๆ  ระดับต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับประเทศ
เพ่ือทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลก (Global Trends) และของภาคอุตสาหกรรม ในระยะ 10-20 ปี ซ่ึงจะนำาไปสู่การจัดทำา
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำาเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ โดยการจัดทำาแผนภาพอนาคตใช้หลักสำาคัญในการมองอนาคตด้วยกระบวนการท่ีมีข้ันตอนชัดเจนและเป็นระบบ
เน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง (Stakeholder) ในอุตสาหกรรมท่ีต้องการศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงแรงผลักดันต่าง ๆ  ท่ีทำาให้เกิด
การเปล่ียนแปลงข้ึนได้ในอนาคตท้ังท่ีเห็นชัดเจน (Certainty) และท่ีไม่ชัดเจน (Uncertainty) และส่งผลกระทบ (Impact) ต่ออุตสาหกรรม
ซ่ึงผลจากการศึกษาสามารถสรุปแผนภาพอนาคต และกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ ดังน้ี
 • แผนภาพอนาคตและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
 จากการประชุมระดมความคิด (Brainstorming Workshop) ของผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปปัจจัย/แนวโน้มสำาคัญต่อความ 
ไม่แน่นอน (Uncertainty) และส่งผลกระทบ (Impact) ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ได้ 2 ปัจจัย คือ 1) ความพร้อมในการจัดหา
เทคโนโลยี (สูงหรือต่ำา) และ 2) ทรัพยากรธรรมชาติ (เพียงพอหรือไม่เพียงพอ) ซ่ึงสามารถสร้างภาพอนาคตได้ 4 แผนภาพ  
โดยแต่ละแผนภาพมีกลยุทธ์ ดังน้ี

แผนภาพอนาคตของ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)
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 1. ภาพท่ี 1 ช่ือว่า “ทรัพย์ในดิน สินจากนวัตกรรม: Global Superfood Supplier” แสดงถึงความพร้อมในการจัดหาเทคโนโลยีสูง 
และทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอ มีกลยุทธ์สำาหรับแผนภาพท่ี 1 ได้แก่ การพัฒนาพันธ์ุพืช/สัตว์ท่ีทำาให้มีสารอาหาร/สารออกฤทธ์ิ,  
การสร้างศักยภาพ Food SMEs, การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์, การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากสารท่ีสกัดได้, การสร้าง Country Branding
 2. ภาพท่ี 2 ช่ือว่า “ทรัพย์ในดิน สินจากภูมิปัญญา: Food for Mass Market” แสดงถึงความพร้อมในการจัดหาเทคโนโลยีต่ำา 
แต่ทรัพยากรธรรมชาติเพียงพอ มีกลยุทธ์สำาหรับแผนภาพท่ี 2 ได้แก่ ส่งเสริมการผลิต ระบบบรรจุ และการขนส่งสำาหรับอาหารท่ีแปรรูปน้อย, 
ขยายการส่งออกในตลาดอ่ืน ๆ เช่น แอฟริกา, พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจรับรองความปลอดภัยสำาหรับอาหารท่ัวไป, ส่งเสริม 
การส่งออกผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบจากธรรมชาติ
 3. ภาพท่ี 3 ช่ือว่า “พัฒนาสินเพ่ือผ่าทางตัน: Food Security/Shift to Service” แสดงถึงความพร้อมในการจัดหาเทคโนโลยีต่ำา
และทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ มีกลยุทธ์สำาหรับแผนภาพท่ี 3 ได้แก่ ปรับปรุงพันธ์พืช/สัตว์ประจำาถ่ินเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร, 
ปฏิรูปการถือครองท่ีดินและคุ้มครองพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร, ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีหมุนเวียน (Circular 
Technology), ส่งเสริมการบริการด้านอาหาร เช่น ธุรกิจรับจัดเล้ียง (Catering)
 4. ภาพท่ี 4 ช่ือว่า “ทรัพย์จากเทคโนโลยี: Future Food or Solution Platform” แสดงถึงความพร้อมในการจัดหาเทคโนโลยีสูง
แต่ทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอ มีกลยุทธ์สำาหรับแผนภาพท่ี 4 ได้แก่ ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มการผลิต เช่น Smart Greenhouse/
Smart Farming, ส่งเสริมการผลิตอาหารส่วนบุคคลและอาหารอนาคต, ส่งเสริมและติดตามดูแลควบคุมการนำาเข้าวัตถุดิบและ 
การส่งออกทรัพยากรทางปัญญาไปยังต่างประเทศ, การสร้างแพลตฟอร์มธุรกิจบริการสำาหรับอาหาร

 • แผนภาพอนาคตและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 จากการประชุมระดมความคิด (Brainstorming Workshop) ของผู้เช่ียวชาญ สามารถสรุปปัจจัย/แนวโน้มสำาคัญต่อความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) และส่งผลกระทบ (Impact) ต่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้ 2 ปัจจัย คือ 1) นโยบายของภาครัฐ  
(สนับสนุนมากหรือสนับสนุนน้อย) และ 2) ฐานการผลิตและการบริการ (มีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง) ซ่ึงสามารถสร้างภาพอนาคตได้  
4 แผนภาพโดยแต่ละแผนภาพมีกลยุทธ์ ดังนี้

จากแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สามารถสรุปนโยบายในภาพรวมได้ 3 ด้าน คือ 
 (1) เกษตรยืดหยุ่น (Resilient Agriculture) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความพร้อมของบุคลากร และการสร้าง
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอำานวยความสะดวก 
 (2) ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมอาหาร 4.0 (Ready Food Industry 4.0) ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้าง
ความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การสร้างความพร้อมของภาครัฐ และการสร้างความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 (3) การบริโภค 4.0 (Food Consumption 4.0) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความรู้ทางอาหาร และการสร้าง 
การบริโภคอย่างรับผิดชอบและย่ังยืน
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 จากแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สามารถสรุปนโยบายในภาพรวมได้ 5 ด้าน คือ 
 (1) พัฒนาทุนมนุษย์ มียุทธศาสตร์ท่ีในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรให้ครบวงจร ท้ังผู้ใช้ (Demand Side) และผู้ผลิต  
(Supply Side) เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม ครอบคลุมการนำาหุ่นยนต์มาใช้งานอย่างเหมาะสม การดูแลบำารุงรักษา และดัดแปลง
ปรับปรุง, พัฒนาทักษะองค์รวมท้ัง 4 ช่วงอายุ ได้แก่ วัยเรียน วัยทำางานต้น วัยทำางานกลาง และวัยเกษียณ, สร้างองค์ความรู้/พัฒนา
หลักสูตรให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 
 (2) มาตรการรองรับการเปล่ียนรูปแบบของการทำางาน (Support Workforce Transformation) ได้แก่ เตรียมมาตรการและ 
เตรียมความพร้อมรองรับสังคมอุตสาหกรรม 
 (3) การสร้างอุปสงค์ภายในและขยายตลาดภายนอก (Create Internal Demand & Expand External Market) ได้แก่ สร้างและขยาย
เครือข่ายหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ, สร้าง Robotics และ AI Talents สนับสนุน SMEs และ Startup ให้ครอบคลุมท้ังระดับภูมิภาค (Local) 
ระดับโลก (Global) และระดับเฉพาะ (Niche), พัฒนางานวิจัยในภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐ สร้างเทคโนโลยีของประเทศสำาหรับตลาด
ภายในและภูมิภาค, ศึกษาและขยายตลาดสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะท่ีมีความต้องการใกล้เคียงกัน 
 (4) สร้างความแข็งแกร่งภาคเอกชน ได้แก่ สร้างความแข็งแกร่งของคลัสเตอร์หุ่นยนต์ สร้างมูลค่าเพ่ิมตลาดห่วงโซ่มูลค่า ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติท่ีผลิตในประเทศ, ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนทำาวิจัยและพัฒนา และรองรับบริษัท 
ท่ีได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเช่ือม่ัน, ลดความเหล่ือมล้ำาในการเข้าถึงเทคโนโลยี ลดต้นทุนด้านภาษีนำาเข้าท้ังระบบ 
 (5) การสร้างระบบนิเวศของหุ่นยนต์และระบบ AI (Create Critical Robotics and AI Foundation and Eco System) ได้แก่ ลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบส่ือสารไร้สายความเร็วสูง ระบบฐานข้อมูลเครือข่าย และแพลตฟอร์มธุรกิจหุ่นยนต์, พัฒนาระบบอัตโนมัติ/
ระบบอัจฉริยะหุ่นยนต์ในระบบสาธารณะกลางของประเทศ, มีศูนย์พัฒนาระบบเป็นรูปธรรม สำาหรับพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านระบบอัตโนมัติให้มีความสะดวกในการทดลองหรือทดสอบ
 ในปี 2563 สศอ. มีการดำาเนินการจัดทำาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เพ่ือให้ได้ภาพอนาคตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย นำาไปสู่แนวทางในการวางนโยบายและกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ศักยภาพของไทย ซ่ึงจะนำาประเทศหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง และสร้างความย่ังยืนให้กับอุตสาหกรรมไทยต่อไป

 1. ภาพท่ี 1 ช่ือ “มุ่งสู่อนาคตท่ีเจิดจรัส: The Future is Here” แสดงถึงนโยบายของรัฐส่งเสริม/สนับสนุนมาก และมีฐานการผลิต 
และการบริการเพ่ิมข้ึน 
 2. ภาพท่ี 2 ช่ือ “มือใครยาว สาวได้สาวเอา: Future for Whom” แสดงถึงนโยบายของรัฐส่งเสริม/สนับสนุนน้อย แต่มีฐานการผลิต
และการบริการเพ่ิมข้ึน 
 3. ภาพท่ี 3 ช่ือ “จะอยู่รอดได้อย่างไรในอนาคตท่ีมืดมน: The sinking future” แสดงถึงนโยบายของรัฐส่งเสริม/สนับสนุนน้อย  
และมีฐานการผลิตและการบริการลดลง 
  4. ภาพท่ี 4 ช่ือ “อนาคตสร้างด้วยมือเรา: Create our own future” แสดงถึงนโยบายของรัฐส่งเสริม/สนับสนุนมาก แต่มีฐานการผลิต
และการบริการลดลง 
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 แอฟริกาใต้ ได้แก่ อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีไทยมีมูลค่าการส่งออกไปยัง
แอฟริกาใต้และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูง ประกอบกับไทยเป็น
ฐานการผลิตรถยนต์ท่ีสำาคัญของโลก ส่งผลให้มีการสร้างเครือข่าย
ผู้ผลิตช้ินส่วนท่ัวประเทศ และแรงงานมีทักษะฝีมือ จึงมีโอกาส 
ในการเช่ือมโยงฐานการผลิตช้ินส่วนยานยนต์กับแอฟริกาใต้  
โดยการเข้าไปลงทุนของผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่อุปทาน 
นอกจากนี้ โดยที่แอฟริกาใต้มีความต้องการสินค้ายานยนต์และ
ช้ินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาเป็นฐาน 
การผลิตและส่งออกไปยังประเทศในแถบภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ 
ในขณะท่ีไทยมีความพร้อมท้ังในด้านผู้ประกอบการ เทคโนโลยี ทักษะ
แรงงาน และการรวมกลุม่อุตสาหกรรมท่ีเข้มแข็งในสาขาช้ินสว่น
ยานยนต์ไทยจึงควรดำาเนินความร่วมมือโดย 1) การประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้และความไว้วางใจระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อนำา
ไปสู่การพัฒนาความร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
การแลกเปล่ียนข้อมูลด้านกฎระเบียบและการศึกษาวิเคราะห์ 
การเช่ือมโยงของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เป้าหมายระหว่างกัน 
2) การดำาเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ โดยอาจ
เริม่ตน้ในรปูแบบการออกคา่ใช้จา่ยรว่ม (Cost Sharing) ระหวา่ง
ภาครฐัหรอืเอกชน หรอืการขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจาก
กองทุนระหว่างประเทศและกองทุนในระดับภูมิภาค 3) การผลักดัน
การรวมกลุ่มของภาคเอกชน อาทิ สมาคมผู้ค้าหรือผู้ผลิตไทย 
ในแอฟริกาใต้ และสมาคมผู้ค้าหรือผู้ผลิตแอฟริกาใต้ในไทย  

 ในปี 2562 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ศึกษาวิเคราะห์และคัดเลือกประเทศในภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกา 
เพ่ือแสวงหาโอกาสในการสร้างความเช่ือมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในสาขาอุตสาหกรรมท่ีไทยมีศักยภาพ  
โดยพบว่า แอฟริกาใต้ ไนจีเรีย ชิลี และอาร์เจนตินา เป็นประเทศท่ีมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับไทย  
สาขาอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับทั้งประเทศในภูมิภาคทั้งสองแห่ง มีดังนี้

การสร้างความเช่ือมโยง
ด้านอุตสาหกรรมการผลิตระหว่างไทย
กับภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกา

ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกันและ 4) การส่งเสริม 
กิจกรรมการค้าและการลงทุน และการจับคู่ทางธุรกิจโดยการนำา
คณะนักธุรกิจไทยเดินทางไปยังพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษหรือเขต
พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีได้รับการจัดสรรสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน
จากภาครัฐของแอฟริกาใต้ เพ่ือให้สัมผัสประสบการณ์ตรง 
ในเชิงพ้ืนท่ีและการรับทราบข้อมูลในเชิงประจักษ์ของภาคการผลิต 
 ไนจเีรยี ไดแ้ก ่อุตสาหกรรมยางลอ้รถยนต ์เนือ่งจากไทย
มีแหล่งวัตถุดิบยางพาราจำานวนมาก และมีแรงงานทักษะฝีมือ
ในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ท้ังน้ี ไนจีเรียนำาเข้าผลิตภัณฑ์
ยางนอกชนิดอัดลม จากไทยเป็นจำานวนมาก และมีแนวโน้ม 
เพ่ิมข้ึนทุกปี นอกจากน้ี ยังมีอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร
ท่ีสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยไทยมีเครือข่าย 
การผลิตเคร่ืองจักรกลการเกษตรภายในประเทศ และมีองค์ความรู้ 
ในด้านการบำารุงรักษา ในขณะท่ีไนจีเรียยังไม่มีการผลิตเคร่ืองจักรกล
การเกษตร ประกอบกับยังขาดเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการบริการ
หลังการขายแบบครบวงจร ซ่ึงผู้ประกอบการไทยอาจยังไม่มี 
ช่องทางในการเข้าสู่ตลาดไนจีเรีย และไม่มีความคุ้นเคย ไทยจึงควร
สร้างความร่วมมือในเบื้องต้น ได้แก่ 1) การพัฒนาความร่วมมือ
ผ่านเวทีการเมืองเป็นลำาดับแรก อาทิ การเยือนระดับผู้นำา 
หรือหน่วยราชการ การจัดกิจกรรมทางการทูตในโอกาสต่าง ๆ  
ควบคู่ไปกับการจัดงานส่งเสริมการแสดงสินค้าและนวัตกรรม 
การจับคู่ธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้ระหว่างท้ังสองฝ่าย 2) การส่งเสริม
การดำาเนินโครงการความร่วมมือหรือความช่วยเหลือทางวิชาการ

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.) 
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ผ่านองค์การหรือกองทุนความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้
องค์การสหประชาชาติ หรือกองทุนในระดับภูมิภาค 3) การส่งเสริม
ความรว่มมือในรปูแบบไตรภาครีว่มกบัประเทศท่ีมีความสมัพันธ์
กับไนจีเรีย โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีการดำาเนินการ 
อยู่แล้ว อาทิ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานของบริษัทจีน 
หรืออุตสาหกรรมการผลิตของบริษัทญี่ปุ่น และ 4) การค้า หรือ
การลงทุนผ่านเครือข่ายของภาคเอกชนข้ามชาติท่ีดำาเนินธุรกิจ
อยู่แล้วในภูมิภาคแอฟริกา 
 ชิลี ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและส่วนประกอบ 
เนื่องจากไทยมีความพร้อมด้านผู้ประกอบการ เทคโนโลยี และ
แรงงานทักษะฝมืีอ ตลอดจนมีการรวมกลุม่ในลกัษณะเครอืข่าย
การตลาด (Marketing Network) และพันธมิตรธุรกิจ (Cluster) 
รวมท้ังมีอุตสาหกรรมสนับสนุน เช่น โรงงานหล่อโลหะ และโรงงาน
ผลิตแม่พิมพ์ ประกอบกับตลาดของสินค้าเครื่องจักรและ 
สว่นประกอบในชิล ีมีการขยายตัวอย่างตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงสนิค้าเครือ่งซักผา้ ตูเ้ย็นและตูแ้ช่ เพ่ือรองรบัผลผลติทางการ
เกษตร นอกจากนี้ ชิลียังมีสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ประชากรที่มีกำาลัง
ซ้ือค่อนข้างสูง และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ  
โดยผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ เอกชนกับเอกชน และรัฐกับเอกชน 
โดยการทบทวนนโยบาย มาตรการรวมถงึการปรบัปรงุกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับและลดอุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการค้า 
การลงทุนท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยอาจมีการจัดทำาบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาความร่วมมือ 
ในด้านต่าง ๆ 2) การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลง 
การค้าเสรี (FTA) ไทย-ชิลี เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการใช้
สิทธิพิเศษด้านการค้าสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยภาครัฐ
อาจพิจารณาการลดตน้ทุนดา้นธรุกรรมในกระบวนการขอใช้สทิธิ
ประโยชน ์ระยะเวลาและข้ันตอนของพิธีการศุลกากร 3) การพัฒนา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการในประเด็นท่ีสร้าง 
ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Commerce) และการจดัตัง้ศนูย์กระจายสนิคา้ (Distribution 
Center) และ 4) การส่งเสริมการขยายการลงทุนหรือร่วมทุน 
ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อาหารแปรรูป และสินแร่
โดยเฉพาะทองแดงเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีชิลีมีอยู่ 
เป็นจำานวนมาก 
 อาร์เจนติน่า ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
โดยเป็นอุตสาหกรรมของไทยท่ีมีการส่งออกและอัตราเติบโตเฉล่ียสูง 
ประกอบกับไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ท่ีสำาคัญของโลก 
สง่ผลให้มีเครอืข่ายผูผ้ลติชิน้สว่นอยู่ท่ัวประเทศ จงึมีความพรอ้ม
ในด้านผู้ประกอบการ เทคโนโลยี แรงงานฝีมือ ในขณะท่ีตลาด 
สินค้ายานยนต์และช้ินส่วนในอาร์เจนติน่ายังคงมีการขยายตัว 
อย่างตอ่เนือ่ง เนือ่งจากมอีตุสาหกรรมการเกษตรและเหมอืงแร่

