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(นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ)
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 รายงานประจำาปี สศอ. ฉบับนี้ นอกจากการ
รายงานข้อมูลท่ัวไป รายงานการเงิน และผลการ
ปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว 
ยังประกอบไปด้วยภารกิจของ สศอ. กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ในประเด็นท่ีสำาคัญและ 
อยู่ในความสนใจ 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การปรับตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันยุคโควิด-19 2) การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ด้วยข้อมูลเพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  
3) ความตกลงการค้าเสรีของไทยกับความท้าทาย
หลังโควิด-19 และในยุค “Disruptive Technology” 
ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และต้องสมาร์ท 
 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถือเป็น 
ปีท่ีมีความท้าทายเป็นอย่างมากสำาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ท้ังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โควิด-19 ท่ีรุนแรงและยาวนาน ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก
รวมท้ังประเทศไทยท่ีต้องประคับประคองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และ
การปรบัวกิฤตให้เป็นโอกาสดว้ยการยกระดบัขีดความ
สามารถภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันเพ่ือขับเคล่ือนประเทศ รายงานประจำาปี
ฉบับนี้ได้นำาเสนอเนื้อหา ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 
กับความท้าทายในอนาคต ท้ังในด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม การชี้นำาและเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 
และด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
นอกจากนี้ ในรอบปีงบประมาณท่ีผ่านมา สศอ.  
ได้ดำาเนินงานครอบคลุมตามบทบาทหน้าท่ีผ่าน

โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดงานประจำาปี 
สศอ. (OIE Forum) การติดตามและประเมินผล 
การดำาเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การขับเคลื่อน 
BCG Economy ผา่นมาตรการ Green Tax Expense 
การขับเคลื่อนแผนปฏิ บัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562-2570) 
สู่การเป็นผู้ส่งออกอาหารอนาคตของโลก การจัดทำา
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเพ่ือการเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนภายใตค้วามรว่มมือทางเศรษฐกจิอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหล ีและการสำารวจข้อมูลอุตสาหกรรม
เพ่ือการพัฒนาตัวช้ีวัดเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายพ้ืนท่ี
 สศอ. ยังคงมุ่งม่ันปฏิบัติงานอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ ตามภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบ      
ในการพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
และย่ังยืนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ พร้อมกันนี้ 
ได้พัฒนาการบริหารงานไปสู่องค์กร 4.0 ท่ีมีความทันสมัย 
(Smart OIE) มีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานภายใต้
ภาวะวิกฤต โดยนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาประยุกต์ใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำางาน
และอำานวยความสะดวกให้แกผู่รั้บบรกิารทุกกลุม่ตาม
นโยบายอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือมุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ด้วยความตระหนักถึงความสำาคัญของภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่ีเป็นเครือ่งจกัรสำาคัญในการขบัเคลือ่น
การพัฒนาประเทศ นำาพาให้เกิดความเจริญก้าวหน้า
ตอ่ไปในอนาคต ตามวสิยัทัศนข์อง สศอ. “เป็นองคก์ร
ช้ีนำ�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมของประเทศสู่คว�มย่ังยืน”
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วิสัยทัศน ์

เป็นองค์กรชี้นำ�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม
ของประเทศสู่คว�มยั่งยืน

ค่านิยม
รับผิดชอบหน้�ที่  เสนอแนะอย่�งสร้�งสรรค์

มีคว�มซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งผลสัมฤทธิ์

อำานาจหน้าที่
  • เสนอแนะนโยบ�ย แนวท�ง และม�ตรก�ร 
  ด�้นก�รพฒัน�อตุส�หกรรม รวมทัง้ก�รจดัทำ� 
  แผนพัฒน�อุตส�หกรรมของประเทศ 
 • เสนอแนะนโยบ�ย กำ�หนดท่�ที แนวท�งคว�ม 
  รว่มมอืท�งด�้นเศรษฐกจิอตุส�หกรรมระหว่�ง 
  ประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจ�กับองค์ก�ร หรือ 
  หน่วยง�นต่�งประเทศด้�นอุตส�หกรรม 
 • ศึกษ� วิเคร�ะหเ์ศรษฐกิจอตุส�หกรรม เพ่ือเปน็ 
  ข้อมูลพ้ืนฐ�นในก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รว�งแผน  
  ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม และก�รแก้ปัญห� 
  หรือพัฒน�เทคโนโลยีอุตส�หกรรม 
 • วิเคร�ะห์ วิจัย ค�ดก�รณ์แนวโน้ม และเตือนภัย 
  ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
 • ประส�น เร่งรัด ติดต�ม ขับเคลื่อน และประเมิน 
  ผลก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
 • กำ�หนดนโยบ�ยก�รสำ�รวจ ก�รเก็บรักษ� ก�รใช้ 
  ประโยชน์ข้อมูลด้�นอุตส�หกรรม จัดทำ�ดัชนี 
  อุตส�หกรรม และทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์ส�รสนเทศ 
  ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
 • ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดให้เป็น 
  หน้�ที่และอำ�น�จของสำ�นักง�น หรือต�มที่ 
  รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหม�ย

พันธกิจ/ภารกิจ
 • จัดทำ� บูรณ�ก�ร ผลักดันนโยบ�ย
  แผนยุทธศ�สตร์ในก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
  สู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน
 • จัดทำ� เชื่อมโยง และให้บริก�รข้อมูล ก�รชี้นำ� 
  และก�รเตือนภัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรมและ 
  ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้
 • สร้�งคว�มเข้มแข็งในก�รเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ 
  ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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จรรยาข้าราชการ
ของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ข้อพึงปฏิบัติของข้าราชการ

1. คว�มซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติ
หน้�ที่ด้วยคว�มซ่ือสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  
ไม่แสวงห�ผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและสำ�นึกในหน้�ท่ี
คว�มรับผิดชอบของตนเอง และต่อสังคม