อยู่เป็นจำานวนมาก ส่งผลให้มีความต้องการในการใช้ยานยนต์
สำาหรับขนส่งสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังภาครัฐมีนโยบาย
ในการสง่เสรมิการลงทุนจากตา่งชาติ จงึมีโอกาสในการเช่ือมโยง
การผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ไทยจึงควรดำาเนินความร่วมมือโดย  
1) การสร้างการรับรู้ โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ การส่งเสริมการสร้างโอกาส
ทางการค้า การร่วมหรือการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ในสาขา
เป้าหมาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  อาท ิการจัดกิจกรรมแสดงสินค้า
(Roadshow) และ การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching)  
2) การจัดทำาโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
โดยอาจดำาเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
ระหว่างประเทศหรือกองทุนในระดับภูมิภาค 3) การรวมกลุ่ม
เครือข่ายเพ่ือเชื่อมโยงพันธมิตรทางการค้าระหว่างภาคเอกชน 
โดยภาครัฐให้การสนับสนุน อาทิ การจัดตั้งสมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรมในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 4) การแลกเปล่ียน
การเยือนระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความสัมพันธ์  
อันจะนำาไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ 
 ท้ังน้ี ผลการศึกษาข้างต้น ได้สะท้อนต่อภารกิจของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในการเสนอแนะนโยบายและแนวทาง
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ โดยเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านต่างประเทศของกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยท่ีสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ไทย-แอฟริกา พ.ศ. 2561-2564 เพ่ือพัฒนากจิกรรมสรา้งความ
เป็นหุ้นส่วนระดับประเทศและภูมิภาค และแผนยุทธศาสตร์
ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน พ.ศ. 2561-2565 ตลอดจน 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการใชป้ระโยชนจ์ากความรว่มมือกบัตา่งประเทศ เพ่ือสง่เสรมิ
การเช่ือมโยงภาคอุตสาหกรรมไทยเข้ากับห่วงโซ่การผลิต 
ระดับภูมิภาคและระดับโลก
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 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้ร่วมกับกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของ
สาธารณรฐัเกาหล ีจดัให้มพิีธลีงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
เพ่ือจัดทำาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 ระดับหน่วยงาน 
โดยมีนายสรุยิะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และนางยู เมียง-ฮี รัฐมนตรีว่าการด้านการค้า กระทรวงการค้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน ของสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้ลงนาม
เม่ือวันจันทร์ท่ี 2 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำาเนียบรัฐบาล
โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหม และนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ
รัฐบาลไทย
 การพัฒนากลไกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่าง
ไทยและเกาหล ีโดยการจัดทำาบันทึกความเข้าใจหน่วยงานระดบั
กระทรวง ถอืเป็นเครือ่งมือสำาคญัในการพัฒนาความรว่มมือทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน เพ่ือเช่ือมโยง
นโยบาย Thailand 4.0 ของไทย กับนโยบาย New Southern 
Policy ของเกาหลท่ีีมีเป้าหมายหลกัในการเพ่ิมพูนความสมัพันธ์
กับอาเซียนเป็นรายประเทศ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ให้เทียบเท่า 
กับสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น จีน และรัสเซีย ท้ังน้ี ความร่วมมือดังกล่าว
ยังเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ

การพัฒนากลไก
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 4.0 
ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ 
ไทย-สาธารณรฐัเกาหล ีรวมท้ังเป็นจดุเชือ่มโยงให้เกาหลเีข้ามา
มีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนท้ังในกรอบความร่วมมือในระดับภูมิภาค
และอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจผ่านการ
ยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรม
เป้าหมายของไทย ท่ีสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรม 
ของเกาหลี อาทิ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ
(เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ์) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น โดยมีการจัดตั้ง 
คณะทำางานร่วมระหวา่งท้ังสองฝา่ย หรอื Korea-Thailand Joint 
Working Group on Industry 4.0 Cooperation เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนให้การดำาเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยมีประธานร่วมของฝ่ายไทย คือ ผู้อำานวยการ
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ฝ่ายเกาหลี คือ อธิบดีสำานักความร่วมมือการค้า กระทรวงการค้า
อุตสาหกรรมและพลังงาน 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)
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 สำาหรับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 
4.0 ร่วมกัน ในเบื้องต้น ได้แก่
 อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and 
Automation) ไทยมีเป้าหมายกระตุ้นให้เกิดการลงทุนโดยใช้ 
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและการผลิตในประเทศ ในขณะท่ีเกาหลี
มีความล้ำาหน้าด้านเทคโนโลยี และมีสถาบันด้านหุ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติ (Korea Institute for Robot Industry Advancement: 
KIRIA) ทั้งสองฝ่ายจึงสามารถผลักดันการพัฒนาความร่วมมือ
ในด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาทิ Flexible  
Automation, Low-cost Automation, และ Artificial Intelligence 
(AI) โดยมีรูปแบบความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
ด้านการออกแบบหุ่นยนต์ (Robot Design) การทดลอง (Test Bed) 
สำาหรับหุ่นยนต์ในสาขาเกษตรและบริการ การยกระดับขีดความ
สามารถและส่งเสริมการร่วมทุนของ System Integrator (SI)  
รวมท้ังการจัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการระหว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy) ไทยมีนโยบาย 
ส่งเสริมการเป็น Bio Hub ของอาเซียน โดยมุ่งเน้นการลงทุน
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ประกอบด้วย Bioplastic, Biochemical และ 
Biopharmaceutical รวมท้ังการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่พืชเศรษฐกิจ
หลักของไทย ได้แก่ อ้อย มันสำาปะหลัง และปาล์มน้ำามันด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนส่งเสริมการทำา Smart Farming  
และพัฒนาแรงงานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ ยังได้มีการ
จัดตั้ง CoBE (Center of Bio Excellence) เพื่อทำาหน้าที่ในการ
ประสานความเช่ือมโยงเพ่ือจัดเตรียมความพร้อม รวมท้ังการ
บริหารงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านชีวภาพเพื่อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสู่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในขณะท่ีเกาหลีกำาหนด
ให้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็น 1 ใน 6 เทคโนโลยีใหม่
 เพ่ือเป็นกลไกหลกัในการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ
โดยมีผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ ชีวเภสัชภัณฑ์ อาหารชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ ดังน้ัน ท้ังสองฝ่ายจึงสามารถพัฒนาความร่วมมือ
ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญจากภาครัฐและ 
ภาคเอกชนของเกาหลีเพ่ือมาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
และสถาบันวิจัยของไทย สำาหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมไทย
ในผลติภณัฑเ์ป้าหมาย ไดแ้ก ่เครือ่งสำาอาง (สารสกดัจากผลผลติ
ทางการเกษตร) และอาหาร (อาหารทางการแพทย์) 

 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
(Smart Electronics and Appliances) ท้ังสองฝ่ายสามารถ
พัฒนาความร่วมมือด้านการทดสอบและการรับรองผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมระหว่าง Korea Testing 
Laboratory (KTL) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการ
ทดสอบกบัสถาบันไฟฟา้และอิเลก็ทรอนกิสข์องไทย รวมท้ังการ
พัฒนาความร่วมมือในด้านการทดสอบและรับรองซอฟต์แวร์ 
(software evaluation and certification) การพัฒนาผลิตภัณฑ์
แผงวงจรอิเลก็ทรอนกิสท่ี์ตัง้โปรแกรมได ้โดยมีรปูแบบกจิกรรม
ไดแ้ก ่การถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการทดสอบรบัรองซอฟตแ์วร์
ระหว่างบุคลากรในห้องทดสอบของไทยและเกาหลี 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ 
(Next-Generation Automotive) ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ท่ีสำาคญัเป็นอันดบัท่ี 11 ของโลก และอนัดบัท่ี 5 ของเอเชีย และ
มีนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ในขณะที่เกาหลีมีศักยภาพในการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี        
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การส่งเสริมความร่วมมือจึงสามารถ
ดำาเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนาบุคลากรสำาหรับ
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี  
เพ่ือสนับสนุนการผลิตช้ินส่วนในประเทศสำาหรับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ได้แก่ แบตเตอรี่ และมอเตอร์ รวมท้ังการส่งเสริมการลงทุน 
การผลิตแบตเตอร่ีสำาหรับรถยนต์ไฟฟ้า เน่ืองจากเกาหลีอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนภายในอาเซียน (ไทย 
เวียดนาม และอินโดนีเซีย) นอกจากน้ี ความร่วมมือในรูปแบบอ่ืน
ท่ีเป็นไปได้ ได้แก่ การแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ต่าง ๆ 
ระหว่างกัน เช่น ระบบความปลอดภัยแรงดันสูง การทดสอบ การนำา
แบตเตอร่ีกลับมาใช้งาน และ การชาร์จไฟ ตลอดจนความรว่มมือ
ด้านการวิจัยและพัฒนา และการทดสอบในผลิตภัณฑ์รถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอร่ี (BEV) รวมท้ังช้ินส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 
 ท้ังนี้ บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นหนึ่งในผลงาน
สำาคญัของรฐับาลและกระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงสำานกัเลขาธกิาร
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการต่างประเทศ ได้บรรจุไว้ในวาระ
พิธีลงนามเอกสารผลลัพธ์การเยือนระหว่างหน่วยงานของไทย
และเกาหลี โดยมีนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
เกาหลี ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยเป็น 1 ใน 6 เอกสารผลลัพธ์
สำาคัญในเชิงสัญลักษณ์ของการเยือนไทยท่ีสร้างความร่วมมือ
ระหวา่งไทยและเกาหลีในมิตด้ิานเศรษฐกจิ สะท้อนต่อการบรรลุ
วิสัยทัศน์ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในการ “เป็น
องค์กรชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน”
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

การพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ

 สำาหรับผลการศึกษาของทั้ง 9 อุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมาย พบว่า เมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าและผู้นำาในอุตสาหกรรม
ของโลกและประเทศคู่แข่งที่สำาคัญของไทยทั้ง 9 อุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้
 •  กลุ่ม 1 กลุ่มท่ีมคีวามสามารถในการแข่งขันค่อนข้างต่ำา ไดแ้ก่ อตุสาหกรรมระบบอัตโนมตัแิละหุน่ยนต ์อากาศยาน และ
เครื่องมือแพทย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาและยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่มากนัก 
 • กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันปานกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
เทคโนโลยชีวีภาพ เคมชีีวภาพ และอุตสาหกรรมดจิทัิล ควรมีการปรบัปรุงในเรือ่งของสภาพแวดลอ้มทางดา้นธรุกจิ มูลคา่การลงทุน
ความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดท้ังในและต่างประเทศ และผลประกอบการของอุตสาหกรรมให้ดียิ่งข้ึน 
อย่างไรก็ตาม หากไทยมีนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมศักยภาพที่เหมาะสมจะทำาให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ดำาเนินโครงการพัฒนาดัชน ี
วัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ จำานวน 9 อุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ อิเลก็ทรอนิกสอั์จฉรยิะ เทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ระบบอัตโนมัตแิละหุ่นยนตอ์ากาศยาน
อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ดจิทัิล และการแพทยค์รบวงจร (เครือ่งมอืแพทย์ และการบรกิารทางการแพทย์) โดยพิจารณาจากศกัยภาพ
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บุคลากรและการลงทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการผลิต ความยั่งยืน  
การบริหารจัดการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การขายและตลาด ผลประกอบการ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต เพ่ือเปรียบเทียบ
ไทยกับประเทศผู้นำาในอุตสาหกรรมของโลกและประเทศคู่แข่งท่ีสำาคัญของไทย ซ่ึงมีการรวบรวมข้อมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ  
รวมท้ังมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้อง แล้วนำาไปวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพ่ือเปรียบเทียบกับประเทศผู้นำาและ
ประเทศคู่แข่งที่สำาคัญของไทย

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมศักยภาพเป้าหมายใน 9 มิติ

ที่มา: โครงการพัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ, สศอ. (2562)
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 • กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างดี 
ไดแ้ก่ บรกิารทางการแพทย์ และการแปรรปูอาหาร โดยโรงพยาบาล
เอกชนของไทยได้รับการยอมรับในด้านการจัดการบริการสุขภาพท่ี
มีมาตรฐานระดับโลก สำาหรับอุตสาหกรรมอาหารไทยมีข้อได้เปรียบ
ในเร่ืองแหล่งวัตถุดิบท่ีมีความหลากหลาย ผลผลิตทางการเกษตร
ท่ีมีจำานวนมาก คุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของตลาดโลก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำาคัญ มีดังนี้
 • ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ: ปรับปรุงกฎระเบียบ
เพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
 • ดา้นทรพัยากรบคุคล: สรา้งระบบฐานข้อมูลบุคลากร
และวิเคราะห์ท้ังปริมาณและคุณภาพในสาขาท่ีตลาดต้องการ  
โดยการพัฒนาแรงงานทักษะข้ันสูง ท้ังปริญญาตรี อาชีวะ และ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำาคัญด้าน STEM และเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 
 • ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม: เช่ือมโยงงานวิจัยของภาครัฐและสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของเอกชน สนับสนุนแหล่งเงินทุน
ในการทำา R&D สร้างและพัฒนาบุคลากรดา้น R&D และสง่เสริม
การจดทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา ตลอดจนมีการนำา Big Data 
Clouds และ AI มาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 • ด้านนโยบายดา้นการพฒันาอุตสาหกรรม: สนบัสนนุ
การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยท่ีมีศักยภาพ 
สร้าง Ecosystem ท่ีเหมาะสมและการสนับสนุนตลอดห่วงโซ่มูลค่า
สร้างแรงจูงใจการลงทุนในอุตสาหกรรมให้มากข้ึน สร้างเครือข่าย 
Supply Chain และพันธมิตรทางธุรกิจ การมองตลาดในระดับภูมิภาค
เป็นอย่างน้อย สนับสนุน SMEs เข้าสู่ GVC และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสร้างความพร้อมให้อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ด้านมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์/บริการ:  
สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและ
ต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สร้างตลาด
เฉพาะทาง Niche Market

 ท้ังน้ี สามารถศึกษารายละเอียดผลการศึกษาของโครงการ
พัฒนาดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมศักยภาพ เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 
ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (www.oie.go.th) หรือท่ี
เวบ็ไซตด์ชันวีดัความสามารถในการแข่งขัน (http://ci.oie.go.th)
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

 สำาหรับระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จากการสำารวจอยู่ท่ี 84.38% เป็นลำาดับท่ี 10  
ของหน่วยงานระดับกรมรวมทั้งสิ้น 323 หน่วยงาน

 ในปี พ.ศ. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล Digital  
Government Award 2019 (รางวัลรัฐบาลดิจิทัล
ประจำาปี 2562) เป็นครั้งแรก ซ่ึงจัดงานโดย
สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ
สพร. โดยมีการมอบโล่ห์รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับ
กรม 10 รางวัล และระดับจังหวัด 5 จังหวัด 
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็น 1 ใน 10 
หน่วยงานระดับกรมท่ีได้รับรัฐบาลดิจิทัลประจำาปี 
2562 ร่วมกับอีก 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า สำานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ สำานักงาน
ปลดักระทรวงพาณชิย์ สำานกังานสนบัสนนุการวจิยั

ทิศทางในการพัฒนาและความสำาเร็จ
ในการเป็นองค์กรช้ันนำาสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การไฟฟ้านครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
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 ในชว่งระยะเวลาท่ีผา่นมาสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมมีการนำาระบบดจิทัิลมาใชง้านเพ่ือสนบัสนนุภารกจิของหนว่ยงาน
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโครงการ (OIE 
Monitoring Policy) ระบบบริหารจัดการข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนาออนไลน์ (OIE QR Code) ระบบบริหารจัดการจัดเก็บ
และแชร์ไฟล์ออนไลน์ (NASOIE) ระบบบริหารจัดการงานจ้างท่ีปรึกษา (OIE Consult) เป็นต้น พร้อมท้ังยังได้พัฒนาเว็บไซต์และระบบ 
OIE Smart Mail ขึ้นใหม่ เพื่อให้รองรับมาตรการ IPv6 ของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Big Data เพื่อใช้สำาหรับการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ และระบบ iSingle Form เพ่ือเป็นช่องทางในการสำารวจข้อมูลแบบ ร.ง. 8 และแบบ ร.ง. 9  
จากผู้ประกอบการ สำาหรับทิศทางด้านดิจิทัลในอนาคตนั้น สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมุ่งหวังท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เป็น  
OIE Digital Office โดยเร่ิมนำาลายเซ็นดิจิทัล (Digital Signature) และระบบ e-Form มาใช้งานทดแทนการใช้กระดาษ รวมถึง 
จะนำาระบบ File Sharing as a Service และ Desktop as a Service ท่ีสามารถใช้งานผ่านระบบ Cloud มาใช้งานในอนาคตอันใกล้น้ี 
ซึ่งผู้ใช้งานภายในองค์กรสามารถทำางานได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ และทุกอุปกรณ์ (3A: Anytime/Anywhere/Any device)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ระดับความพร�อมรัฐบาลดิจ�ทัลของ 
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 84.38%

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

อันดับหนึ่ง ระดับกรม

คะแนนเฉลี่ยกระทรวงต�นสังกัด                 คะแนนเฉลี่ยระดับกรม

84.38%

 88.55%

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1: แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 
(Policies/Practices)

57.21% 48.20% 86.75% 87.15%

66.08% 61.81% 84.00% 68.25%

68.57% 66.62% 95.83% 88.50%

61.97% 65.29% 76.50% 87.50%

61.97% 73.24% 96.67% 96.67%

37.46% 28.82% 70.00% 70.00%

ตัวชี้วัดที่ 2: ศักยภาพเจ�าหน�าที่ภาครัฐ
ด�านดิจ�ทัล (Digital Capabilities)

ตัวชี้วัดที่ 3: บร�การภาครัฐ 
(Public Services)

ตัวชี้วัดที่ 4: การบร�หารจัดการ
รูปแบบดิจ�ทัล (Smart Back Office)

ตัวชี้วัดที่ 6: เทคโนโลยีดิจ�ทัลและการนำไปใช� 
(Digital Technological Practices)

ตัวชี้วัดที่ 5: โครงสร�างพ�้นฐานความมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
(Secure and Efficient Infrastructure)

คะแนนเฉลี่ย
ระดับกรม

คะแนนเฉลี่ย 
กระทรวง 

อุตสาหกรรม

 อันดับหนึ่ง
 หน�วยงาน
 ระดับกรม

สำนักงาน 
เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม
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กิจกรรมสำ�คัญในรอบปีงบประม�ณ พ.ศ. 2562 
 • กิจกรรมสำ�คัญในรอบปีของ สศอ. 
 • ก�รจัดง�นประจำ�ปี OIE Forum 2562 

6PART



กจิกรรม
การดำาเนนิงาน
ในรอบปี 2562

	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(สศอ.)	กระทรวงอุตส�หกรรม	
ในฐ�นะหน่วยง�นท่ีมีบทบ�ทหน้�ท่ีในก�รจัดทำ�และเสนอแนะนโยบ�ย	
แนวท�ง	แผนง�น	และม�ตรก�รต่�ง	ๆ	เพื่อพัฒน�อุตส�หกรรม	ทั้งใน
ระดบัมหภ�ค	ร�ยส�ข�อุตส�หกรรม		และระหว�่งประเทศ	รวมท้ังดำ�เนนิ
ก�รศึกษ�	วิเคร�ะห์	วิจัย	ค�ดก�รณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ประกอบ
ก�รอุตส�หกรรม	 และจัดทำ�ข้อมูลด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมเพ่ือเผย
แพร่คว�มรู้แก่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องและประช�ชนผู้สนใจ	

	 สศอ.	 มุ่งม่ันดำ�เนินง�นในแต่ละด้�นเพ่ือให้บรรลุต�มบทบ�ทหน้�ท่ีขององค์กรท่ีจะสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เกิดข้ึนแก่ 
ภ�คอุตส�หกรรมและผู้ประกอบก�ร	 และยกระดับขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพ่ือให้เกิดคว�มย่ังยืนท่�มกล�งบริบทแวดล้อม 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่�งรวดเร็ว	 ขณะเดียวกันก็ได้พัฒน�องค์กรให้มีขีดคว�มส�ม�รถท่ีจะสนองตอบต่อผู้ขอรับบริก�รได้ 
อย่�งทันท่วงที	 รวมท้ังสร้�งองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคว�มรอบรู้ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ในรอบปีงบประม�ณ	2562	 สศอ.	 
ได้ดำ�เนินง�นโดยสรุปออกม�เป็นด้�นต่�ง	ๆ	ที่สำ�คัญดังนี้

จัดประชุมสัมมน�เศรษฐกิจอุตส�หกรรม

	 สศอ.	 ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รศึกษ�วิจัยทั้งในระดับมหภ�ค	ร�ยส�ข�อุตส�หกรรม	และระหว่�งประเทศ	 เพื่อนำ�ไปสู่
ก�รจัดทำ�แผนง�นนโยบ�ยก�รพัฒน�และก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของภ�คอุตส�หกรรม	 โดยได้ดำ�เนินง�นร่วมกับสถ�บันเฉพ�ะท�ง 
ในสงักดักระทรวงอตุส�หกรรม	หนว่ยง�นภ�ครฐั	สถ�บันก�รศกึษ�	หนว่ยง�นภ�คเอกชน	และหน่วยง�นพันธมิตรต�่ง	ๆ 	จดัประชุม
สัมมน�เพ่ือนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์สร้�งก�รรับรู้	 ตลอดจนเปิดเวทีส�ธ�รณะระดมคว�มคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจ�กกลุ่มเป้�หม�ยที่เกี่ยวข้องในประเด็นหัวข้อต่�ง	ๆ	ตลอดทั้งปี	2562	อ�ทิ

งานสัมมนา เรื่อง "Medical Textiles: 
นวัตกรรมสิ่งทอไทย ฟันเฟืองใหม ่

สู่อุตสาหกรรมอนาคต"
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การประชุมหารือระบบป้ายแสดงข้อมูล
รถจักรยานยนต์ตามมาตรฐานสากล 

(ECO Sticker)

โครงการฝึกอบรม Third Country Training 
Programme หลักสูตร “Introduction to 

Industrial Production Indices for 
Mekong Countries” พร้อมทั้งมอบ
เกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

งานประชุมวิชาการ ASEAN Industrial 
Transformation to Industry 4.0
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พัฒน�องค์กรแห่งก�รเรียนรู้

	 สศอ.	 ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พขององค์กรและบุคล�กรดำ�เนินง�น	 โดยก�รส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร 
มีก�รเรียนรู้ก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง	โดยมีก�รจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภ�ยในองค์กร
ตลอดทั้งปีิ

ก�รพัฒน�ภ�ยในองค์กร

สศอ.	 จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ิมพูนประสบก�รณ์ทำ�ง�นให้กับเจ้�หน้�ท่ีและ
ผู้บริห�รของ	 สศอ.	 อย่�งสม่ำ�เสมอในหล�ย	 ๆ	
กิจกรรม	เช่น	

จัดกิจกรรมการเปิดตัว
การบริหารจัดการความรู้ (KM Kick off) 

จัดกิจกรรม “PMQA Kick Off”
ก�รพัฒน�บุคล�กร

ในปี	2562	สศอ.	ดำ�เนนิก�รจดัฝกึอบรม	บรรย�ย 
ให้คว�มรู้	 สัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	 และก�รศึกษ� 
ดูง�นในหน่วยง�นท้ังภ�ครัฐ	 เอกชน	 และ 
ภ�คประช�สังคม	 เพ่ือพัฒน�สมรรถนะและ 
เพ่ิมทักษะคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รปฏิบัติง�น	
ตลอดจนเสริมสร้�งคุณธรรม	 จริยธรรมให้แก่
บุคล�กรในหลักสูตรหัวข้อต่�ง	ๆ	เช่น

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียน
หนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ” เพื่อสร้างการรับรู้
ความเข้าใจในหลักการและเทคนิค

การเขียนหนังสือราชการ” ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“ขยับกาย ขยับใจ ป้องกันภัย Office Syndrome” 
ป้องกันโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) 

ส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
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ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร

	 สศอ.	 ในฐ�นะท่ีเป็นองค์กรแห่งคว�มรู้และทำ�หน้�ท่ีเป็นศูนย์ส�รสนเทศด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�
เอกส�ร	ว�รส�ร	ข้อมูลข่�วส�รด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	เพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยง�นภ�ครัฐ	รัฐวิส�หกิจหน่วยง�นภ�คเอกชน	
ผู้ประกอบก�ร	และประช�ชน	ได้รับรู้รับทร�บและนำ�ข้อมูลข่�วส�รที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นและก�รประกอบธุรกิจ
อย่�งสม่ำ�เสมอ	ผ่�นก�รดำ�เนินง�นและกิจกรรมต่�ง	ๆ	ดังนี้

	 •	 จัดแถลงข่�วและให้สัมภ�ษณ์สื่อมวลชน	 เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รในประเด็นหัวข้อต่�ง	 ๆ	 เป็นประจำ� 
	 	 สม่ำ�เสมอ	 เช่น	 ดัชนีอุตส�หกรรมประจำ�เดือนร�ยไตรม�ส	 และร�ยปี,	 สรุปภ�วะเศรษฐกิจอุตส�หกรรมร�ยส�ข�,	 
	 	 สรุปภ�วะอุตส�หกรรมไทยปี	2562	และค�ดก�รณ์แนวโน้ม	ปี	2562,	นอกจ�กนี้ยังให้สัมภ�ษณ์/สนทน�ท�งสื่อวิทยุและ 
	 	 โทรทัศน์ประเด็นด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมในร�ยก�รต่�ง	ๆ
	 •	 จัดทำ�เอกส�รเผยแพร่และสื่อเพ่ือก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�ร	 เพ่ือให้คว�มรู้ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เช่น	 ว�รส�ร 
	 	 เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(ร�ยไตรม�ส),	 จุลส�รร�ยเดือน	OIE	Share,	 ร�ยง�นประจำ�ปี,	 ร�ยง�นภ�วะอุตส�หกรรม 
	 	 ร�ยเดือน	ร�ยไตรม�ส	และร�ยปี,	ร�ยง�นดัชนีอุตส�หกรรม,	Infographic	ต่�ง	ๆ

	 •	 จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน	(Press	Visit)

คณะผู้บริหารและตัวแทนจาก สศอ. 
ร่วมพบปะสื่อมวลชน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และนำาเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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คว�มรับผิดชอบต่อสังคม

	 ในรอบปี	2562	ที่ผ่�นม�	สศอ.	ได้ดำ�เนินกิจกรรมในก�รเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐที่ทำ�หน้�ที่รับผิดชอบต่อสังคม
ผ่�นก�รดำ�เนินง�นต่�ง	ๆ	เช่น

สศอ. กับก�รดำ�เนินง�นเพื่อสังคม

กิจกรรมปันรัก ปันลมหายใจ นวัตกรรมไทยเพ่ือลมหายใจน้อง โครงการจิตอาสาประกอบและมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยา
โรคหอบหืด เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจกรรมจิตอาสา "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" และนำาปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำารัชกาลที่ 10 

กิจกรรมมอบสิ่งของ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก 
และโรงพยาบาลสงฆ์ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และของใช้ที่จำาเป็นเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์
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องค์กรแห่งธรรม�ภิบ�ล

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) 2562 ภายใต้แนวคิด 

“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

งานประกาศเจตนารมณ์ 
“เจตจำานงสุจริตในการบริหารงาน” 

และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" 
เพื่อเป็นการแสดงพลังความมุ่งมั่น
และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต 
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	 สำ�นกัง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(สศอ.)	กระทรวงอุตส�หกรรม	จัดประชุมวิช�ก�ร	สศอ.	(OIE	Forum)	ประจำ�ป	ี2562	
ภ�ยใต้ชื่อง�น	 “[SIAM]2	Model	 -	Pathway	Toward	Smart	 Industry:	ส�นพลัง	 เสริมทัพ	ปรับสู่อุตส�หกรรมอัจฉริยะ”  
เมื่อวันพุธที่	11	กันย�ยน	2562	ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	อิมแพ็ค	ฟอรั่ม	เมืองทองธ�นี	โดยได้รับเกียรติจ�ก	น�ยพสุ		
โลห�รชุน	ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม	กล่�วเปิดง�นและกล่�วป�ฐกถ�พิเศษในหัวข้อ	“วิสัยทัศน์และทิศท�งอุตส�หกรรมไทย”	

	 ง�นสัมมน�	OIE	Forum	2019	 ได้รับคว�มสนใจจ�ก 
ผู้ประกอบก�รอุตส�หกรรม	 ท้ังภ�คก�รผลิต	 	 ภ�คบริก�ร	 
หน่วยง�นภ�ครัฐ	ภ�คเอกชน	และภ�คประช�สังคม	สม�คม	มูลนิธิ	 
นกัวิช�ก�ร	สือ่มวลชน	ตลอดจนประช�ชนท่ัวไปกว�่	1,200	คน	
จัดขึ้น	ณ	ห้องแกรนด์	ไดมอนด์	บอลรูม	อ�ค�รอิมแพ็ค	ฟอรั่ม	
เมืองทองธ�นี	 ก�รสัมมน�ครั้งนี้จัดให้มีก�รเสวน�ท้ังภ�คเช้�
และภ�คบ่�ย	 โดยภ�คเช้�เป็นประเด็นของก�รจัดง�นในปีนี้ 
ภ�ยใต้หัวข้อ	“พลกิธรุกจิอุตส�หกรรมไทย	สูอ้ย่�งไรในยุคดจิทัิล”	
โดยผู้ร่วมเสวน�เป็นผู้เชี่ยวช�ญและผู้ทรงคุณวุฒิจ�กตัวแทน
ภ�คเอกชนขน�ดใหญ่	 ขน�ดกล�ง	 และขน�ดเล็ก	 รวมท้ัง	

[SIAM]2 Model  
Pathway	Toward	Smart	Industry	

ส�นพลัง	เสริมทัพ	ปรับสู่อุตส�หกรรมอัจฉริยะ

Startup	 ได้แก่	1)	 ดร.ประพิณ	 อภินรเศรษฐ์	 น�ยกสม�คม 
กลุ่มผู้ประกอบก�รระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย	 (TARA)	 
2)	ดร.สมัพันธ	์ศลิปน�ฎ	รองประธ�น	และผูจ้ดัก�รท่ัวไป	บรษัิท	
เวสเทิร์น	ดิจิตอล	คอร์เปอเรช่ัน	จำ�กัด	3)	น�งวิล�สินี	กิตติเกษมศักด์ิ	
กรรมก�รผู้จัดก�ร	 บริษัท	 คิงส์สเตลล่�	 แลบบอร�ทอรี่	 จำ�กัด	 
4)	น�ยทวสีขุ	ส�ยะศลิปี	ผูจ้ดัก�รฝ�่ยกลยุทธด์จิทัิล	บริษัท	ปตท.	
จำ�กัด	(มห�ชน)	และ	5)	น�ยจิร�ยุส		ทรัพย์ศรีโสภ�	ผู้ร่วมก่อต้ัง
และผู้บริห�ร	 บริษัท	 บิทคับ	 ออนไลน์	 จำ�กัด	 โดยมี	 ดร.วิทย์	 
สิทธิเวคิน	เป็นผู้ดำ�เนินก�รเสวน�
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	 ในช่วงบ่�ยมีก�รเสวน�แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดย 
ผู้เชี่ยวช�ญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	และผู้ประกอบก�รในองค์กรชั้นนำ�ทั้ง
ในประเทศและต่�งประเทศ	ประกอบดว้ยห้องเสวน�ย่อย	4	ห้อง	
ได้แก่	ห้องที่	1	หัวข้อ	S2	-	Sustainable	&	S-Curve	“Bio	&	
Circular	ก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน”	ห้องที่	2	หัวข้อ	I2	-	Information	
&	i-Industry	“Big	Data…All	for	You	ไม่รูไ้มไ่ด”้	ห้องท่ี	3	หัวขอ้	

A2	-	Automation	and	Artificial	Intelligence	“Connect	to	the	
Future	-	เช่ือมโลกก�รผลิตด้วยปัญญ�ประดิษฐ์อัตโนมัติ”	ห้องท่ี	4 
หัวข้อ	M2	-	Manpower	and	Management	“Reskill	&	Upskill:	ฝ่�
วิกฤติ	พลิกโอก�ส”	ซึ่งร�ยง�นประจำ�ปี	สศอ.	 เล่มน้ีจะนำ�สรุป
เน้ือห�ประเด็นน่�สนใจม�นำ�เสนอให้อ่�นกันอีกคร้ัง

	 ปัจจุ บันทุกภ�คส่วนล้วนได้รับผลกระทบจ�กก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีรวดเร็วในหล�กหล�ยมิติ	
ภ�คธุรกิจอุตส�หกรรมไทยจึงจำ�เป็นต้องปรับตัวโดยนำ�
เทคโนโลยเีข้�ม�ใช้ในองคก์รหรอืก�รให้บรกิ�รลกูค�้ในยคุดจิทัิล
เพ่ิมข้ึน	 เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบก�รดำ�เนินธุรกิจและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน	 เช่น	 ก�รใช้สม�ร์ทโฟน	 
ก�รประยุกต์ใช้อุปกรณ์	IoT	ในระบบก�รดำ�เนินง�น	โดยก�รนำ�
เทคโนโลยีดิจิทัลม�ประยุกต์ใช้ในก�รดำ�เนินธุรกิจจะมีส่วนช่วย
ลดต้นทุนก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในหน่วยง�น	 และ 
เพ่ิมประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นท้ังระบบได้เป็นอย่�งดี	 
ท้ังนี้	 ส�ม�รถสรุปองค์ประกอบสำ�คัญท่ีจะช่วยให้ภ�คธุรกิจ
อุตส�หกรรมประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มแนวท�ง
ข้�งต้น	แบ่งเป็น		3	ประเด็นหลัก	ดังนี้
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร
	 ก�รนำ�ข้อมูลหรอื	Big	Data	ภ�ยในหนว่ยง�นม�วิเคร�ะห์
ศักยภ�พพ้ืนฐ�น	 คว�มพร้อมภ�ยในองค์กรก่อนนำ�เทคโนโลยี
ดิจิทัลม�ประยุกต์ใช้	เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรมองข้�ม	เพร�ะส่ิงท่ีสำ�คัญ
ในก�รสู้ในยุคดิจิทัลคือต้องเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหม�ะสมกับ
ธุรกิจของตนเอง	โดยบริษัทฯ	ที่มีองค์กรขน�ดใหญ่	และ	SMEs	
อ�จต้องใช้เวล�ในก�รวิเคร�ะห์องค์ประกอบต่�ง	ๆ 	อย่�งรอบด้�น	