2. ก�รมุ่งผลสัมฤทธิ์ของง�น
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติง�น
ที่ ได้รับมอบหม�ยให้เสร็จสมบูรณ์ต�มกำ�หนดเวล�  
ได้ผลลัพธ์ต�มเป้�หม�ย คุ้มค่� ด้วยวิธีก�รที่ถูกต้อง  
ชอบธรรม โดยรักษ�และใชท้รัพย�กรใหเ้ปน็ประโยชนสู์งสดุ 
ต่อประช�ชนและประเทศช�ติ

3. ก�รเค�รพบุคคลและองค์กร
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม พึงเค�รพ
สิทธิเสรีภ�พ ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของตนและผู้อื่น
อย่�งเท่�เทียมกัน รักษ�ชื่อเสียงของสำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรม รวมถึงพึงรักษ�และใช้ทรัพย�กรอย่�ง
ประหยัด คุ้มค่�

4. ก�รปฏิบัติหน้�ที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรม
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติ
หน้�ท่ีด้วยคว�มเสมอภ�ค เป็นธรรม รวดเร็ว ประหยัด และ
ถกูตอ้ง ปฏบิัตติอ่ผูอ้ืน่ดว้ยคว�มมนี้ำ�ใจ สภุ�พ เอือ้อ�ทร

5. ก�รยึดมั่นและยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง 
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติ
หน้�ที่อย่�งเป็นมืออ�ชีพ โดยยึดมั่นในคว�มถูกต้อง  
เที่ยงธรรม ยึดมั่นในหลักวิช�ก�ร และจริยธรรม

6. ก�รดำ�รงชีวิตต�มหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ควรดำ�รง
ชีวิตโดยยึดปรัชญ�ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้�ง
คว�มเชื่อถือ ศรัทธ�ที่ดีแก่บุคคลทั่วไป

7. ก�รปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มโปร่งใสและส�ม�รถตรวจสอบได้
ข้�ร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ต้องปฏิบัติ
หน้�ที่ด้วยคว�มโปร่งใส เปิดเผย พร้อมรับผิดชอบ และ
ส�ม�รถตรวจสอบได้
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คณะผู้บริหาร

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

ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู
รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

พะเยาว์ คำามุข
รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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สมจิตต์ เอี่ยมวรชัย
เลข�นุก�รกรม 
สำ�นักง�นเลข�นุก�รกรม

ดวงดาว ขาวเจริญ
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

คณะผู้บริหาร
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คณะผู้บริหาร

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

นิอร สุขุม
ผู้อำ�นวยก�รกอง 
วิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

ณิรดา วิสุทธิชาติธาดา
ผู้อำ�นวยก�รกอง
ส�รสนเทศและดัชนี
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม
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ดุสิต อนันตรักษ์
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รชี้นำ�และ
เตือนภัยภ�คอุตส�หกรรม

ภาราดา จันทร์สุวรรณ
รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญ 
ด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

สุนิสา ตามไท
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพิ่ม
ขีดคว�มส�ม�รถในก�ร
แข่งขันภ�คอุตส�หกรรม

อนุวัตร จุลินทร
รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญ 
ด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม
ระหว่�งประเทศ

คณะผู้บริหาร
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กนกวรรณ บัวผุด
หัวหน้�กลุ่ม
พัฒน�ระบบบริห�ร

นาฏนดา จันทร์สุข
หัวหน้�กลุ่ม
ตรวจสอบภ�ยใน

คณะผู้บริหาร
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอุตส�หกรรม

  กระทรวงอุตส�หกรรม ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 26 มิถุน�ยน พ.ศ. 2533 ขอปรับปรุงฐ�นะของ 
กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรม สำ�นักง�นปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม 
ให้เป็นสำ�นักง�นเทียบเท่�กรม เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ 
ในก�รปฏิบัติง�นนโยบ�ยและแผนพัฒน�อุตส�หกรรม 
ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
ในก�รจัดตั้งสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม โดยให้โอนง�น
ของสำ�นักง�นพัฒน�อุตส�หกรรมหลัก สำ�นักง�นปลัด
กระทรวงอุตส�หกรรม ม�รวมเข้�ด้วยกันต�มพระร�ชบัญญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระร�ชบญัญัติ
โอนอำ�น�จหน�้ที ่และกิจก�รบริห�รง�นบ�งสว่นของสำ�นกัง�น
ปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม (กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรม และ
สำ�นักง�นพัฒน�อุตส�หกรรมหลัก) กระทรวงอุตส�หกรรม 
ไปเป็นของสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม 
พ.ศ. 2534 โดยได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่ม 108  
ตอนท่ี 156 ลงวันท่ี 4 กันย�ยน พ.ศ. 2534 โดยให้มีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันถัดจ�กวันประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� ดังนั้น  
จึงได้ถือเอ� วันที่ 5 กันย�ยน พ.ศ. 2534 เป็นวันก่อตั้ง สศอ. 
ตั้งแต่นั้นม�

NEW 
NORMAL

  ทั้งนี้ สศอ. มีก�รทบทวนอำ�น�จหน้�ที่ และโครงสร้�ง
ก�รแบ่งส่วนร�ชก�รอีกหล�ยครั้ง โดยล่�สุดอ�ศัยอำ�น�จ 
ต�มคว�มในม�ตร� 8 ฉ แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 
บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ ไขเพิ่มเติมโดย 
พระร�ชบัญญัติระเบียบบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2543 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�น
เศรษฐกิจอุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม พ.ศ. 2551 
และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนร�ชก�รสำ�นักง�นเศรษฐกิจ
อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�กรรม พ.ศ. 2560 ประก�ศ 
ในร�ชกิจจ�นุเบกษ�ฉบับกฤษฎีก� เล่มที่ 134 ตอนที่ 102 ก 
ลงวันที่ 2 ตุล�คม พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้มีอำ�น�จหน้�ที่ 
และก�รแบ่งส่วนร�ชก�รดังปัจจุบัน
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โครงสร้�งก�รแบ่งส่วนร�ชก�ร สศอ.

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร

สำนักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

กองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว�างประเทศ

กลุ�มตรวจสอบภายใน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

กองว�จัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านการชี้นำ
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม   

ผู�เชี่ยวชาญด�านการเพ��มความสามารถ
ในการแข�งขันภาคอุตสาหกรรม  

รองผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว�างประเทศ 

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร

สำนักงานเลขานุการกรม

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

กองเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว�างประเทศ

กลุ�มตรวจสอบภายใน

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

กองว�จัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กองสารสนเทศ
และดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รองผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านการชี้นำ
และเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม   

ผู�เชี่ยวชาญด�านการเพ��มความสามารถ
ในการแข�งขันภาคอุตสาหกรรม  

รองผู�อำนวยการ
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านการพัฒนา
อุตสาหกรรม

ผู�เชี่ยวชาญด�านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว�างประเทศ 
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สำานักงานเลขานุการกรม (สล.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)

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

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป งานสารบรรณ  
 งานช่วยอำานวยการ และงานเลขานุการของ สศอ. 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ  
 การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ สศอ. 
(3) ดำาเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 การเสริมสร้างวินัย  และรักษาระบบคุณธรรมของ สศอ. 
(4) ดำาเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล  
 กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ สศอ. 
(5) ดำาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดทำาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน 
 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศกัยภาพ และแผนการเพ่ิม 
 ประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน 
 การกำากับ ผลักดันและพัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีจำาเป็น 
 ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
(2) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการ 
 ด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ รวมท้ังจดัทำาแผน 
 พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในระดับมหภาค ภูมิภาค  
 และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
(3) เสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีจำาเป็น 
 ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ  
(4) ตดิตามและประเมินผลการขบัเคลือ่นการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ศักยภาพ แผนการพัฒนาอตุสาหกรรมของประเทศ แผนการ 
 เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้านอุตสาหกรรม ตลอดจน 
 แผนพัฒนาภูมิภาค และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  

(1) เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมรายสาขา รวมท้ังจดัทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
 รายสาขา 
(2) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบ 
 ต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมท้ังคาดการณ์แนวโน้มและ 
 เตือนภัยอุตสาหกรรมรายสาขา 

ส่วนร�ชก�รและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ

 งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
 และอาญา งานคดปีกครอง และงานคดอีืน่ใด และการรบัฟงั 
 ความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบ 
 ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ของ 
 กฎหมายบรรดาที่อยู่ในหน้าที่และอำานาจของ สศอ. 
(6) ดำาเนินการอื่นใดท่ีมิได้กำาหนดให้เป็นหน้าท่ีและอำานาจของ 
 ส่วนราชการใดของ สศอ. 
(7) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดทำายุทธศาสตร์  
 และแผนพัฒนาอุตสาหกรรม ในระดับภูมิภาคและจังหวัด  
 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(6) ประสานการดำาเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไข 
 ปัญหาด้านอุตสาหกรรม  
(7) จัดทำาแผนงานงบประมาณบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  
 ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังงบประมาณ แผนปฏิบัติการของ สศอ. 
  ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง  
(8) ดำาเนนิการเกีย่วกบังานเลขานกุารของคณะกรรมการพัฒนา 
 อุตสาหกรรมแห่งชาติ  
(9) ปฏบัิตงิานรว่มกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิานของหนว่ยงาน 
 อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา 
 อุตสาหกรรมรายสาขา 
(4) ประสานการดำาเนินงานเพ่ือให้ความช่วยเหลือและแก้ไข 
 ปัญหาอุตสาหกรรมรายสาขา 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
 อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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(1) กำาหนดนโยบาย และระเบียบในการสำารวจ การเก็บรักษา 
 และการใช้ประโยชน์ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับการเป็นศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 
 ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(3) รวบรวม จัดทำา และพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ (กท.)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กส.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

(1) เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ  
 และกำาหนดท่าทีความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
(2) ดำาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับ 
 ต่างประเทศ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ  
(3) ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตามนโยบายด้าน 
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

(4) สรา้งเครอืข่ายในการแลกเปลีย่นดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ และเอกชนทั้งภายใน 
 ประเทศและต่างประเทศ 
(5) พัฒนา บริหารจัดการ และเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ และ 
 การสื่อสาร เพื่อรองรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(6) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บั ติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน  
 และการบัญชีของ สศอ. 
(2) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิ บัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 
 เป็นหน่วยสารสนเทศเชิงลึกของกระทรวง รวมถึงการเช่ือมโยง 
 เครือข่ายข้อมูลกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(2) ศกึษา วเิคราะห์ และวจิยัประเดน็ทางเศรษฐกจิท่ีมีผลตอ่การ 
 พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศและติดตามสถานการณ์  
 รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยด้านอุตสาหกรรม 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

(3) พัฒนาเครื่องมือและแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือ 
 สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยทางเศรษฐกิจ 
 อุตสาหกรรม 
(4) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ดำาเนินการตามพันธกรณี อนุสัญญา พิธีสาร ข้อตกลง  
 มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ และร่วมพิจารณา 
 กำาหนดข้อตกลงระหวา่งประเทศดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 ระหว่างประเทศ และที่เกี่ยวข้อง 
(5) เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ 
 ความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวง  
(6) ปฏิ บัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(1) เสนอแนะให้คำาปรึกษาแก่ผู้อำานวยการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
 การพัฒนาระบบราชการภายใน สศอ. 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา 
 ระบบราชการภายใน สศอ. 
(3) ประสานและดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายใน สศอ.
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 
 หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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งบรายจ่าย ปี 2562 ปี 2563