เพ่ือเตรยีมคว�มพรอ้มในก�รปรบัตวัให้เท่�ทันก�รเปลีย่นแปลง	
ต่�งจ�ก	Startup	 ซ่ึงมีขน�ดธุรกิจเล็กกว่�จึงมีคว�มคล่องตัว 
ในก�รปรบัตวัม�กกว�่	ท้ังนี	้ก�รเริม่ตน้ทำ�ธรุกจิในปัจจบัุนถอืว่�
ได้เปรียบกว่�ในอดีตไม่น้อย	เพร�ะมีเคร่ืองมืออำ�นวยคว�มสะดวก
เกอืบทุกอย่�งสำ�เร็จรูปหมดแลว้	ยกตวัอย่�งเชน่	มีแพลทฟอรม์
ต่�ง	 ๆ	 ม�กม�ยให้ใช้ฟรี	 โดยท่ีไม่ต้องลงทุน	 หรือแม้แต่ก�ร
เข้�ไปศึกษ�ห�คว�มรู้ในด้�นต่�ง	ๆ	ก็ส�ม�รถทำ�ได้ง่�ยขึ้น

2. การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมติัมาใช้จรงิ (Adopt) 
	 ก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและระบบอัตโนมัติ 
เข้�ม�ช่วยในกระบวนก�รผลิตและก�รจัดก�รด้�นต่�ง	 ๆ	 
จะทำ�ให้เกดิคว�มสะดวกและช่วยเพ่ิมประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิ
ธุรกิจได้เป็นอย่�งม�ก	 ยกตัวอย่�งเช่น	 ก�รนำ�ระบบเซ็นเซอร์
ม�ใช้ในก�รติดต�มควบคุมก�รผลิต	 ก�รนำ�หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติม�ใช้ในกระบวนก�รผลิต	 ซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจมี
ประสิทธิภ�พก�รผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับก�รผลิตด้วยวิธีก�รเดิม	ๆ 	
ท้ังนี้	 ในก�รปรับเปลี่ยนกระบวนก�รผลิตโดยนำ�หุ่นยนต์ 
และระบบอัตโนมัตมิ�ใช้	ควรเริม่จ�กกระบวนก�รผลติท่ีมีปัญห�
ด้�นแรงง�น	 เช่น	 ใช้แรงง�นต่�งด้�ว	 หรือแรงง�นสูงอ�ยุ	 
โดยนำ�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติม�ใช้ในกระบวนก�รง่�ย	 ๆ	
เช่นก�รยกของก่อน	แล้วค่อย	ๆ 	ปรับไปสู่กระบวนก�รที่ย�กขึ้น
ต�มลำ�ดับ	 โดยภ�ครัฐและภ�คส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้�ง
ปัจจัยเอื้อต่อก�รนำ�หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติม�ใช้	ผ่�นกลไก
หลัก	5	 ด้�น	 คือ	(1)	Demand	Driven	 โดยให้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ือส่งเสริมก�รลงทุน	 กระตุ้นกลุ่มผู้ใช้	 (2)	Productiveness	

พลิกธุรกิจอุตส�หกรรมไทย 

สู้อย่�งไรในยุคดิจิทัล
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ควรต้องพัฒน�บุคล�กรด้�นไหน	อย่�งไร	และน�นเท่�ใด	เพ่ือรองรับ
ตำ�แหน่งง�นใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนในอน�คต	 โดยภ�ยในหน่วยง�น 
อ�จเริ่มต้นจ�กก�รประเมินทักษะและองค์คว�มรู้ของบุคล�กร
เบ้ืองต้นเพ่ือประเมินศักยภ�พของบุคล�กร	 ซ่ึงจะช่วยให้ 
ก�รว�งแผนก�รพัฒน�บุคล�กรในอน�คตเป็นไปต�มเป้�หม�ย
ท่ีกำ�หนดไว้	 นอกจ�กนี้	 ควรพัฒน�ท้ังทักษะแบบ	Soft	Skill	
(ทักษะด้�นอ�รมณ์	เช่น	คว�มคิดสร้�งสรรค์)	และ	Hard	Skill	
(ทักษะเชิงคว�มรู้ท่ีองค์กรต้องก�ร)	ควบคู่กัน	ท้ังน้ี	ทักษะท่ีถือเป็น
ร�กฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�	 คือ	 ก�รพัฒน�คว�มคิดแบบ	
Growth	Mindset	หรือวิธีคิดที่สร้�งแรงบันด�ลใจในก�รพัฒน�
ตนเอง	ซ่ึงห�กองคก์รใดปรบัตวัไดก้อ่น	ย่อมมโีอก�สสร้�งคว�ม
ได้เปรียบในก�รแข่งขันในตล�ดท่ีต้องปรับตัวให้ตอบโจทย์ 
คว�มต้องก�รของผู้บริโภคในยุค	4.0	ได้อย่�งทันท่วงที	
	 แนวท�งสำ�คัญในก�รปรับตัวของผู้ประกอบก�รไทยให้สู้ได้
ในยุคดิจิทัล	คือ	ต้องไม่หยุดท่ีจะพัฒน�ตนเองและทีมง�นอยู่เสมอ	
และต้องพัฒน�ให้ถูกทิศท�ง	(Drive	Accelerate)	 รวมท้ังใช้	 
Innovation	เข้�ม�ช่วยภ�ยใต้หลัก	5	ข้อ	ได้แก่	1.	Anticipate	
ผู้นำ�แสวงห�โอก�สอยู่เสมอ	2.	Drive	 ก�รสร้�งพลังในก�ร 
ขับเคล่ือนองค์กร	3.	Accelerate	ก�รเร่งสร้�งผลของง�น	4.	Partner 
ก�รมีหุ้นส่วนท�งธุรกิจท่ีดี	และ	5.	Trust	ต้องสร้�งคว�มเช่ือใจกัน
ม�กข้ึน	ท่ีสำ�คญัคอืตอ้งเลอืกใช้เทคโนโลยีให้เหม�ะสมกบัธรุกจิ
ของตวัเอง	และมอง	“เทคโนโลยี”	เป็นปัจจยัสำ�คญัท่ีจะชว่ยเพ่ิม
ศกัยภ�พของธรุกจิ	ดงันัน้	อย�่ตืน่ตระหนกกบัก�รเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลยี	แต่ควรเร่งปรับตัวเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของเทคโนโลยี
ให้ได้	ซ่ึงจะส่งผลให้คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของธุรกิจเพ่ิมข้ึน	
และเติบโตอย่�งมีคุณภ�พในยุคดิจิทัล	

Enhancement	โดยให้สทิธยิกเวน้อ�กรข�เข้�ช้ินสว่นท่ีใช้ในก�ร
ผลิตหุ่นยนต์ฯ	(3)	Technological	Capability	Enhancement	
ผ่�น	Center	of	Robotic	Excellence	(CoRE)		(4)	ก�รพัฒน�
กำ�ลังคน	โดยก�ร	Re-Skill/	Up-Skill/	New	Skill		(5)	Innovation/	
Incubation	Platform	ผ�่นศนูย์กล�งก�รวิจยัและนวตักรรมระบบ
อัตโนมัติ	หุ่นยนต์	และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	หรือ	AriPOLS	
ภ�ยใต้โครงก�ร	EECi	(Eastern	Economic	Corridor	of	Innovation)

 3. การพัฒนาบุคลากร 
	 ก�รพัฒน�บุคล�กรถอืว�่เป็นโจทย์ท่ีย�กท่ีสดุ	โดยเฉพ�ะ
ก�รส่งเสริมให้บุคล�กรมีคว�มรู้ด้�น	Digitization	 หรือ	
กระบวนก�รในก�รใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่�งรวดเร็ว	ปัจจุบันทุกภ�คส่วนล้วนให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รปรับทักษะ	(Re-Skill)	และก�รพัฒน�ทักษะ	(Up-Skill)	
เพ่ิมขึน้	ซ่ึงแนวท�งในก�รพัฒน�บุคล�กรควรมีคว�มสอดคลอ้ง
กับองค์ประกอบ	9	 ด้�นในอุตส�หกรรม	4.0	(Industry	4.0)	 
เพื่อให้ส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รของตล�ดได้	ประกอบด้วย	
(1)	หุ่นยนต์อัตโนมัติ	(2)	ก�รสร้�งแบบจำ�ลอง	(3)	ก�รบูรณ�ก�ร
ระบบต�่ง	ๆ 	เข้�ดว้ยกนั	(4)	ก�รเช่ือมตอ่อินเทอรเ์นต็ของสิง่ของ	
(Internet	of	Things:	IOT)	(5)	 ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของ
ข้อมูล	(6)	 ก�รประมวลและเก็บข้อมูลผ่�นระบบออนไลน์	(7)	
ก�รข้ึนรูปช้ินง�นด้วยเนื้อวัสดุ	 เช่น	 ก�รข้ึนรูปช้ินง�นใน
เครื่องพิมพ์แบบ	3D	(8)	เทคโนโลยี	Augmented	Reality	(AR)	
ที่นำ�โลกแห่งคว�มเป็นจริงผส�นเข้�กับโลกเสมือนผ่�นอุปกรณ์
ต่�ง	ๆ	เช่น	เกมส์	3D	(9)	ข้อมูลขน�ดใหญ่	(Big	data)	
	 ก�ร	Re-Skill	และ	Up-Skill	ควรเริม่ตน้ท่ีภ�คเอกชนหรอื
ภ�คเอกชนควรเป็นเจ้�ภ�พ	 เพร�ะภ�คเอกชนย่อมทร�บดีว่�

S2 – Sustainable & S-Curve 
“Bio & Circular ก้�วหน้�อย่�งยั่งยืน”

	 ก�รเสวน�แบ่งเป็น	2	 ช่วง	 โดยช่วงแรกเป็นก�รนำ�เสนอ 
ผลง�นสำ�คัญของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ผู้ร่วมเสวน�
น�งส�วสนุสิ�	ต�มไท	นกัวเิคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
พิเศษ	น�งส�วสม�นลักษณ์	ตัณฑิกุล	นักวิเคร�ะหน์โยบ�ยและ
แผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	 และในช่วงท่ี	2	 ผู้ร่วมเสวน�	 ได้แก่	 
น�ยกัลย์	เฉลิมเกียรติกุล	Global	Sugar	Director	บริษัท	พูแรค	
(ประเทศไทย)	จำ�กัด	น�ยอนุวัฒน์	ประทุมยศ	Senior	Customer	
Solution	Management	Analyst	บรษัิท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำ�กัด	(มห�ชน)	น�งส�วธนิก�	จินตนะพันธ์	กรรมก�รผู้จัดก�ร	
บรษัิท	อิมเพรสเทคโนโลยี	จำ�กดั	และน�งส�วธมลวรรณ	วโิรจน์
ชัยยันต์	ผู้ร่วมก่อตั้ง	บริษัท	มอร์ลูป	จำ�กัด	และดำ�เนินร�ยก�ร
โดย	 น�ยกฤศ	 จันทร์สุวรรณ	 ผู้อำ�นวยก�รกองนโยบ�ย
อุตส�หกรรมร�ยส�ข�	2
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	 จ�กก�รเสวน�	เศรษฐกิจชีวภ�พ	(Bio	Economy)	และ
เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy)	ถือเป็นหนึ่งในกลไก
สำ�คญัสูก่�รพัฒน�ท่ีย่ังยืน	และยังมีสว่นช่วยในก�รเพ่ิมขีดคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันของภ�คอุตส�หกรรมของประเทศหรือ	
Productive	Growth	ก�รสร้�งร�ยได้ให้แก่เกษตรกรหรือ	Inclu-
sive	Growth	และก�รรักษ�สิง่แวดลอ้มหรอื	Green	Growth	โดย
ในช่วง	10	ปีท่ีผ่�นม�	ทิศท�งตล�ดโลกมีคว�มชัดเจนม�กข้ึนใน
ก�รบริ โภคสินค้� ท่ี เ ป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม	 และต่อม� 
เริ่มมีกระแสก�รผลิตสินค้�ท่ีใช้วัตถุดิบจ�กทรัพย�กรท่ีใช้แล้ว 
นำ�กลับม�ใช้ใหม่หรือ	Recycle	ม�กข้ึน	ดังน้ัน	ผู้ประกอบก�รไทย
ทั้งร�ยใหญ่	 กล�ง	 และเล็ก	 รวมทั้ง	Startup	 จึงหันม�พัฒน�
กระบวนก�รผลิตและสินค้�ต�มแนวท�งเศรษฐกิจชีวภ�พ	 

	 ก�รเสวน�แบ่งเป็น	2	ช่วง	โดยช่วงแรกเป็นก�รนำ�เสนอ
ผลง�นสำ�คัญของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมผู้ร่วมเสวน�	
น�ยศักด์ิชัย	สินโสมนัส	นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
พิเศษ	น�ยสมช�ย	จำ�ป�ทอง	นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ชำ�น�ญก�ร	
น�ยอ�นนัท์		กรดุเนยีม	นกัวชิ�ก�รคอมพวิเตอรป์ฏบัิตกิ�ร	และ
น�ยวัฒน�	อุไกรหงส�	นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ปฏิบัติก�ร	และ
ช่วงที่	2	 โดย	 น�ยธน�รักษ์	 โกศัลวิตร	 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร	
สำ�นักบริห�รวิศวกรรมโครงก�ร	บริษัท	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	
จำ�กัด	(มห�ชน)	 น�ยธนะเมศฐ์	 อ�ริยวัฒน์	Vice	President,	
Disruptive	Technology	ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

I2 – Information & i-Industry 
“Big Data…All for You ไม่รู้ ไม่ได้”

และเศรษฐกิจหมุนเวียนม�กข้ึน	โดยแนวโน้มของสินค้�ในอน�คต
จะมุ่งเน้นก�รพัฒน�สินค้�ท�งชีวภ�พท่ีมีคว�มหล�กหล�ยม�กข้ึน	
และก�รใชว้ตัถดุบิในท้องถิน่แตล่ะพ้ืนท่ี	อ�ทิ	อ้อย	มันสำ�ปะหลงั	
และป�ลม์น้ำ�มัน	โดยคำ�นงึถงึปรมิ�ณ	คว�มพรอ้ม	และศกัยภ�พ	
สำ�หรับมุมมองของผู้ประกอบก�รต่อภ�ครัฐในประเด็นเกี่ยวกับ
นโยบ�ยเศรษฐกิจชีวภ�พและเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น	 เห็นว่�
ภ�ครัฐควรตั้งเป้�หม�ยและแนวท�งก�รสนับสนุนท่ีชัดเจนและ
ให้คว�มสำ�คัญกับก�รประส�นคว�มร่วมมือจ�กทุกภ�คส่วน	 
รวมทั้งก�รสร้�งคว�มตระหนักและจิตสำ�นึกของทุกคนในสังคม
ในก�รปรับเปล่ียนพฤติกรรมก�รใช้สินค้�ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และลดก�รสร้�งปริม�ณขยะโลก
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A2 - Automation and Artificial Intelligent "Connect to the future  
เชื่อมโลกก�รผลิตด้วยปัญญ�ประดิษฐ์อัตโนมัต"ิ

	 ผูร้ว่มเสวน�	ไดแ้ก	่Mr. Chaiyaporn 
Manakitjongkol :	Senior	Plan	and	Policy	
Analyst	Office	of	Industrial	Economics	 
Mr. Dieter Broeckl	:	Senior	Vice	President	
Digital	 Industries	Siemen	Limited	 
Thailand	Mr. Anukoon Asawachatroj :	
Product	Manager	South	East	Asia	 
Rockwell	Automation	 Thai	Co.,	Ltd.	 
Mr. Hajime Sugiyama	:	 Industrial	 IoT	 
Evangelist,	Factory	Automation	Systems	
Group,	Mitsubishi	Electric	Corporation	
Dr. Mahisorn  Wongphati	:	CEO	HG	
Robotics	Co.,	Ltd	Mr. Chen Cheng - 
Chung :	Board	of	Director	and	Mr. Rosso	:	Director	of	Sale	
Services	Cal-Comp	Automation	and	Industrial	4.0	Service	
(Thailand)	Co.,	Ltd	และดำ�เนินร�ยก�รโดย	น�ยธนวัฒน์	ไทยแก้ว 
น�ยพงษ์ศักดิ์	 เล�สวัสดิ์ ชัยกุล	 จ�กสำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรม

	 จ�กก�รเสวน�สรุปได้ว่�	 ก�รปฏิวัติอุตส�หกรรม	4.0	 
หรือ	 Industry	4.0	 ได้ถูกกล่�วถึงอย่�งกว้�งขว�งในปัจจุบัน	 
และกล�ยเป็นประเดน็สำ�คญัตอ่แนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
ในหล�ย	 ๆ	 ประเทศ	 กระทรวงอุตส�หกรรม	 โดยสำ�นักง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 ได้เล็งเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน� 