งบบุคลากร 63,455,787.27 65,350,794.63

งบดำาเนินงาน 52,162,093.36  49,849,874.58 

งบลงทุน 1,257,039.32 14,270,519.50

งบเงินอุดหนุน 95,443,357.03 96,986,355.46

งบรายจ่ายอื่น 78,771,912.00 53,075,300.00

รวม 291,090,188.98 279,532,844.17

ข้าราชการ 136 ตำาแหน่ง
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

ลูกจ้างประจำา 14 ตำาแหน่ง

พนักงานราชการ 12 ตำาแหน่ง

โครงสร้างและกรอบอัตรากำาลัง (ตำาแหน่ง)

งบประมาณสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(หน่วย : บาท)
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 • ก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติข้อมูล
  ข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 ของสำ�นักง�น
  เศรษฐกิจอุตส�หกรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ 
  พ.ศ. 2563
 • ผลก�รปฏิบัติร�ชก�รต�มผลผลิตงบประม�ณ 
  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563
 • ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิก�รพัฒน�คุณภ�พก�ร
  บริห�รจัดก�รภ�ครัฐ (PMQA) สำ�นักง�น
  เศรษฐกิจอุตส�หกรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ 
  พ.ศ. 2563 
 • ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นก�รจัดก�รคว�มรู้ 
  (KM) สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 
  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 

ผลการปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 25632

PART



  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำาหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารแกป่ระชาชน เพ่ือให้มีผลใช้บังคบัอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการท่ีกำาหนดไว้ สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
และจัดให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนและผู้ขอรับบริการ โดยมีการดำาเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ.
  สศอ. ไดด้ำาเนนิการจดัตัง้ศนูย์ข้อมูลขา่วสารข้ึนตัง้แตปี่ พ.ศ. 2548 โดยไดจ้ดัทำาโครงสรา้ง  
การจัดองค์กร สรุปอำานาจหน้าท่ีท่ีสำาคัญและวิธีการดำาเนินงาน นอกจากนี้ ภายในศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ สศอ. ยังมีการจัดทำาแผนผังการดำาเนินงาน (Flow chart) สำาหรับข้ันตอนการ 
ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารเพ่ือไว้สำาหรับให้บริการ และอำานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ท่ีมาติดต่อ  

ณ ชั้น 2 ห้องสมุด อาคารสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2430 6800

2. การดำ เนินการจัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
 ของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
  สศอ. ได้ดำาเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพสำาหรับรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการได้โดยง่ายและสะดวก โดยมีการดำาเนินงาน ดังนี้
  2.1 จัดทำาป้ายชื่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ไว้หน้าห้อง พร้อมป้ายบอกทางไปศูนย์ข้อมูล 
   ข่าวสารของ สศอ.
  2.2 จัดสถานท่ีอำานวยความสะดวกไว้ต้อนรับ และบริการแก่ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูล 
   ข่าวสารของ สศอ.
  2.3 จัดเก็บข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา 9 (1)-(8) ไว้ให้บริการอย่างครบถ้วน โดยมี 
   ระยะเวลาจัดเก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2.4 จัดทำาดชันข้ีอมลูข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศนูย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถ 
   สืบค้นได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว

3. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  สศอ. ได้มีการดำาเนินการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าว สศอ. อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
  3.1 มอบหมายรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ 
   ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 
  3.2 ผู้บริหารให้ความสำาคัญในการติดตาม ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
   ดำาเนินการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   การจัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างสม่ำาเสมอ

การดำ เนินงานตามพระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ของสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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  3.3 มีการจัดเก็บสถิติและจัดทำารายงานสรุปผลการมาใช้บริการของผู้ท่ีมาขอรับบริการ 
   ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องสมุดสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
   และได้นำาเสนอผลรายงานต่อผู้บริหารของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทราบ 
   อย่างสม่ำาเสมอ
  3.4 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของ สศอ. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ 
   ข้อมูลข่าวสาร โดยมีการเผยแพรป่ระชาสมัพันธก์ารดำาเนนิงานของศนูย์ข้อมลูข่าวสาร 
   อย่างต่อเนื่อง
  3.5 มีการเผยแพรง่านบรกิารดา้นการใช้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชน เชน่ พระราชบัญญัต ิ

   ข้อมูลข่าวสาร คู่มือประชาชน และ VDO 3 นาทีเพ่ือประชาชน ลงผ่านช่องทางเว็บไซต์ 
   ของ สศอ. ที่ www.oie.go.th 
  3.6 มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ เว็บไซต์ของ สศอ.  
   เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์  
   เสียงตามสาย รายงานประจำาปี เป็นต้น รวมท้ังมีการสำารวจความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
   ความพึงพอใจท่ีมีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของประชาชนผู้ขอรับบริการ

4. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
  สศอ. ได้มีการดำาเนินการจัดทำา จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ดังนี้
  4.1 มีการนำาข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ท่ีหัวหน้าส่วนราชการ 
   ลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ สศอ.
  4.2 มีการจัดทำาสรุปผลการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นรายเดือน จัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจนไว้ใน 
   ศนูย์ข้อมูลข่าวสารของสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม และมีการเผยแพรบ่นเว็บไซต ์
   สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกเดือน

ความพึงพอใจของ
หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ์ 
ที่ให้บริการ

ความเหมาะสม
ด้านสถานที่

ความพอเพียง
ของอุปกรณ์ที่
ให้บริการใน
ห้องสมุด

การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่

ระบบการสืบค้น
หนังสือและรายงาน
วิจัยผ่านทาง 
E-Library

ภาพรวม
การให้บริการ
ภายในห้องสมุด

91.38 %

91.38 %

91.38 %

94.83 %

93.10 %

94.83 %
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5. การพัฒนาการดำ เนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำ ปี พ.ศ. 2562 
  สำาหรบัปี พ.ศ. 2562 ไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุการจดัทำาระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และ มาตรา 9 ดังนี้
  5.1 ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  5.2 ส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และ 
   เข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
   ของราชการ พ.ศ. 2540
  5.3 กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์ 
   การประเมินมาตรฐานการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมท้ังจัดทำา 
   ข้อมูล คำานวณคะแนน และรวบรวมข้อมูลทำาแฟ้มหลักฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สศอ. รายงานส่งสำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
  5.4 รายงานผลการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   ในเว็บไซต์ของสำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

6. การดำ เนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สศอ. ประจำ ปี พ.ศ. 2563 
  สำาหรับปี พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินการปรับปรุงการจัดทำาระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และ มาตรา 9 ดังนี้
  6.1 นำาประกาศเรือ่ง การดำาเนนิการเกีย่วกบัข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคลตามพระราชบัญญัต ิ

   ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซ่ึงอยู่ใน มาตรา 9(1) สง่กลุม่งานราชกิจจานเุบกษา  
   สำานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทำาเนียบรัฐบาล เพ่ือดำาเนินการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ต่อไป
  6.2 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงป้ายศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ให้ทันเหตุการณ์ 
   และน่าสนใจต่อผู้มารับบริการข้อมูลข่าวสาร
  6.3 รายงานผลการมาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   รวมทั้งสิ้น 10,795 ราย เสนอต่อผู้บริหาร สศอ.
  6.4 ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)-(8) ให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำาเสมอ
  6.5 จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นเพ่ือให้ผู้มารับบริการแสดงข้อคิดเห็น และได้นำาข้อคิดเห็น 
   ของผู้มารับบริการนั้น ๆ มาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
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  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะองค์กรช้ีนำาการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน มีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบาย 
แนวทาง มาตรการ และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
รวมท้ังกำาหนดท่าทีแนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนทำาการวเิคราะหว์จิยั คาดการณแ์นวโน้มเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัย เช่ือถือได้ นำาไปสู่ความเป็นเลิศด้านศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

  โดยการดำาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งผลสัมฤทธิ์  
ให้ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ มุ่งสูก่ารสรา้ง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานตามผลผลิตงบประมาณ รายละเอียดดังนี้

ผลการปฏิบัติราชการตามผลผลิตงบประมาณ 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผลผลิตที่ 1
การกำ หนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม
  การเสนอแนะนโยบาย แผน มาตรการ เร่ืองท่ีให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำาหนด 
เป้าหมายไว้ 117 เรื่อง มีผลการปฏิบัติงาน 227 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 194.0 ของเป้าหมาย ประกอบด้วยเรื่องสำาคัญ อาทิ

  • แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ  
   เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG)
  • การขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านการตลาด และ 
   ประชาสัมพันธ์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
  • รา่งพระราชบัญญัตสิภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
   (ฉบับที่...) (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)

  • การแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ
  • การนำาเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
   อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2570)

  • การพิจารณาข้อเสนอ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรค 
   ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด 
   ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  • ความคืบหน้าการดำาเนินการภายใต้มาตรการพัฒนา 
   อุตสาหกรรมชีวภาพของไทยปี พ.ศ. 2563-2570

  • รายงานผลการดำาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ 
   ดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรปูอาหาร ระยะท่ี 1  
   (พ.ศ. 2562-2570)
  • การเสนอความเห็นเรื่อง แผนยุทธศาสตร์ยางพารา 
   ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ของกระทรวงเกษตร 
   และสหกรณ์
  • การเสนอความเห็นตอ่รา่งปฏญิญาผู้นำาเขตเศรษฐกจิ 

   เอเปค ครัง้ท่ี 27 และรา่งถอ้ยแถลงรว่มรฐัมนตรเีอเปค  
   ครั้งที่ 31
  • การเสนอความเห็นต่อร่างแผนปฏิบัติการตามวิสัยทัศน์  
   หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ค.ศ. 2030  
   (ค.ศ. 2021-2025) 
  • การเสนอความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาระยะ 5 ปี  
   สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้ 

   กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 7
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ผลผลิตที่ 2
การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  การบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้กำาหนดเป้าหมายไว้ 118,000 ราย มีจำานวนผู้รับบริการข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ  รวมท้ังส้ิน 252,801 ราย คิดเป็นร้อยละ 214.0 ของเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ประกอบด้วย
ผู้รับบริการในแต่ละด้าน ดังนี้

  ท้ังนี้ จากผลการสำารวจระดับความเช่ือม่ันของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ 
ที่มีต่อสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พบว่า ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอยู่ที่ร้อยละ 90.0 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) และ
จากการสำารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย ในด้านคุณภาพ  
ความน่าเช่ือถือ ทันสถานการณ์ และการนำาไปใช้ประโยชน์ พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ เฉล่ียร้อยละ 93.7 อีกท้ังมีความพึงพอใจ
ในระบบสารสนเทศในด้านช่องทางการรับบริการข้อมูล ความทันสมัย รูปแบบการรายงาน และการแสดงผลข้อมูล เฉลี่ยร้อยละ 
93.8 (ข้อมูลจากการสำารวจผู้รับบริการในช่วง มีนาคม-มิถุนายน 2563) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

153,728 ราย 25,038 ราย 74,035 ราย

จำนวนผู้รับบริการ
ด้านดัชนีอุตสาหกรรม

จำนวนผู้รับบริการ
ด้านสถิติอุตสาหกรรม 

จำนวนผู้รับบริการ
ด้านสารสนเทศเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