	 จ�กก�รเสวน�	 ปัจจุ บันเป็นท่ีทร�บกันดีว่ �โลก 
ได้เปลี่ยนแปลงเข้�สู่ ยุคดิจิ ทัล	 ซ่ึงเกิดก�รเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งก้�วกระโดด	 รวมถึงมีก�ร
เปล่ียนแปลงของข้อมูลอย่�งรวดเร็ว	 ก�รเก็บข้อมูลและก�รนำ�
ข้อมูลม�ใช้ประโยชน์จึงเป็นสิ่งท่ีต้องคำ�นึงถึงในลำ�ดับแรก	 
ดังนั้นหน่วยง�นภ�ครัฐต่�ง	ๆ	จึงให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�ร
ข้อมูลของหน่วยง�น	 โดยได้จัดทำ�นโยบ�ยท่ีเกี่ยวข้องกับก�ร
จดัก�รข้อมูลขน�ดใหญ่	(Big	Data)	ข้ึน	รวมท้ังก�รพัฒน�ระบบ
ก�รทำ�ง�นให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีในปัจจบัุนอีกดว้ย	สำ�หรบั
ภ�คเอกชนหรอืผูป้ระกอบก�รซึง่เปน็ผูท้ี่ใชป้ระโยชน์จ�กขอ้มลู
ทั้งในด้�นก�รตล�ด	ก�รบริห�ร	และก�รจัดก�รทรัพย�กรของ
องค์กร	จึงตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รจัดทำ�	Big	Data	โดย
ภ�คเอกชนมีมุมมองว่�	Big	Data	เปรียบเสมือนเคร่ืองยนต์ในก�ร
ขับเคล่ือนองค์กรให้ส�ม�รถอยู่รอดในกระแสคว�มเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยีท่ีรนุแรงและรวดเรว็ได	้(Disruptive	Technology)	
และถือว่�ข้อมูลเป็นทรัพย�กรท่ีมีค่�ม�กท่ีสุด	 และเป็นสิ่งท่ีมี
ศักยภ�พในก�รสร้�งประโยชน์น�นัปก�ร	 อ�ทิ	 ก�รสร้�งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ใหม่	และก�รวิเคร�ะห์ก�รตล�ด	ดังนั้นองค์กรจึงต้อง
ปรับตัวอย่�งรวดเร็วเพ่ือรับมือกับก�รเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ดิจิทัล	หรือที่เรียกว่�	Digital	Transformation	ก�รนำ�พ�องค์กร

ในก�รเปลีย่นผ�่นต�มยคุดจิทัิลได้นัน้	ผูน้ำ�หรือผูบ้รหิ�รตอ้งเป็น
ผู้นำ�ท�งคว�มคิดให้แก่องค์กร	 ต้องมีก�รปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นที่มีประสิทธิภ�พ	ต้องมีก�รนำ�นวัตกรรมม�ใช้ม�กขึ้น	
	 นวัตกรรมหนึ่งท่ีถูกกล่�วถึงอย่�งกว้�งขว�งม�กข้ึน 
ในยุคดิจิทัล	 คือ	Blockchain	 ซ่ึงเป็นรูปแบบก�รเก็บข้อมูล 
แบบหนึ่ง	 โดยรูปแบบดังกล่�วจะไม่มีศูนย์กล�ง	 ไม่มีก�รเก็บ
ข้อมูลไว้ท่ีใดท่ีหนึ่งเพียงแห่งเดียว	 แต่ข้อมูลจะถูกกระจ�ย 
เก็บเป็นช้ินส่วนเหมือนโซ่ท่ีคล้องต่อกัน	 ทุกคนส�ม�รถเข้�ถึง
ข้อมูลและตรวจสอบได้	โดย	Blockchain	เริ่มแรกนั้นถูกสร้�งม�
เพ่ือก�รสร้�งสกุลเงินดิจิทัล	 แต่ด้วยศักยภ�พของเทคโนโลยี	
Blockchain	 จึงทำ�ให้ปัจจุบันมีผู้นำ�ไปใช้ประโยชน์เพ่ืออำ�นวย
คว�มสะดวกในก�รทำ�ธุรกิจอย่�งแพร่หล�ยม�กขึ้น	โดยเฉพ�ะ
ก�รดำ�เนินธุรกิจท่ีต้องมีก�รเชื่อมโยงข้อมูล	 ก�รเคลื่อนย้�ย
ข้อมูล	 และก�รโอนย้�ยข้อมูล	 แต่อย่�งไรก็ต�ม	Blockchain	
ไม่ใชย่�วเิศษท่ีส�ม�รถสนองตอบได้ทุกอย่�งต�มคว�มตอ้งก�ร	
เนือ่งจ�ก	Blockchain	ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่และซับซ้อนซ่ึงอ�จ
มีปัญห�ก�รใช้ง�นในภ�ยหลัง	 ดังนั้นก�รปรับตัวรับก�ร
เปลีย่นแปลงไดอ้ย่�งทันท่วงทีตอ้งอ�ศยัก�รศกึษ�ห�ข้อมูลเพ่ือ
เป็นเครื่องมือช่วยในก�รตัดสินใจได้อย่�งเหม�ะสมต�ม
สถ�นก�รณ์ต่�ง	ๆ
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M2 – Manpower and Management "Reskill & Upskill : 
ฝ่�วิกฤติ พลิกโอก�ส"

ผู้ประกอบก�รในภ�คอุตส�หกรรมให้ส�ม�รถปรบัเปลีย่นโรงง�น
รองรบัเทคโนโลยีในยุค	Industry	4.0	โดยก�รขับเคลือ่นม�ตรก�ร
พัฒน�อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติผ่�นกลไกต่�ง	ๆ 	
เนื่องจ�กเล็งเห็นว่�อุตส�หกรรมดังกล่�วจะมีส่วนในก�ร
สนบัสนนุให้ภ�คอุตส�หกรรมส�ม�รถปรบัเปลีย่นไปสูก่�รปฏวิตัิ
อุตส�หกรรม	4.0	ได้อย่�งครอบคลมุ	สำ�หรบัเทคโนโลยท่ีีสำ�คญั
ท่ีจะปรบัเปลีย่นก�รผลติในปัจจบัุนไปสูก่�รผลติในแบบ	Industry	
4.0	 คือ	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 ซ่ึงผู้ร่วมก�รเสวน�ได้กล่�วว่�
เทคโนโลยีดิจิทัล	หรือ	Internet	of	things	ได้ถูกนำ�ไปใช้กับเคร่ืองมือ
และเครือ่งจกัรต�่ง	ๆ 	ในก�รผลติและเชือ่มโยงขอ้มูลระหว่�งกนั
เป็นระบบเครือข่�ยก�รผลิต	โดยห�กนำ�ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ย

ข้อมูลผนวกเข้�กับเทคโนโลยีปัญญ�ประดิษฐ์	 หรือ	Artificial	
Intelligence:	AI	 จนระบบก�รผลิตส�ม�รถแก้ไขปัญห�ได้โดย
อัตโนมตั	ิระบบก�รผลติจะกล�ยเป็น	Smart	Factory	หรอื	Smart	
Manufacturing	นอกจ�กก�รนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลและ	AI	ไปใช้
ในภ�คอุตส�หกรรมแล้ว	 ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบก�รในภ�ค
เกษตรและภ�คบริก�รนำ�เทคโนโลยีดังกล่�วไปใช้อีกด้วย	 อ�ทิ	
ก�รนำ�โดรนม�ใช้ในก�รเกษตร	 ก�รใช้หุ่นยนต์รักษ�คว�ม
ปลอดภัย	ดังน้ัน	ก�รเตรียมคว�มพร้อมและส่งเสริมผู้ประกอบก�ร
ในทุกภ�คเศรษฐกิจให้ส�ม�รถปรับเปลี่ยนทันต่อเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง	จึงเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะส�ม�รถนำ�พ�ทุกภ�คส่วนให้
ก้�วข้�มก�รเปลี่ยนผ่�นเทคโนโลยีไปได้อย่�งยั่งยืน

	 ก�รเสวน�แบ่งเป็น	2	ช่วง	โดยช่วงแรกเป็นก�รนำ�เสนอ
ผลง�นสำ�คัญของสำ�นักง�นเศรษฐกจิอตุส�หกรรม	ผูร้ว่มเสวน�
ได้แก่	น�ยอนุวัตร	จุลินทร	นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร
พิเศษ	 น�งส�วธ�รทิพย์	 ศรีสันติสุข	 นักวิเคร�ะห์์นโยบ�ยและ
แผนชำ�น�ญก�รพิเศษ	 และน�งส�ววรน�รถ	 มีภูมิรู้	 นักวิเคร�ะห์ 
นโยบ�ยและแผนชำ�น�ญก�ร	 ในช่วงท่ี	2	 ผู้ร่วมเสวน�	 ได้แก่	 
น�ยนิธิวัชร์	 ศิริปริยพงศ์	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักบริห�รคุณวุฒิ
วิช�ชีพ	3	สถ�บันคุณวุฒิวิช�ชีพ	(องค์ก�รมห�ชน)	ดร.กำ�พล	
ฤทัยวณชิ	รองกรรมก�รผูจ้ดัก�รใหญ่	กลุม่ง�นทรพัย�กรบุคคล	
บริษัท	น้ำ�ต�ลมิตรผล	จำ�กัด	ดร.อรฉัตร	เลียงพิบูลย์	ผู้อำ�นวยก�ร
ฝ่�ยส่งเสริมพัฒน�คนดิจิทัล	สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	
(DEPA)	และดำ�เนินร�ยก�รโดย	น�งส�วน�ตย�	สุขเกษม	จ�ก
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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	 จ�กก�รเสวน�สรุปได้ว่�	 แรงง�นถือเป็นปัจจัยหรือ
ทรัพย�กรท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อภ�คอุตส�หกรรม	 ซ่ึงในปัจจุบัน 
ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้�นเทคโนโลยี	และโครงสร้�งของ
ประช�กร	 ทำ�ให้เกิดปัญห�แรงง�นท้ังในมิติของทักษะแรงง�น	
และจำ�นวนแรงง�น	 ซ่ึงก�รเปลี่ยนผ่�นอุตส�หกรรมไปสู่ยุค
อุตส�หกรรม	4.0	เป็นปัจจยัสำ�คญัท่ีกระทบตอ่แรงง�น	เนือ่งจ�ก
ก�รเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีอย่�งก�้วกระโดด	แรงง�นจงึตอ้ง
พัฒน�ทักษะเพ่ือรองรับก�รเปลี่ยนแปลง	 และส�ม�รถทำ�ง�น
รว่มกับเครือ่งจกัรและเครือ่งมือท่ีมีเทคโนโลยีในระดบัสงูไดอ้ย่�ง
สอดคล้องกัน
		 ก�รพัฒน�แรงง�นโดยก�รยกระดบัทักษะ	(Upskill)	หรอื
ปรับเปล่ียนทักษะ	(Reskill)	เป็นแนวท�งท่ีหล�ย	ๆ 	ประเทศใช้แล้ว
เกดิผลสำ�เรจ็อย่�เป็นรปูธรรม	อ�ทิ	ม�เลเซีย	เก�หลีใต	้สำ�หรับ
ก�รพัฒน�แรงง�นของไทยในปัจจุบันได้ดำ�เนินก�รตั้งแต่ช่วง 
วัยเด็กจนกระท่ังวัยทำ�ง�น	 ซ่ึงเรียกว่�	 ก�รพัฒน�กำ�ลังคน	 
โดยมีก�รดำ�เนินก�รดังนี้
	 1)	 ก�รพัฒน�ทักษะกำ�ลงัคนในทุกระดบั	คอื	ก�รเตรยีม
คว�มพร้อมให้กับกำ�ลังคนตลอดทุกช่วงวัย	 ตั้งแต่วัยเด็ก	 
วัยแรงง�นก่อนเข้�สู่ภ�คอุตส�หกรรม	(นักเรียนและนักศึกษ�)	
วัยแรงง�นในภ�คอุตส�หกรรมท้ังระดับพนักง�นและระดับผู้บริห�ร	
	 2)	 ก�รพัฒน�ทักษะกำ�ลงัคนในยุคเศรษฐกจิดจิทัิล	ได้แก	่
ก�รจัดทำ�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท�งก�รศึกษ�	 ก�รสร้�งเครือข่�ย
คว�มรว่มมือของผูเ้ช่ียวช�ญหรอืก�รจดัให้มสีถ�บันเฉพ�ะท�ง	
ก�รเช่ือมโยงข้อมูลด้�นก�รพัฒน�แรงง�นร่วมกันอย่�งเป็นระบบ	
ก�รรับรองม�ตรฐ�นวิช�ชีพ/สมรรถนะ	 ก�รสร้�งม�ตรก�ร 
ค่�ตอบแทนต�มระดับทักษะฝีมือ	 และก�รสร้�งม�ตรก�รจูงใจ
หรือสิทธิประโยชน์ที่เข้�ถึงง่�ย				

	 นอกจ�กนี	้ผูร่้วมเสวน�ไดก้ล�่วถงึปัจจยัแห่งคว�มสำ�เรจ็
ในก�รพัฒน�ทักษะกำ�ลังคนขององค์กรไว้	5	 ปัจจัย	 ได้แก่	 
1)	 องค์กรต้องกำ�หนดวิสัยทัศน์หรือเป้�หม�ยด้�นก�รพัฒน�
กำ�ลังคนของธุรกิจที่ชัดเจน	2)	ก�รพัฒน�กำ�ลังคนต้องทำ�ทันที
และทำ�อย่�งต่อเนื่อง	3)	ก�รปรับทัศนคติ	หรือก�รตั้ง	Mindset	
ของผูน้ำ�องคก์ร	4)	ก�รสร�้งวฒันธรรมแห่งก�รเรยีนรู้ในองค์กร	
และ	5)	แรงง�นต้องมีคว�มใฝ่รู้และต้องก�รพัฒน�ตนเองอยู่เสมอ	
ซ่ึงท้ัง	5	ปัจจยัดังกล�่วจะนำ�พ�ให้องค์กรส�ม�รถปรบัตัวไปต�ม
ก�รเปล่ียนแปลงของโลกท่ีรวดเร็วและรุนแรงได้อย่�งเข้มแข็ง
	 โลกทุกวันน้ีมีก�รเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและซับซ้อน 
ม�กข้ึน	ปัจจัยท้ังภ�ยในและภ�ยนอกท่ีมีผลต่อก�รพัฒน�ประเทศ
เปลี่ยนไปม�ก	 เศรษฐกิจโลกท่ีถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี	
นวัตกรรม	 และดิจิทัล	 ส่งผลให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจหมุนไป
อย่�งรวดเร็ว	อีกท้ังยังมีคว�มเสีย่งจ�กปัจจยัด�้นก�รค�้ระหว่�ง
ประเทศท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและฉุดร้ังก�รเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยอย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้	 ภ�คอุตส�หกรรมไทย 
จึงจำ�เป็นต้องปรับตัวเพ่ือพร้อมรับมือกับคว�มท้�ท�ยข้�งต้น	
โดยมีกระทรวงอุตส�หกรรมเป็นหน่วยง�นภ�ครัฐท่ีให้ก�รส่งเสริม	
สนับสนุน	 และอำ�นวยคว�มสะดวกให้ภ�คอุตส�หกรรมและ 
ผู้ประกอบก�รไทยมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันเพ่ิมข้ึนท่�มกล�ง
ภ�วะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนเช่นนี้
	 นโยบ�ยด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	มุ่งเน้นก�รพัฒน�
อุตส�หกรรมท่ีสร�้งมูลค�่ดว้ยปัญญ�	(Value-based	Economy)	
ด้วยก�รปรับเปลี่ยนสู่ก�รผลิตท่ีเน้นก�รใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมม�เพ่ิมมูลค�่สนิค�้และบรกิ�ร	เพ่ือให้เกดิก�รยกระดบั
ผลิตภ�พก�รผลิต	(Productivity)	ควบคู่ไปกับก�รกระจ�ยร�ยได้
ไปสู่เศรษฐกิจฐ�นร�ก	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ัง 
เร่งขับเคลื่อนนโยบ�ยให้เกิดผลในท�งปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม
ในทุกมิติต่อไป
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ร�ยง�นท�งก�รเงิน
 • งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
 • งบร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย
 • หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
 • ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน
 • บุคล�กร สศอ.
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยง�นต่�ง ๆ ภ�ยใน สศอ.
 • แผนที่ สศอ.