ผลการสำ รวจความพึงพอใจ

ระดับเชื่อมั่นของผู้บริหาร 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ด้านคุณภาพ ระบบสารสนเทศ

93.70 %
93.80 %

90 %

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 27



  นอกจากนี ้สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมไดขั้บเคลือ่น
การพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านการดำาเนินงาน 4 โครงการ 
ครอบคลุม 3 แผนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1.	 โครงก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	ข้อมูล	และระบบส�รสนเทศ 
เพ่ือรองรับอุตส�หกรรมท่ีมีศักยภ�พมุ่งสู่อุตส�หกรรม	4.0  
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายให้ภาคอุตสาหกรรมและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การช้ีนำา 
และเตือนภัย รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ท่ีเพียงพอตอ่ความตอ้งการ โดยไดด้ำาเนนิการพัฒนาและปรบัปรงุ
ข้อมูลเชิงลึกรายอุตสาหกรรมให้มีความทันสมัย ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรม 
อย่างรอบด้าน พรอ้มท้ังจดัทำาเปน็ขอ้มูลรายงานภาวะเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมถึงรายงาน
บทวเิคราะห์เตอืนภยัและทิศทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรม นอกจากนี้
ยังได้ปรับปรุงข้อมูลภาพรวมของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
ระบบเตือนภัยบนเว็บไซต์ของ Intelligence Unit ให้ทันต่อการ
เปลีย่นแปลงของสถานการณ์ในปัจจบัุน และไดส้รปุเป็นรายงาน
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม Manufacturing Production Index 
(MPI) และดัชนช้ีีนำาเศรษฐกจิอุตสาหกรรม Purchasing Managers 
Index (PMI) และรายงานการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
ทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (Hot Issue) ท่ีคาดว่าจะสง่ผลกระทบ 
ตอ่ภาคอตุสาหกรรม เช่น ผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้บริการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ผลการเตือนภัยฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น เว็บไซต์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Line และ Facebook 

  2.	 โครงก�รยกระดับผลิตภ�พเพื่อสร้�งคว�มส�ม�รถ 
ในก�รแข่งขันภ�คอุตส�หกรรม ภายใต้แผนงานบูรณาการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต มีเป้าหมายให้ 
ภาคอุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพ่ิมขึ้น  
โดยได้ดำาเนินการขับเคลื่อนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศ รวมท้ังพัฒนาแรงงาน
และบุคลากรให้มีทักษะ ความรู ้ความสามารถตามความตอ้งการ
ของตลาด โดยมีกจิกรรมครอบคลมุท้ังระดบั Sector-Based และ 
Across-Sector ซ่ึงมีการดำาเนนิงาน 2 ดา้นสำาคญั คอื (1) การนำา
เทคโนโลยี นวัตกรรม และเครื่องมือผลิตภาพเข้ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการผลิตของสถานประกอบการ เพ่ือช่วยเพ่ิมระดับ 
ผลติภาพให้สงูข้ึน โดยให้ความสำาคญักบัสถานประกอบการท่ีอยู่
ในอุตสาหกรรมศกัยภาพ โดยมีสถานประกอบการเข้ารว่มดำาเนนิการ 
220 สถานประกอบการ (2) การยกระดับผลิตภาพแรงงาน  

เพ่ือให้แรงงานภาคอุตสาหกรรมมีความพร้อมและทักษะ 
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการประกอบการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เกิดการพัฒนาแรงงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
การยกระดับทักษะแรงงานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีแรงงานท่ีได้รับการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะสามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม จำานวน 1,632 ราย

  3.	 โครงก�รพัฒน�อุตส�หกรรมศักยภ�พ ภายใต้ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
มีเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้ดำาเนินการศึกษาภาพ
ความเคล่ือนไหวอนาคตของภาคอุตสาหกรรมใน 2 อุตสาหกรรม 
เป้าหมาย ไดแ้ก ่อตุสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ และอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมถึงศึกษาแนวทางการยกระดับ 
ผลติภาพและสรา้งมลูคา่ (Value Creation) ของภาคเศรษฐกจิไทย
ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและดิจิทัล นอกจากนี้ 
ได้มีการสร้างแบบฟอร์ม และปรับปรุงพัฒนาระบบการนำาเข้า
ข้อมูลโดยผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมตามแบบฟอร์มเดียว
ของกระทรวงอุตสาหกรรม (Single Form) พรอ้มท้ังเช่ือมโยงข้อมูล
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือนำา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ สำาหรับการวิเคราะห์และติดตามสภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาพรวมรายสาขา และเชิงพื้นที่ รวมทั้ง
นำาไปประกอบการวางแผนและจัดทำานโยบายท่ีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

  4.	 โครงก�รจัดทำ�แผนก�รตล�ดและประช�สัมพันธ์ 
เขตพฒัน�เศรษฐกิจพเิศษ ภายใตแ้ผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีเป้าหมายในการสนับสนุนด้านการ
ประชาสมัพันธแ์ละการตลาดและเพ่ิมประสทิธภิาพการขับเคลือ่น
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยได้ดำาเนินการจัดทำาแผน 
การตลาด และประชาสมัพันธภ์าพรวมและรายจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เขตเศรษฐกจิพิเศษ 10 จงัหวัด ไดแ้ก ่จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดั
เชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดตราด จังหวัดนครพนม จังหวัด
นราธวิาส จงัหวดัมกุดาหาร จงัหวัดสงขลา จงัหวดัสระแกว้ และ
จังหวัดหนองคาย พร้อมท้ังเสนอแนะแนวทางและกลไกการ 
ขับเคลือ่นแผนการตลาด และประชาสมัพันธเ์ขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พิเศษไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าการ
ลงทุนในพ้ืนท่ี เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษเพ่ิมข้ึน และขับเคลือ่น
ให้สอดคล้องกับจุดเด่นและศักยภาพของพื้นที่ต่อไป
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รายงานผลการดำ เนินการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
สำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีจะยกระดับหน่วยงานภาครัฐ
เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพ่ือให้สามารถรองรับต่อการเปล่ียนแปลง
และการเป็นประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายหลกัเพ่ือให้ภาครฐั
มีการบรหิารจดัการท่ียึดหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือประโยชนส์ขุของ
ประชาชน และรองรบัยทุธศาสตรข์องประเทศไทย 4.0 และเปน็
ท่ีเช่ือถือไว้วางใจ ตลอดจนเป็นท่ีพ่ึงของประชาชนได้อย่าง
แท้จรงิ ซ่ึงมีปัจจยัท่ีสำาคญั 3 ประการในการพัฒนาระบบราชการ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าว ประกอบด้วย 1) การสานพลัง
ทุกภาคส่วนระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม  
(Collaboration) 2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และ  
3) การปรับเข้าสู่การเป็นดิจิทัล (Digitization) ซึ่งได้มอบหมายให้
สำานักงาน ก.พ.ร. พัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ
นำาไปใช้ในการพัฒนาองค์การเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 หรือท่ีเรียกว่า เคร่ืองมือประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 หรือ PMQA 4.0 ข้ึน  
ซ่ึงเป็นการต่อยอดจากเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ท่ีมีการดำาเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ ท่ีผ่านมา
สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดผ้า่นการตรวจรบัรอง
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified  
Fundamental Level) รอบที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 94.90 และผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL) 
เม่ือปี พ.ศ. 2560 โดยมีคะแนนรวม 277 คะแนน และในปี  
พ.ศ. 2563 ได้คะแนนการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 
รวม 350.58 คะแนน

  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้นำาเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือ 
การประเมินระบบการบริหารองค์การในเชิงบูรณาการ เพ่ือเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือยกระดับคุณภาพการปฏิ บัติงาน 
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงของ PMQA ทั้ง 7 หมวด ประกอบด้วย  
1) การนำาองค์การ 2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3) การให้
ความสำาคัญกับผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้น 
ระบบปฏิบัติการ และ 7) การบรรลุผลลัพธ์การดำาเนินงาน 
อย่างไรก็ตาม สศอ. ได้พัฒนาต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้สามารถรักษาระดับมาตรฐานได้อย่างต่อเน่ือง 
โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนานวัตกรรม
หรือปรับปรุงกระบวนการทำางาน ซึ่งจะทำาให้สามารถปรับระบบ
การวัดผลลัพธ์การดำาเนินการให้สะท้อนทิศทางขององค์กรและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
ซ่ึงจากผลการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0  
โดยสำานักงาน ก.พ.ร. ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาพบว่า สศอ. 
ยังมีประเด็นต่าง ๆ ตามเกณฑ์ PMQA ที่ต้องปรับปรุง ได้แก่  
1) การคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและการมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ 
2) การเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก 
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีดีในการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนและเกิด 
ผลกระทบในวงกว้าง 3) มีระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัย
เพื่อการบริการและการเข้าถึง 4) กระบวนการทำางานเชื่อมโยง
ต้ังแต่ต้นจนจบ นำาไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 5) การลดต้นทุนการใช้
ทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพและความสามารถในการแข่งขัน 
และ 6) การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบเศรษฐกิจ 
สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
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1. การปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

หมวด ประเด็นที่มีการพัฒนา

- การกำหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

การประเมินตนเอง

การนำองค์การ

การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้

การมุ่งเน้นบุคลากร

การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

• การนำองค์การที่สร้างความยั่งยืน
• การมุ่งเน้นผลแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสัมฤทธิ์ผ่าน
• การสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

• แผนยุทธศาสตร์ตอบสนองความท้าทาย และสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง
• เป้าหมายยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาติ

• การสร้างนวัตกรรม การบริการ และตอบสนองความต้องการ
  เฉพาะกลุ่ม ระดับการ แนวทางการดำเนินการ

• ระบบการจัดการบุคลากรตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ

• การกำหนดตัววัดเพื่อการติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

• การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ การให้บริการ

เกณฑ์
PMQA

4.0

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และ 
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 โดยคณะทำางาน PMQA ได้มีการระดม
ความคดิเห็นรว่มกนั เพ่ือวเิคราะห์โอกาสในการปรบัปรงุและจดัทำา
แผนพัฒนาองค์การรายหมวด พบประเด็นท่ีจะต้องดำาเนินการ
ปรับปรุงในแต่ละหมวด โดยสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

หมวด 1 การนำ องค์การ
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ควรมีการกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม/เป้าหมายของ PMQA 4.0 
ท่ีร่วมกันรับผิดชอบ มีการทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดรับกับ
สถานการณปั์จจบัุน รวมถงึการวางแผนการทำางานในเชิงรกุ และ
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อสังคม โดยสร้างวัฒนธรรม 
ปรับปรุงโครงสร้าง Cross Function นำาข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมาปรับปรุงกระบวนการ

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ในเวทีการประชุมผู้บริหาร ควรเพิ่มเติมการติดตามและ
รายงานผลการบรรลุยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการติดตาม 
งบประมาณ โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาติดตามแบบ Real 
Time/Dash Board มาใช้สำาหรับการปรับปรุงกระบวนการ 
ควรเป็นจัดทำาโครงสร้างแบบข้ามสายงาน (Cross Function) 
และหาวิธีลดกระบวนการ/ข้ันตอนการทำางาน เช่น ระบบสนับสนุน 
(ระบบสารบรรณ) และควรมีวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร กับยุทธศาสตร์ชาติ  
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวด 3 การให้ความสำ คัญกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ควรให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
เพ่ือการเข้าถงึความตอ้งการของผูร้บับรกิาร ผูม้สีว่นได้สว่นเสยี 
มีการนำาสารสนเทศมาปรบัปรงุผลผลติและบรกิารท่ีสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เช่น นำาเรื่องการถ่ายทอดสดมาวิเคราะห์ในเรื่อง
การสร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบรกิาร โดยนำาเร่ือง Single Form 
มาเช่ือมโยงในเรื่องการออกแบบนวัตกรรม และการประเมิน
ความพึงพอใจควรเชื่อมโยง Digital+Transformation เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการให้สูงขึ้น 