7PART



(หน่วย	:	บ�ท)

หม�ยเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 5 3,931,385.61 2,278,547.50

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 16,712,669.00 1,106,760.67

วัสดุคงเหลือ 111,805.11 105,379.99

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,755,859.72 3,490,688.16

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์	 7 71,768,424.60 76,079,771.63

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 8 45,179,362.88	  32,492,683.07	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 116,947,787.48  108,572,454.70

รวมสินทรัพย์ 137,703,647.20  112,063,142.86 

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้�หนี้ระยะสั้น 9 28,179,616.40	  6,727,006.44

เงินรับฝ�กระยะสั้น 10 5,345,558.86	  1,536,667.50	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,525,175.26  8,263,673.94

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้�หนี้เงินโอนและร�ยก�รอุดหนุนระยะย�ว 186,199.02	  203,844.74

เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะย�ว 600,000.00	  600,000.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 786,199.02  803,844.74

รวมหนี้สิน 34,311,374.28  9,067,518.68

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   103,392,272.92  102,995,624.18

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 114,130,352.32	  114,130,352.32

ร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม -10,738,079.40  -11,134,728.14

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 103,392,272.92  102,995,624.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2562
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

(หน่วย	:	บ�ท)

หม�ยเหตุ 2562 2561

รายได้ 

ร�ยได้จ�กงบประม�ณ	 12 334,632,879.02	 344,408,977.77	

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร	 13 	15,260.50	  -   

ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค	 14 	178,736.32	 	116,915.78	

รวมรายได้  334,826,875.84   344,525,893.55 

ค่าใช้จ่าย

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร	 15 	76,342,878.02	 75,441,060.05	

ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ 16 	24,189,622.56	  	27,977,828.68	

ค่�ตอบแทน	 	118,500.00	  	62,200.00	

ค่�ใช้สอย	 17 	123,986,418.04	  	105,887,787.84	

ค่�วัสดุ	 18 	2,738,265.66	 	2,573,419.41	

ค่�ส�ธ�รณูปโภค	 19 	3,726,151.45	  	3,561,623.59	

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 20 	17,692,709.98	  	9,492,891.59	

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค	 21 	95,443,357.03	  	93,577,762.75	

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	 	210,849.41	  	768,842.74	

รวมค่าใช้จ่าย  344,448,752.15 319,343,416.65 

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -9,621,876.31  25,182,476.90

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562
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(หน่วย	:	บ�ท)

หม�ย
เหตุ

ทุน ร�ยไ้ด้สูง (ต่ำ�) 
กว่�ค่�ใช้จ่�ย

สะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ

สินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - 
ตามที่รายงานไว้เดิม

114,130,352.32 -11,134,728.14 -   102,995,624.18

ผลสะสมจ�กก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดปีก่อน  -   	10,018,525.05	  -   	10,018,525.05	

ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี  -    -    -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 - 
หลังการปรับปรุง

114,130,352.32 -1,116,203.09  -   113,014,149.23

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำาหรับปี 2562

    

ก�รเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ลด  -    -    -    -   

ร�ยได้สูง	(ต่ำ�)	กว่�ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับงวด  -   -9,621,876.31  -   -9,621,876.31

กำ�ไร/ข�ดทุนจ�กก�รปรับมูลค่�เงินลงทุน  -    -   -     -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 114,130,352.32 -10,738,079.40  -  103,392,272.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย	:	บ�ท)

หม�ย
เหตุ

ทุน ร�ยไ้ด้สูง (ต่ำ�) 
กว่�ค่�ใช้จ่�ย

สะสม

องค์ประกอบ
อื่นของ

สินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 
ตามที่รายงานไว้เดิม

114,130,352.32 -36,317,205.04 -   77,813,147.28 

ผลสะสมจ�กก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดปีก่อน  -    -    -    -   

ผลสะสมของก�รเปลี่ยนแปลงนโยบ�ยก�รบัญชี  -    -    -    -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 - 
หลังการปรับปรุง

114,130,352.32 -36,317,205.04  -    77,813,147.28 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำาหรับปี 2561

    

ก�รเปลี่ยนแปลงที่ทำ�ให้ทุนเพิ่ม/ลด  -    -    -    -   

ร�ยได้สูง	(ต่ำ�)	กว่�ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับงวด  -   25,182,476.90  -   25,182,476.90

กำ�ไร/ข�ดทุนจ�กก�รปรับมูลค่�เงินลงทุน  -    -   -     -   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 114,130,352.32 -11,134,728.14  -   102,995,624.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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(หน่วย	:	บ�ท)

หม�ยเหตุ 2562 2561

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

ร�ยได้แผ่นดิน-นอกจ�กภ�ษี	 1,080,922.82	 559,876.54	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  1,080,922.82   559,876.54 

หัก				ร�ยได้แผ่นดินถอนคืนจ�กคลัง 	1,521.00  -   

	 ร�ยได้แผ่นดินจัดสรรต�มกฎหม�ยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  -    -   

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ 1,079,401.82	 	559,876.54	

ร�ยได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง 	1,079,401.82 	559,876.54	

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ  -     -   

ปรับ			ร�ยได้แผ่นดินนำ�ส่งคลัง  -     -   

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ -  -

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร 34,640.00	  	24,452.00	

ร�ยได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 	2,245.00	  	1,489.45	

ร�ยได้อื่น 	1,044,037.82	  	533,935.09	

รวม รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  1,080,922.82   559,876.54

ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน 
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2562

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

รายงานประจำาปี 2562  |  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม120



	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอุตส�หกรรม	(สศอ.)	เป็นสว่นร�ชก�ร
ในสังกัดกระทรวงอุตส�หกรรม	 มีหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบหลัก 
ในก�ร
	 -	 เสนอแนะนโยบ�ย	แนวท�ง	และม�ตรก�รด้�นก�ร 
	 	 พัฒน�อุตส�หกรรม	 รวมท้ังจัดทำ�แผนพัฒน� 
	 	 อุตส�หกรรมของประเทศ
	 -	 เสนอแนะนโยบ�ย	กำ�หนดท่�ที	แนวท�งคว�มร่วมมือ 
	 	 ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ	 รวมทั้ง 
	 	 ประชุมเจรจ�กับองค์ก�รหรือหน่วยง�นต่�งประเทศ 
	 	 ด้�นอุตส�หกรรม
	 -	 ศึกษ�และวิเคร�ะห์เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เพื่อเป็น 
	 	 ข้อมูลพ้ืนฐ�นในก�รกำ�หนดนโยบ�ย	 ก�รว�งแผน 
	 	 ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	 และก�รแก้ปัญห�หรือ 
	 	 พัฒน�เทคโนโลยีอุตส�หกรรม
	 -	 วิเคร�ะห์	 วิจัย	 ค�ดก�รณ์แนวโน้ม	 และเตือนภัย 
	 	 ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
	 -	 ประส�น	เร่งรัด	ติดต�ม	และประเมินผลก�รพัฒน� 
	 	 อุตส�หกรรม
	 -	 กำ�หนดนโยบ�ยก�รสำ�รวจ	 ก�รเก็บรักษ�	 ก�รใช้ 
	 	 ประโยชน์ข้อมูลด้�นอุตส�หกรรม	 ก�รจัดทำ�ดัชนี 
	 	 อุตส�หกรรม	และทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์ส�รสนเทศด้�น 
	 	 เศรษฐกิจอุตส�หกรรม

	 -	 ปฏบัิตกิ�รอ่ืนใดต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนดให้เป็นอำ�น�จ 
	 	 หน้�ท่ีของสำ�นักง�น	หรือต�มท่ีกระทรวงอุตส�หกรรม 
	 	 หรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย
	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอุตส�หกรรม	มีสถ�นท่ีตัง้ในกระทรวง
อุตส�หกรรม	 อ�ค�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	 เลขท่ี	
75/6	 ถนนพระร�มท่ี	 6	 แขวงทุ่งพญ�ไท	 เขตร�ชเทวี	
กรุงเทพมห�นคร	10400
	 ในปีงบประม�ณ	2562	 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
ได้รับก�รจัดสรรงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี	 จำ�นวน	
307,064,700.00	 บ�ท	(ปีงบประม�ณ	 พ.ศ.	2561	 จำ�นวน	
309,618,400.00	 บ�ท)	 ประกอบด้วย	 งบบุคล�กร	 จำ�นวน	
64,163,700.00	 บ�ท	 งบดำ�เนินง�น	 จำ�นวน	57,895,200.00	
บ�ท	 งบลงทุน	 จำ�นวน	3,070,400.00	 บ�ท	 งบร�ยจ่�ยอ่ืน	
จำ�นวน	85,533,300.00	 บ�ท	 และงบเงินอุดหนุน	 จำ�นวน	
96,402,100.00	 บ�ท	 เพ่ือใช้จ่�ยในแผนง�นบุคล�กรภ�ครัฐ	
แผนง�นพ้ืนฐ�นด้�นก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
ประเทศไทย	แผนง�นยุทธศ�สตร์พัฒน�ประสิทธิภ�พและมูลค่�เพ่ิม
ของภ�คก�รผลิต	บริก�ร	ก�รค้�	และก�รลงทุน	และแผนง�น 
บูรณ�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมศักยภ�พ
	 งบก�รเงินนี้ เป็นก�รแสดงภ�พรวมของสำ�นักง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(สศอ.)	กระทรวงอุตส�หกรรม

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562

หม�ยเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

หม�ยเหตุ 2 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

	 งบก�รเงินน้ีจัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นและนโยบ�ยก�รบัญชี
ภ�ครัฐท่ีกระทรวงก�รคลังประก�ศใช้	 ซ่ึงรวมถึงหลักก�รและ
นโยบ�ยบัญชีสำ�หรับหน่วยง�นภ�ครัฐ	ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ 
และนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ	 และแสดงร�ยก�รในงบก�รเงิน
ต�มแนวปฏิบัติท�งบัญชี	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดทำ�
ร�ยง�นก�รเงินประจำ�ปี	 ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�งด่วนท่ีสุด	 
ท่ี	 กค	0410.2/ว67	 ลงวันท่ี	23	 กรกฎ�คม	2561	 และเรื่อง	 
รูปแบบก�รนำ�เสนอร�ยง�นก�รเงินของหน่วยง�นของรัฐ	 
ต�มหนังสือกรมบัญชีกล�งด่วนท่ีสุด	 ท่ี	 กค	0410.3/ว357	 
ลงวันที่	15	สิงห�คม	2561
	 ร�ยง�นก�รเงินนี้จัดทำ�ข้ึนโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิม	 
เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

	 สำ�นกัง�นเศรษฐกจิอุตส�หกรรม	เป็นหนว่ยง�นเบิกจ่�ย	
และจัดทำ�ร�ยง�นก�รเงินในระดับกรม	 ซ่ึงรับผิดชอบบริห�ร
จัดก�รเงินงบประม�ณ	 และเงินนอกงบประม�ณทุกประเภท 
ท่ีหน่วยง�นมีอำ�น�จในก�รบริห�รจัดก�รต�มกฎหม�ยร�ยก�ร
ท่ีปร�กฏในร�ยง�นก�รเงนิ	รวมถงึสนิทรพัย์	หนีส้นิ	ร�ยได	้และ
ค่�ใช้จ่�ยซ่ึงเป็นของรัฐบ�ล	 และอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของ
รัฐบ�ลในภ�พรวม	แต่ให้หน่วยง�นเป็นผู้รับผิดชอบในก�รดูแล
รักษ�และบริห�รจัดก�รให้แก่รัฐบ�ล	 ภ�ยในขอบเขตอำ�น�จ
หน้�ท่ีต�มกฎหม�ย	และรวมถึงองค์ประกอบของร�ยง�นก�รเงิน	
ซ่ึงอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของหน่วยง�นท่ีใช้	 เพ่ือประโยชน์ 
ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นเอง

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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	 กระทรวงก�รคลังได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชี 
ภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม่	 ซ่ึงได้ประก�ศ 
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�แล้ว	มีดังนี้
	 3.1	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 และนโยบ�ยก�รบัญชี
ภ�ครัฐท่ีมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีท่ีเริ่มในหรือ
หลังวันที่	1	ตุล�คม	2561
	 -	 หลักก�รและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับท่ี	1	เร่ือง	ก�รนำ�เสนอ 
	 	 งบก�รเงิน
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับที่	3	เรื่อง	นโยบ�ย 
	 	 ก�รบัญชี	 ก�รเปลี่ยนแปลงประม�ณก�รท�งบัญชี 
	 	 และข้อผิดพล�ด
 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับท่ี		5	เร่ือง	ต้นทุนก�รกู้ยืม
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับท่ี		9	เร่ือง	ร�ยได้จ�ก 
	 	 ร�ยก�รแลกเปลี่ยน	
 - ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับท่ี	12	เร่ือง	สินค้�คงเหลือ
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับท่ี	13	เร่ือง	สัญญ�เช่�
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครฐั	ฉบับท่ี	14	เรือ่ง	เหตกุ�รณ ์
	 	 ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�น

 4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 -	 เงินทดรองร�ชก�ร	 เป็นเงินท่ีหน่วยง�นได้รับจ�ก 
	 	 รฐับ�ลเพ่ือทดรองจ�่ยเป็นค�่ใช้จ�่ยปลกีย่อย	ในก�ร 
	 	 ดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต�มวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ	 
	 	 และต้องคืนให้รัฐบ�ลเม่ือหมดคว�มจำ�เป็นในก�รใช้เงิน 
	 	 แสดงไว้เป็นเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 
	 	 ซ่ึงมียอดตรงกันข้�มกับร�ยก�รเงินทดรองร�ชก�ร	 
	 	 รับจ�กคลังภ�ยใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
	 -	 ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	ได้แก่	เงินลงทุนระยะสั้นที่ 
	 	 มีสภ�พคลอ่งซ่ึงมีระยะเวล�ครบกำ�หนด	ท่ีจะเปลีย่น 
	 	 ให้เป็นเงินสดได้ภ�ยใน	3	เดือน	เช่น	เงินฝ�กประจำ�	 
	 	 บัตรเงินฝ�ก	 และตั๋วเงินท่ีมีวันถึงกำ�หนดภ�ยใน	 
	 	 3	เดือน	แสดงไว้เป็นร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
 4.2 วัสดุคงเหลือ
	 -	 วัสดุคงเหลือ	 หม�ยถึง	 ของใช้สิ้นเปลืองนอกจ�ก 
	 	 สินค้�ท่ีหน่วยง�นมีไว้เพ่ือใช้ในก�รดำ�เนินง�นต�ม 
	 	 ปกติโดยท่ัวไปมีมูลค่�ไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทน 
	 	 ถ�วร	แสดงต�มร�ค�ทุนและตีร�ค�วสัดคุงเหลอืดว้ย	 
	 	 โดยวิธีเข้�ก่อนออกก่อน

หม�ยเหตุ 3 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม่	 และม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและ
นโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐที่ปรับปรุงใหม่

	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับท่ี	 16	 เ ร่ือง	 
	 	 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	 ฉบับท่ี	17	 เร่ือง	 ท่ีดิน	 
	 	 อ�ค�ร	และอุปกรณ์
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชภี�ครฐั	ฉบับท่ี	31	เรือ่ง	สนิทรพัย์ 
	 	 ไม่มีตัวตน
	 -	 นโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ	เรื่อง	เงินลงทุน
	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชีภ�ครัฐ
ฉบับใหม่ข้�งตน้ไม่มีผลกระทบอย�่งเป็นส�ระสำ�คญัต่อร�ยง�น
ก�รเงินในงวดปัจจุบัน
	 3.2	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐและนโยบ�ยก�รบัญชี	 
ที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอน�คต
	 -	 ม�ตรฐ�นก�รบัญชีภ�ครัฐ	ฉบับที่	23	เรื่อง	ร�ยได ้
	 	 จ�กร�ยก�รไมแ่ลกเปลีย่น	มีผลบังคบัใช้สำ�หรบัรอบ 
	 	 ระยะเวล�บัญชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	ตลุ�คม	2563
	 ฝ�่ยบรหิ�รเช่ือว่�ม�ตรฐ�นก�รบัญชภี�ครฐัและนโยบ�ย
ก�รบัญชีภ�ครัฐฉบับใหม่ข้�งต้น	 จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็น
ส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินในงวดที่นำ�ม�ถือปฏิบัติ

หม�ยเหตุ 4	สรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 4.3 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	 -	 ท่ีดิน	 เป็นท่ีร�ชพัสดุท่ีหน่วยง�นครอบครองและ 
	 	 ใช้ประโยชน์	แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
	 -	 อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง	 รวมทั้งส่วนปรับปรุงอ�ค�ร	 
	 	 ท้ังอ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�งท่ีหน่วยง�นมีกรรมสิทธิ์ 
	 	 และไม่มีกรรมสิทธิ์	 แต่หน่วยง�นได้ครอบครองและ 
	 	 นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รดำ�เนนิง�น	แสดงมูลค�่สทุธ ิ
	 	 ต�มบัญชีที่เกิดจ�กร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม
	 -	 อุปกรณ์	 ได้แก่	 ครุภัณฑ์ประเภทต่�ง	 ๆ	 รับรู้เป็น 
	 	 สินทรัพย์เฉพ�ะร�ยก�รท่ีมีมูลค่�ต่อหน่วยต้ังแต่	 
	 	 5,000	บ�ทข้ึนไป	แสดงมูลค่�สุทธิต�มบัญชีท่ีเกิดจ�ก 
	 	 ร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสม	 อุปกรณ์ท่ีมูลค่�			 
	 	 ตอ่หนว่ยต่ำ�กว�่	5,000	บ�ท	บันทึกรบัรู้เป็นค�่ใช้จ�่ย 
	 	 อุปกรณ์	(ค่�ครุภัณฑ์มูลค่�ต่ำ�กว่�เกณฑ์)
	 -	 ร�ค�ทุนของอ�ค�รและอุปกรณ์	 รวมถึงร�ยจ่�ยท่ี 
	 	 เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสถ�นท่ีและ 
	 	 สภ�พท่ีพร้อมใช้ง�น	 ต้นทุนในก�รต่อเติมหรือ 
	 	 ปรับปรงุ	ซ่ึงทำ�ให้หนว่ยง�นไดรั้บประโยชนต์ลอดอ�ย ุ
	 	 ก�รใช้ง�นของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจ�กม�ตรฐ�นเดิม	 
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  ถือเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์	ค่�ใช้จ่�ยในก�รซ่อมแซม 
  ถือเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบแสดงผลก�รดำ�เนินง�น 
	 	 ท�งก�รเงิน
	 -	 ค่�เสื่อมร�ค�	 บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในงบแสดงผล 
 	 ก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน	คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�ม 
  อ�ยุก�รใช้ง�นท่ีกำ�หนดไว้ในหลักก�รและนโยบ�ย 
	 	 บัญชีภ�ครัฐ	ฉบับที่	2	และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรม 
	 	 บัญชีกล�ง	ดังนี้
อ�ค�รสำ�นักง�นและอ�ค�ร
เพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้�งเป็นคอนกรีต	 	 40	ปี
สิ่งปลูกสร้�ง	 	 	 	 	 25	ปี
ครุภัณฑ์สำ�นักง�น		 	 	 	 10	ปี
ครุภัณฑ์ย�นพ�หนะ	 	 	 	 5	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้�	และ	วิทยุ	 	 	 	 8	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณ�	 	 	 	 	 8	ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 	 	 	 	5	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	 	 	 	 	 	5	ปี
 4.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 -	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 แสดงมูลค่�สุทธิต�มบัญชี 
	 	 ที่เกิดจ�กร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม
	 -	 ค่�ตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ย 
	 	 ในงบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน	โดยวิธีเส้นตรง	 
	 	 ต�มอ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณ	ดังนี้	
โปรแกรมคอมพิวเตอร์อ�ยุ			 	 	 5	ปี
 4.5 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
	 -	 ร�ยได้รอก�รรับรู้ระยะย�ว	 เป็นสินทรัพย์รับบริจ�ค 
	 	 โดยมีผู้มอบให้หน่วยง�นไว้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น
	 -	 ร�ยได้รอก�รรับรู้ทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรู้ร�ยได้ต�มเกณฑ์ 
	 	 ท่ีเป็นระบบและสมเหตสุมผลตลอดระยะเวล�ท่ีจำ�เป็น	 
	 	 เพื่อจับคู่ร�ยได้กับค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ทยอย 

	 	 รับรู้ร�ยได้ต�มเกณฑ์สัดส่วนของค่�เสื่อมร�ค�ของ 
	 	 สินทรัพย์ที่ได้รับคว�มช่วยเหลือหรือบริจ�ค
 4.6 รายได้จากเงินงบประมาณ
	 	 ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณรับรู้ต�มเกณฑ์ดังนี้
	 1)	 เมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกเงินจ�กกรมบัญชีกล�ง 
	 	 ในกรณีเป็นก�รขอรับเงินเข้�บัญชีหน่วยง�น
	 2)	 เม่ืออนุมัติจ่�ยเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินในกรณี 
	 	 เป็นก�รจ่�ยตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
	 3)	 เมื่อได้รับอนุมัติคำ�ขอเบิกเงินจ�กกรมบัญชีกล�ง 
	 	 ในกรณีเป็นก�รเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
	 หนว่ยง�นแสดงร�ยไดจ้�กเงนิงบประม�ณในงบแสดงผล
ก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงินต�มจำ�นวนเงินงบประม�ณที่ขอเบิก
สทุธจิ�กเงนิงบประม�ณเบิกเกนิสง่คนื	งบประม�ณเบิกแทนกนั
แสดงร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณในงบแสดงผลก�รดำ�เนินง�น
ท�งก�รเงินของหน่วยง�นผู้เบิกแทน
 4.7 รายได้แผ่นดิน
	 ร�ยได้แผ่นดินเป็นร�ยได้ท่ีหน่วยง�นไม่ส�ม�รถนำ�ม� 
ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น	รับรู้เม่ือเกิดร�ยได้ด้วยยอดสุทธิหลังจ�ก
หักสว่นท่ีจดัสรรเป็นเงนินอกงบประม�ณต�มท่ีไดร้บัก�รยกเวน้	
ร�ยได้แผ่นดินและร�ยได้แผ่นดินนำ�ส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็น 
ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยของหน่วยง�น	 แต่แสดงไว้ในหม�ยเหตุ
ประกอบงบก�รเงินเป็นร�ยง�นแยกต่�งห�ก
 4.8 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
	 ร�ยไดจ้�กเงนิโอนและเงนิบรจิ�คจ�กบุคคลอืน่นอกจ�ก
หน่วยง�นภ�ครัฐรับรู้เม่ือได้รับเงิน	 ยกเว้นในกรณีท่ีมีเงื่อนไข
เป็นข้อจำ�กดัท่ีตอ้งปฏบัิตติ�มในก�รใช้จ�่ยเงนิ	หรอืได้รบัคว�ม
ช่วยเหลือและบริจ�คเป็นสินทรัพย์ท่ีใช้ประโยชน์แก่หน่วยง�น
เกินหนึ่งปี	 จะทยอยรับรู้เป็นร�ยได้ต�มสัดส่วนของค่�ใช้จ่�ย 
เพ่ือก�รนั้นเกิดข้ึน	 หรือเกณฑ์ก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอ�ยุของสินทรัพย์นั้น
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	 เงินทดรองร�ชก�ร	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	จำ�นวน	600,000	บ�ท	ประกอบด้วยเงินฝ�กธน�ค�รกรุงไทย	ทั้งจำ�นวน
	 เงินฝ�กคลัง	 ณ	 วันท่ี	30	 กันย�ยน	2562	 และ	2561	 จำ�นวน	3,322,385.61	 บ�ท	 และจำ�นวน	1,536,667.50	 บ�ท	 
ต�มลำ�ดับ	 เป็นเงินนอกงบประม�ณท่ีมีข้อจำ�กัดในก�รใช้จ่�ยเพ่ือจ่�ยต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยง�นอ่ืน	 ต�มวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว ้
ในกฎหม�ยอันเป็นท่ีม�ของเงินฝ�กคลังนั้น	 หน่วยง�นไม่ส�ม�รถนำ�ไปใช้จ่�ยเพ่ือประโยชน์ในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น 
ต�มปกติได้	แต่มีหน้�ที่ถือไว้เพื่อจ่�ยต�มวัตถุประสงค์ของเงินฝ�กคลัง	ดังนี้

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

เงินฝ�กเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	(รหัส	00770) 12,560.50	 -   

เงินฝ�กค่�ธรรมเนียมก�รสอบแข่งขัน	(รหัส	00788) 2,700.00	  -   

เงินฝากต่าง ๆ (รหัส 00901) 3,307,125.11	 1,536,667.50	

รวมเงินฝากคลัง 3,322,385.61 1,536,667.50

หม�ยเหตุ 6	ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ลูกหนี้เงินยืมในงบประม�ณ 41,200.00	 161,200.00	

ร�ยได้ค้�งรับ 16,671,469.00	 945,560.67	

รวม ลูกหนี้ระยะสั้น 16,712,669.00 1,106,760.67

 
	 ลูกหนี้เงินยืมในงบประม�ณ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	และ	2561	จำ�นวน	41,200	บ�ท	และจำ�นวน	161,200	บ�ท 
แยกต�มอ�ยุหนี้	ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงกำ�หนด
 ชำ�ระและก�รส่งใช้

ใบสำ�คัญ

ถึงกำ�หนดชำ�ระ
และก�รส่งใช้

ใบสำ�คัญ

เกินกำ�หนดชำ�ระ
และก�รส่งใช้

ใบสำ�คัญ

รวม

2562 41,200.00	 41,200.00	

2561 	161,200.00 	161,200.00

หม�ยเหตุ 5	เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

เงินทดรองร�ชก�ร 600,000.00	 600,000.00	

เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน	(เงินฝ�กธน�ค�ร-เงินในงบประม�ณ) 	9,000.00	 10,380.00	

เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ)  -    131,500.00	

เงินฝ�กคลัง 	3,322,385.61	 1,536,667.50	

รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,931,385.61  2,278,547.50
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หม�ยเหตุ 7	ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์
(หน่วย	:	บ�ท)

อ�ค�ร
และสิ่งปลูกสร้�ง

ครุภัณฑ์ รวมที่ดิน อ�ค�ร 
 และอุปกรณ์-สุทธิ 

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	2560 100,558,308.58 78,289,295.62 178,847,604.20

เพิ่มขึ้น 158,360.00 3,943,368.80 4,101,728.80

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 100,716,668.58 82,232,664.42 182,949,333.00

เพิ่มขึ้น 23,326.00 5,898,483.62 5,921,809.62

ลดลง  -   -3,958,934.48 -3,958,934.48

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 100,739,994.58 84,172,213.56 184,912,208.14

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	2560 -42,220,923.11 -56,372,140.23 -98,593,063.34

ค่�เสื่อมร�ค� -2,603,679.47 -6,284,275.82 -8,887,955.29

ปรับปรุง 611,457.26 0.00 611,457.26

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 -44,213,145.32 -62,656,416.05 -106,869,561.37

ค่�เสื่อมร�ค� -2,690,017.65 -6,682,507.21 -9,372,524.86

ปรับปรุง -1,759.56 -72,084.16 -73,843.72

ลดลง  -   3,172,146.41 3,172,146.41

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 -46,904,922.53 -66,238,861.01 -113,143,783.54

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 56,503,523.26 19,576,248.37 76,079,771.63

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 53,835,072.05 17,933,352.55 71,768,424.60
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หม�ยเหตุ 8	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หม�ยเหตุ 9	เจ้�หนี้ระยะสั้น

หม�ยเหตุ 10	เงินรับฝ�กระยะสั้น	

(หน่วย	:	บ�ท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ร�ค�ทุน

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	2560 7,030,030.83

เพิ่มขึ้น 33,097,547.37

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 40,127,578.20

เพิ่มขึ้น 22,266,392.00

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 62,393,970.20

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	2560 -7,029,958.83

ค่�ตัดจำ�หน่�ยประจำ�ปี -604,936.30

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 -7,634,895.13

ค่�ตัดจำ�หน่�ยประจำ�ปี -8,320,185.12

ร�ยก�รปรับปรุง -1,259,527.07

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 -17,214,607.32

มูลค่�สุทธิต�มบัญชี

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561 32,492,683.07

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 45,179,362.88

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

เจ้�หนี้ก�รค้� 11,131,629.71	 5,218,617.15	

เจ้�หนี้อื่น 76,175.16	 	145,599.92	

ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 16,971,811.53	 1,362,789.37	

รวม เจ้าหนี้ระยะสั้น 28,179,616.40  6,727,006.44

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

เงินรับฝ�กอื่น 8.26	 -   

เงินประกันผลง�น 	2,038,433.75	  -   

เงินประกันอื่น 3,307,116.85	 	1,536,667.50	

รวม เงินรับฝากระยะสั้น 5,345,558.86   1,536,667.50
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หม�ยเหตุ 11	ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดท�งบัญชี

หม�ยเหตุ 12	ร�ยได้จ�กงบประม�ณ

หม�ยเหตุ 13	ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร

(หน่วย	:	บ�ท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 2562 2561

ร�ยได้จ�กงบบุคล�กร 63,148,023.34	 61,407,353.33	

ร�ยได้จ�กงบดำ�เนินง�น 	45,752,024.95	 	37,774,098.95	

ร�ยได้จ�กงบลงทุน 	1,233,713.32	 	270,269.91	

ร�ยได้จ�กงบอุดหนุน 	96,337,475.00	 	93,702,400.00	

ร�ยได้จ�กงบกล�ง 	35,562,260.06	 	40,349,636.63	

ร�ยได้จ�กงบร�ยจ่�ยอื่น 	71,342,520.25	 	93,946,400.00	

หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประม�ณ -1,099,633.37 -332,221.07

รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ 312,276,383.55  327,117,937.75

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

-	ร�ยได้จ�กงบบุคล�กร -   -   

		-	ร�ยได้จ�กงบดำ�เนินง�น	 16,101,835.47	 9,103,964.62	

		-	ร�ยได้จ�กงบลงทุน 4,043,336.00	 4,384,750.40	

		-	ร�ยได้จ�กงบกล�ง 	61,324.00	  -   

		-	ร�ยได้จ�กร�ยจ่�ยอื่น 2,150,000.00	 3,802,325.00	

รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ 22,356,495.47	 17,291,040.02	

รวม รายได้จากงบประมาณ 334,632,879.02  344,408,977.77

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ร�ยได้บริก�รอื่น 2,700.00	 -   

ร�ยได้ค่�เช่� 	12,560.50	  -   

รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  15,260.50   -

	 ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดท�งบัญชี	จำ�นวน	10,018,525.05	บ�ท	จ�กก�รบันทึกร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยไม่ถูกต้องต�มงวดบัญชี
โดยก�รปรับเพ่ิมบัญชีร�ยได้สูง	(ต่ำ�)	 กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสมยกม�	 จำ�นวน	11,387,743.21	 บ�ท	 และปรับลดบัญชีร�ยได้สูง	(ต่ำ�)	 
กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสมยกม�	จำ�นวน	1,369,218.16	บ�ท
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หม�ยเหตุ 14	ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค

หม�ยเหตุ 15	ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ร�ยได้จ�กก�รบริจ�ค 178,736.32	 116,915.78	

รวม รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  178,736.32   116,915.78

	 ร�ยไดจ้�กก�รอดุหนนุและบรจิ�ค	เป็นร�ยก�รทยอยรบัรูร้�ยได	้ต�มสดัสว่นของค�่เสือ่มร�ค�จ�กสนิทรพัยร์บับรจิ�ค	จำ�นวน	
156,186.32	บ�ท	และร�ยได้จ�กก�รบริจ�คครุภัณฑ์ต่ำ�กว่�เกณฑ์	จำ�นวน	22,550.00	บ�ท

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

เงินเดือน 56,970,227.27	 55,615,724.40	

ค่�ล่วงเวล� 	383,510.00	 	350,680.00	

ค่�จ้�ง 	4,671,720.00	 	4,746,660.00	

เงินค่�ตอบแทนพนักง�นร�ชก�ร 	1,813,840.00	 	1,732,800.00	

ค่�รักษ�พย�บ�ล 	8,346,235.59	 	9,179,294.00	

เงินช่วยก�รศึกษ�บุตร 	350,475.00	 	319,550.00	

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต  -   	137,670.00	

เงินชดเชยสม�ชิก	กบข. 	928,968.58	 	908,078.15	

เงินสมทบ	กบข. 	1,393,452.86	 	1,362,117.25	

เงินสมทบ	กสจ. 	140,151.60	 	142,399.80	

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 	59,026.00	 	62,280.00	

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 	2,730.00	  -   

ค่�เช่�บ้�น 	131,600.00	 	104,000.00	

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรอื่น 1,150,941.12	 779,806.45	

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร 76,342,878.02  75,441,060.05
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หม�ยเหตุ 16	ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ

หม�ยเหตุ 17	ค่�ใช้สอย
(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ค่�ใช้จ่�ยในก�รฝึกอบรม 2,817,515.98	 4,728,430.28	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง 434,870.50	 685,187.34	

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ� 1,842,004.93	 216,493.10	

ค่�จ้�งเหม�บริก�ร 	44,089,967.01	 	36,877,196.19	

ค่�ธรรมเนียม 	13,403.00	 	403.00	

ค่�จ้�งที่ปรึกษ� 	70,644,232.00	 	60,931,078.43	

ค่�ใช้จ่�ยในก�รประชุม 756,449.00	 682,407.00	

ค่�เช่� 6,000.00	  -   

ค่�ใช้จ่�ยผลักส่งเป็นร�ยได้แผ่นดิน 	3,640.00	 	5,360.00	

ค่�ประช�สัมพันธ์ 	2,798,500.00	 	1,008,132.00	

ค่�ใช้สอยอื่น 579,835.62	 753,100.50	

รวม ค่าใช้สอย 123,986,418.04  105,887,787.84

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

บำ�น�ญ 17,329,403.64	 16,430,645.40	

เงินช่วยค่�ครองชีพ 	1,729,326.72	 	1,714,501.92	

บำ�เหน็จ 	1,134,048.00	 	930,288.00	

เงินบำ�เหน็จตกทอด  -   	4,150,256.40	

บำ�เหน็จดำ�รงชีพ 	1,188,765.65	 	1,166,210.00	

ค่�รักษ�พย�บ�ล 	2,661,724.15	 	3,297,898.25	

บำ�เหน็จบำ�น�ญอื่น 146,354.40	 288,028.71	

รวม ค่าบำาเหน็จบำานาญ 24,189,622.56  27,977,828.68

หม�ยเหตุ 18	ค่�วัสดุ
(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ค่�วัสดุ 2,274,362.91	 2,289,707.00	

ค่�แก๊สและน้ำ�มันเชื้อเพลิง 	200,123.95	 	194,786.10	

ค่�ครุภัณฑ์มูลค่�ต่ำ�กว่�เกณฑ์ 263,778.80	 88,926.31	

รวม ค่าวัสดุ 2,738,265.66  2,573,419.41
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หม�ยเหตุ 19	ค่�ส�ธ�รณูปโภค

หม�ยเหตุ 20	ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

หม�ยเหตุ 21	ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

ค่�ไฟฟ้� 2,761,538.63	 2,493,205.76	

ค่�น้ำ�ประป� 	50,517.94	 	51,371.83	

ค่�โทรศัพท์ 	533,205.88	 	548,401.00	

ค่�บริก�รสื่อส�รและโทรคมน�คม 380,889.00	 468,645.00	

รวม ค่าสาธารณูปโภค 3,726,151.45 3,561,623.59

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

อ�ค�รและสิ่งปลูกสร้�ง 2,690,017.65	 2,603,679.47	

ครุภัณฑ์ 	6,682,507.21	 	6,284,275.82	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	8,320,185.12	 	604,936.30	

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 17,692,709.98 9,492,891.59

(หน่วย	:	บ�ท)

2562 2561

บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยง�นของรัฐ - -

เงินอุดหนุนเพื่อก�รดำ�เนินง�น	-	องค์กรไม่หวังผลกำ�ไร 81,089,100.00 82,196,000.00

เงินอุดหนุนเพื่อก�รดำ�เนินง�น	-	องค์กรระหว่�งประเทศ 14,354,257.03	 11,381,762.75

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 95,443,357.03 93,577,762.75
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ก�รวิเคร�ะห์งบก�รเงิน

งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน 
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2562

สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

2562 2561 อัตร�ส่วนก�ร
เปลี่ยนแปลง

รายได้ 

ร�ยได้จ�กงบประม�ณ	 334,632,879.02	 344,408,977.77	 -2.84

ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�และบริก�ร	 	15,260.50	  -   -

ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค	 	178,736.32	 	116,915.78	 +52.88	

รวมรายได้  334,826,875.84   344,525,893.55 -2.82

ค่าใช้จ่าย

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร	 	76,342,878.02	 75,441,060.05	 	+1.20		

ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ 	24,189,622.56	  	27,977,828.68	 -13.54

ค่�ตอบแทน	 	118,500.00	  	62,200.00	 	+90.51		

ค่�ใช้สอย	 	123,986,418.04	  	138,784,257.84	 -10.66

ค่�วัสดุ	 	2,738,265.66	 	2,573,419.41	 	+6.41	

ค่�ส�ธ�รณูปโภค	 	3,726,151.45	  	3,561,623.59	 	+	4.62		

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 	17,692,709.98	  	9,031,047.27	 	+95.91	

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค	 	95,443,357.03	  	93,577,762.75	 	+1.99	

ค่�ใช้จ่�ยอื่น	 	210,849.41	  	768,842.74	 -72.58

รวมค่าใช้จ่าย  344,448,752.15  351,778,042.33 -2.08

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ -9,621,876.31  -7,252,148.78  +32.68 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 จ�กงบแสดงผลก�รดำ�เนนิง�นท�งก�รเงนิโดยเปรียบเทียบปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2561	(ปีฐ�น)	และ	2562	ร�ยไดง้บประม�ณ
ท่ีส่วนร�ชก�รได้รับในปี	2562	ลดลงจ�กปี	2561	คิดเป็นร้อยละ	2.84	และร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�คปี	2562	เพ่ิมข้ึนจ�กปี	
2561	 คิดเป็นร้อยละ	52.88	 เนื่องจ�กส่วนร�ชก�รได้รับจัดสรร	 ในส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น	 ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัด
จำ�หน�่ยปี	2562	เพ่ิมข้ึนจ�กปี	2561	จำ�นวนเงนิ	8,661,662.71	บ�ท	คดิเป็นรอ้ยละ	95.91	สบืเนือ่งจ�กก�รปรบัปรงุบัญชีสนิทรพัย์
ไม่มีตัวตน	ค่�ตอบแทนปี	2562	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2561	จำ�นวน	56,300.-	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	90.51	และค่�ใช้จ่�ยอื่นปี	2562	ลดลง
จ�กปี	2561	จำ�นวน	557,993.33	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	72.58	และร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยปี	2562	ลดลงจ�กปี	2561	ทำ�ให้ผลก�ร
ดำ�เนินง�นของปี	2562	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	32.68
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2562 2561 อัตร�ส่วนก�ร
เปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์หมุนเวียน 
เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด	 3,931,385.61	 2,278,547.50 +72.54

ลูกหนี้ระยะสั้น 16,712,669.00	 1,106,760.67 	+1,410.05	

วัสดุคงเหลือ 111,805.11	 105,379.99 	+6.10		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 20,755,859.72 3,490,688.16  +494.61 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์	 71,768,424.60	 75,867,992.70 -5.40
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 45,179,362.88	  269,836.32	  	+16,643.25	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 116,947,787.48  76,137,829.02   +53.60 
รวมสินทรัพย์ 137,703,647.20  79,628,517.18   +72.93  
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้�หนี้ระยะสั้น 28,179,616.40  6,727,006.44  +318.90		
เงินรับฝ�กระยะสั้น 5,345,558.86  1,536,667.50	  	+247.87		
รวมหนี้สินหมุนเวียน 33,525,175.26  8,263,673.94   +305.69 

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้�หนี้เงินโอนและร�ยก�รอุดหนุนระยะย�ว 186,199.02  203,844.74  -8.66
เงินทดรองร�ชก�รรับจ�กคลังระยะย�ว 600,000.00  600,000.00   - 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 786,199.02  803,844.74  -2.20

รวมหนี้สิน 34,311,374.28  9,067,518.68   +278.40  
ส่วนทุน   103,392,272.92  70,560,998.50   +46.53 
ทุน 114,130,352.32  114,130,352.32   - 
ร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสม -10,738,079.40  -43,569,353.82  -75.35

รวมส่วนทุน 103,392,272.92 70,560,998.50  +46.53  
หนี้สินและทุนส่วนราชการ  137,703,647.20  79,628,517.18   +72.93 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2562

	 งบแสดงฐ�นะก�รเงินโดยเปรียบเทียบปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2561	(ปีฐ�น)	และ	2562	พบว่�	 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�
เงินสดปี	2562	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2561	จำ�นวน	1,652,838.11	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	72.54	ลูกหนี้ระยะสั้นปี	2562	เพิ่มขึ้นจ�กปี	2561	
จำ�นวน	15,605,905.33	 บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	1,410.05	 เนื่องจ�กเป็นร�ยได้ค้�งรับจ�กกรมบัญชีกล�งที่ว�งคำ�ขอเบิกผ่�นระบบ	
GFMIS	แลว้อยูร่ะหว�่งรบัโอนเงนิให้สว่นร�ชก�ร	ท่ีดนิ	อ�ค�ร	และอุปกรณปี์	2562	ลดลงจ�กปี	2561	คดิเป็นร้อยละ	5.40	สนิทรพัย์
ไมมี่ตวัตนปี	2562	เพ่ิมข้ึนจ�กปี	2561	จำ�นวน	44,909,526.56	บ�ท	คดิเป็นรอ้ยละ	16,643.25	เนือ่งจ�กสว่นร�ชก�รมกี�รปรบัปรุง
บัญชีสินทรัพย์ทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมข้ึนในปี	2562	จ�กเดิมบันทึกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในปี	2561	สำ�หรับเจ้�หน้ีระยะส้ันปี	2562	เพ่ิมข้ึน
จ�กปี	2561จำ�นวน	21,452,609.96	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	318.90	เนื่องจ�กยอดคงเหลือบัญชีใบสำ�คัญค้�งจ่�ยปี	2562	ม�กกว่�ปี	
2561	(ใบสำ�คัญค้�งจ่�ยปี	2561	จำ�นวน	1,087,440.67	ปี	2562	จำ�นวน	16,680,469.-)	เงินรับฝ�กระยะส้ันปี	2562	เพ่ิมข้ึนจ�กปี	
2561	จำ�นวน	3,808,891.36	บ�ท	คิดเป็นร้อยละ	247.87	เนื่องจ�กปี	2561	มียอดคงเหลือเพียงบัญชีเงินประกันอื่นปี	2562	มียอด
คงเหลือบัญชีเงินประกันผลง�นและบัญชีเงินประกันอื่น	(บัญชีเงินประกันอื่นปี	2561	จำ�นวน	1,536,667.50	บ�ท	บัญชีเงินประกัน
ผลง�นและบัญชีเงินประกันอื่นปี	2562	 รวมจำ�นวน	5,345,550.60	บ�ท)	และร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยสะสมปี	2562	ลดลงจ�กปี	
2561	คิดเป็นร้อยละ	75.35	
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บุคลากร  สศอ.

1.	น�งน�ฏนด�	จันทร์สุข	 	 	 2.	น�งส�ววรน�รถ	มีภูมิรู้

1.	น�งส�วกนกวรรณ	บัวผุด	 	 2.	น�ยกฤษฎ�	นุรักษ์

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน	(ตสน.)

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร	(กพบ.)

2

2

1

1
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1.	น�งส�วสมจิตต์	เอี่ยมวรชัย	 	 2.	น�งม�ลิส�	โคกม่วง	 	 	 3.	น�งเน�วรัตน์	ศรัทธ�สุข
4.	น�งเอื้อมพร	พวงไพโรจน์	 	 5.	น�งส�วสุด�รัตน์	จุ้ยไทย	 	 6.	น�งอัจฉร�	ไชยธงรัตน์

1.	น�งส�วรจน�	ศรีสวย	 	 	 2.	น�งส�วอุษ�	ฟองรัตน์	 	 	 3.	น�งส�วธรรมพร	จันทร์จรูญ
4.	น�งส�วทิพ�พร	ยิ้มวิลัย	 	 5.	น�งณวกันต์	เทียนสุวรรณ	 	 6.	น�งส�วกนกพร	สังขรเขตต์	
7.	น�งส�วศิวพร	พร�หมณ์เวทอุดม

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม	(สล.)	ฝ่�ยบริห�รง�นทั่วไป

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม	(สล.)	กลุ่มบริห�รก�รคลังและพัสดุ

บุคลากร  สศอ.

6

5
1

432

1 2 3

4 5 76
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1.	น�ยธนภณ	พูลว�สน์	 	 	 2.	น�งส�วนันทิด�	พันธ์ช�ติ		 	 3.	น�ยจักรพันธ์	เด่นดวงบริพันธ์	
4.	น�งส�วเขมรุจิ	โตอินทร์		 	 5.	น�ยจิร�ยุ	ผู้รักษ�

1.	น�งส�วภคอร	ประสิทธิ์สุข	 	 2.	น�ยบุญอนันต์	เศวตสิทธิ์	 	 3.	น�งพิมพ์กมล	ไชยสมภ�ร
4.	น�งส�วเทพยุด�	วงศ์วิรัติ

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม	(สล.)	กลุ่มบริห�รทรัพย�กรบุคคล

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม	(สล.)	กลุ่มประช�สัมพันธ์

5
4

3

2
1

43
1 2
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1.	น�งส�วนพม�ศ	ช่วยนุกูล	 	 2.	น�งส�วเรวดี	แก้วมณี	 	 	 3.	น�งส�วสม�นลักษณ์	ตัณฑิกุล
4.	น�งส�วสุภ�ภรณ์	วิไลเรืองสุวรรณ	 5.	น�งระพีพรรณ	กะระโสภณ	 	 6.	น�งอ�รีย์วรรณ	สมใจเจริญ
7.	น�งส�วธ�รทิพย์	ศรีสันติสุข	 	 8.	น�งส�วพวงพิศ	วิเศษสุวรรณภูมิ	 9.	น�งส�วน�ตย�	สุขเกษม

10.	น�งส�วพิมพ์ขวัญ	ลิมปโสภ�	 	 11.	น�งส�วพชรวรรณ	สนธิมุล	 	 12.	น�งส�วจันทิม�	ย�เกิ้น
13.	น�ยธีร์	ตั้งตรงหฤทัย	 	 	 14.	น�งส�วก�นต์ธีร�	บินรัตแก้ว	 	 15.	น�งส�วนวลชนก	น�นอน
16.	น�งส�วพัชนีวรรณ	ร่องซ้อ

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค	(กม.)

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค	(กม.)

บุคลากร  สศอ.
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1.	น�งเพ็ญวิภ�	ไตรศิริพ�นิช	 	 2.	น�ยธนวัฒน์	ไทยแก้ว	 	 	 3.	น�งบุตรี	เทียมเทียบรัตน์
4.	น�งส�วประภ�พร	สุขเกษม	 	 5.	น�งส�วกุลชลี	โหมดพล�ย	 	 6.	น�งส�วนัดด�วรรณ์	พิมพ์หนู
7.	น�งส�วญ�ด�	ว่องวัฒน�กูล	 	 8.	น�งส�วนัณฐพัชร	ภูดิศพิพัฒน์	 	 9.	น�ยอุษิณ	วิโรจน์เตชะ

10.	น�งส�วศิระประภ�	เอื้อวิวัฒน์สกุล	 11.	น�งส�วพิชญ�วี	มณีขัติย์	 	 12.	น�งส�วผก�ม�ศ	อิสริยะรังสรรค์
13.	น�งส�ววิล�วัลย์	ฤทธิก�ญจน์	 	 14.	น�ยบวร	กิติไพศ�ลนนท์	 	 15.	น�ยวรินทร์	รอดโพธิ์ทอง
16.	น�ยชัยพร	ม�นะกิจจงกล

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข�	1	(กร.1)

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข�	1	(กร.1)
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1.	น�ยกฤศ	จันทร์สุวรรณ		 	 2.	น�ยพิชิตพล	แก้วง�ม	 	 	 3.	น�ยอนุชิต	บุญจันทร์คง
4.	น�งศุภิด�	เสมมีสุข	 	 	 5.	น�งศุภวรรณ	เทอดเกียรติ์บูรณะ		 6.	น�ยวิญญู	ไหลประสิทธิ์พร
7.	น�ยบุรินทร์	พุทธโชติ

8.	น�งส�วศิริน�รถ	ปรีช�	 	 9.	น�งส�วพัชรินทร์	สรรเพชร	 	 10.	น�งส�วอรด�	ยิ้มกรุง
11.	น�งส�วอัมพรพรรณ	วงษ์ท่�เรือ	 12.	น�งกัลย�	อัศวโสภณกุล	 	 13.	น�งส�วขัตติย�	วิส�รัตน์
14.	น�งส�วอริศร�	สินอุดม	 	 15.	น�งส�วประวีร�	โพธิสุวรรณ

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข�	2	(กร.2)	

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข�	2	(กร.2)

บุคลากร  สศอ.
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1.	น�ยปรีด�	อัตวินิจตระก�ร	 	 2.	น�ยศิวัช	ภูครองหิน	 	 	 3.	น�ยเจษฎ�	อุดมกิจมงคล
4.	น�งส�วณัฎฐ์ว�รี	น้อยบุญญะ	 	 5.	น�งส�วปัทม�ภรณ์	พร�ยภู่	 	 6.	น�ยธิปไตย	น�คหิรัญไพศ�ล

7.	น�งส�วอัมพร	สุวรรณรัตน์	 	 8.	น�งส�วอรศุภ�	เช�วนปรีช�	 	 9.	น�งส�วชุติม�	ชุติเนตร
10.	น�ยนเรศ	กิจจ�พัฒนพันธ์	 	 11.	น�ยศักดิ์ชัย	สินโสมนัส		 	 12.	น�ยอภิยุกต์	อำ�นวยก�ญจนสิน

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(กว.)

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	(กว.)
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บุคลากร  สศอ.

1

2

8
10

11

12 13
14

9

3 4

5 6

7

1.	น�งส�วปร�รถน�	บุญญฤทธิ์	 	 2.	น�ยอนุวัตร	จุลินทร	 	 	 3.	น�ยช�ญชัย	โฉลกคงถ�วร
4.	น�ยสรวิศ	ชัยเลิศวณิชกุล	 	 5.	น�งส�วสุทธิรัตน์	ช�ล�ธร�วัฒน์		 6.	น�งส�วอุบลวรรณ	หลอดเงิน
7.	น�งส�ววรน�ถ	ด่�นผดุงทรัพย์

8.	น�งส�วสุจิรภ�	ห�ญสวัสดิ์	 	 9.	น�งเนตรนภ�	เตชปัญญ�ส�ร	 	 10.	น�งส�วพิมพ์นิภ�	เรืองศรี
11.	น�งส�วทิพจุฑ�	รวบยอด	 	 12.	น�ยช�ลี	ขันศิริ	 	 	 13.	น�ยนร�	สวนแก้ว
14.	น�ยเมธี	ล�ยประดิษฐ์

กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ	(กท.)	

กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ	(กท.)
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1.	น�ยธีรทัศน์	อิศร�งกูร	ณ	อยุธย�	 2.	น�ยสมช�ย	จำ�ป�ทอง	 	 	 3.	น�ยวัฒน�	อุไกรหงส�
4.	น�งส�ววรรณพร	บุณยรัตพันธุ์	 	 5.	น�งส�วจุฑ�ทิพย์	ศิริพงษ์	 	 6.	น�ยศุภชัย	วัฒนวิกย์กรรม์	
7.	น�ยอ�นันท์	กรุดเนียม

8.	น�งภ�ร�ด�	จันทร์สุวรรณ	 	 9.	น�งส�วภูริต�	มณียม	 	 	 10.	น�งสุวรรณ�	สุภกิจพ�ณิชกุล
11.	น�ยสม�น	เฉินยืนยง	 	 	 12.	น�งส�วประวีณ�ภรณ์	อรุณรัตน์	 13.	น�งส�วสุส�รี	รัตนพันธุ์
14.	น�งส�วพัชร�วดี	คำ�รอด

กองส�รสนเทศและดัชนีอุตส�หกรรม	(กส.)

กองส�รสนเทศและดัชนีอุตส�หกรรม	(กส.)
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยง�นต่�ง	ๆ	ภ�ยใน	สศอ.

สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม (สล.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4271 | โทรส�ร : 0 2644 7136

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค (กม.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4302 | โทรส�ร : 0 2644 8817

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 1 (กร.1)

โทรศัพท์ : 0 2202 4368 | โทรส�ร : 0 2202 4365

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2 (กร.2)

โทรศัพท์ : 0 2202 4392 | โทรส�ร : 0 2202 4390

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กว.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4333 | โทรส�ร : 0 2644 8316

กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ (กท.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4336 | โทรส�ร : 0 2202 4308

กองส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กส.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4351 | โทรส�ร : 0 2202 4346

กลุ่มตรวจสอบภ�ยใน (ตสน.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4282 | โทรส�ร : 0 2202 4282

กลุ่มพัฒน�ระบบบริห�ร (กพบ.)

โทรศัพท์ : 0 2202 4388 | โทรส�ร : 0 2202 4388
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แผนที่



คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี 2562

น�ยทองชัย	ชวลิตพิเชฐ     ที่ปรึกษ�
น�ยอิทธิชัย	ยศศรี     ที่ปรึกษ�
น�งส�วพะเย�ว์	คำ�มุข     ที่ปรึกษ�
น�งนิอร	สุขุม      ที่ปรึกษ�
น�งดวงด�ว	ข�วเจริญ     ที่ปรึกษ�
น�ยดุสิต	อนันตรักษ ์     ที่ปรึกษ�
น�งส�วสุนิส�	ต�มไท     ที่ปรึกษ�
น�งส�วสมจิตต์	เอี่ยมวรชัย    ประธ�นคณะทำ�ง�น
น�งส�วกนกวรรณ	บัวผุด    คณะทำ�ง�น
น�งน�ฏนด�	จันทร์สุข     คณะทำ�ง�น
น�งส�วปิญช�น์	ศรีสังข ์     คณะทำ�ง�น
น�งบุตรี	เทียมเทียบรัตน์     คณะทำ�ง�น
น�งกัลย�	อัศวโสภณกุล     คณะทำ�ง�น
น�งส�วอรศุภ�	เช�วนปรีช�    คณะทำ�ง�น
น�งส�วสุภ�ภรณ์	วิไลเรืองสุวรรณ   คณะทำ�ง�น
น�งส�วสุส�รี	รัตนพันธ์ุ     คณะทำ�ง�น
น�ยจักรพันธ์	เด่นดวงบริพันธ์    คณะทำ�ง�น 
น�งส�วแววฤดี	มีสุข	     คณะทำ�ง�น
น�ยบุญอนันต์	เศวตสิทธิ ์     คณะทำ�ง�นและเลข�นุก�ร
น�งส�วภคอร	ประสิทธิ์สุข     คณะทำ�ง�นและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
น�งส�วเทพยุด�	วงศ์วิรัติ	    คณะทำ�ง�นและผู้ช่วยเลข�นุก�ร
น�งพิมพ์กมล	ไชยสมภ�ร    คณะทำ�ง�นและผู้ช่วยเลข�นุก�ร