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ข้อมูลองค์กรและสารสนเทศควรตอบโจทย์พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยเน้นงานภารกิจหลัก ระบบชี้นำาและ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม และงานภารกิจสนับสนุน ควรมีการ
วางแผนนำาเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล 
ตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ และรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ควรเน้นเรื่องการจัดทำาความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Path) การเติบโตของบุคลากร การทำาแผนสืบทอด
ตำาแหน่ง (Succession Plan) และการวัดและประเมินผลการ
ปฏบัิตงิาน (Performance Measurement) มีการวเิคราะห์ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร เพ่ือนำาไปสู่การวางแผน 

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม30



ที่สอดคล้องต่อความต้องการขององค์กร และมีการวิเคราะห์
อัตรากำาลงั และศักยภาพท่ีจำาเป็นตอ่การดำาเนนิการในปัจจบัุนและ
อนาคต เพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรได้ชัดเจน รวมทั้งกำาหนด
เป้าหมายการได้รับรางวัลระดับชาติ เพ่ือเป็นเป้าหมายให้
บุคลากรได้พัฒนาตนเอง รวมถึงผลลัพธ์การเลื่อนระดับที่สูงขึ้น

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง	อ�ทิ
  ควรมีการออกแบบกระบวนการท่ีเช่ือมโยงตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการ เพ่ือสร้างคุณค่าต่อผู้รับบริการ และระบุว่า
กระบวนการที่ออกแบบประกอบด้วยขั้นตอนอะไรบ้าง ใครเป็น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์การพัฒนาปรับปรุงกระบวนโดยใช้
ระบบดจิทัิล และคน้หา พัฒนา วจิยัปรบัปรงุกระบวนการทำางาน 
ให้ดียิ่งขึ้น สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ เป็นต้น

2. การประกวดต้นแบบการปรับปรุงงานกระบวนการ ของสำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
 Improvement Award ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โดยการสง่เสรมินวตักรรม และการมุ่งเนน้การมีสว่นร่วม
เพ่ือส่งเสริมการทำางานร่วมกันเป็นทีม และกระตุ้นให้บุคลากร 
ในองคก์รมีสว่นรว่มในการคดิคน้นวตักรรมและพัฒนาการทำางาน 
ประกอบด้วย
	 	 1.	 ชือ่ผลง�น	Live	Streaming	เครือ่งมอืประช�สมัพนัธ ์
ในยุค	New	Normal	ชื่อทีม	PANYA	ชื่อสม�ชิก	ได้แก่
   • นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข
    ตำาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
    สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม
   • นางสาวเทพยุดา วงศ์วิรัติ
    ตำาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิิบัติการ 
    สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม
   • นางพิมพ์กมล ไชยสมภาร
    ตำาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิิบัติการ
    สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม
	 	 2.	 ชื่อผลง�น	OIE	Smart	Healthy	ชื่อทีม	HR	Team	
ชื่อสม�ชิก	ได้แก่
   • นายจักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์
    ตำาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการพิเศษ 
    สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
    สำานักงานเลขานุการกรม 

   • นางสาวเขมรุจิ โตอินทร์
    ตำาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำานาญการ
    สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
    สำานักงานเลขานุการกรม
   • นางสาวภัทรธีรา ใช้สง่า
    ตำาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิิบัติการ
    สังกัด กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
    สำานักงานเลขานุการกรม
  3.	 ชื่อผลง�น	Trello	ชื่อทีม	Trio	ชื่อสม�ชิก	ได้แก่
   • นางสาวพัชราวดี คำารอด
    ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 
    สังกัด กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
   • นางสาววรนาถ ด่านผดุงทรัพย์
    ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 
    สงักดั กองเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศ
   • นางสาวทิพจุฑา รวบยอด
    ตำาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ 
    สงักดั กองเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระหวา่งประเทศ

กิจกรรม Idol Improvement Award ประจำ ปี พ.ศ. 2563
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3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามค่านิยม ASIA ซึ่งประกอบด้วย

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้แก่ 
ทำงานตามหน้าที่รับผิดชอบ
ในความเป็นบุคลากรทำงาน

ตามหน้าที่รับผิดชอบ
จนสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

ทำงานเสร็จ
ตามกำหนดเวลา

อย่างมีคุณภาพ ตรงต่อเวลา

A
Accountability

S
Suggestion

การเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ได้แก่ อย่านิ่งดูดาย

ในเรื่องที่สมควรเสนอแนะ
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง 

 หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ทุกอย่างดีขึ้น

 เสนอแนะด้วยความหวังดี
 และทัศนคติเชิงบวก

 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และมุ่งมั่น ในการปรับปรุง

ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

I
Integrity

 ความซื่อสัตย์สุจริต 
ได้แก่ ทำงานด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
ทำงานโดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นต้น

A
Achievement 
Motivation

ความมุ่งมั่นปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
ผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

ได้แก่ การอุทิศตน 
มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อความสำเร็จ

ของงานและองค์กร 

  เพื่อเป็นการส่งเสริม และการกำากับดูแลให้บุคลากรของ
สศอ. ประพฤติตนตามค่านิยมหลักแล้วยังมีการจัดกิจกรรมประกวด 
“คนคุณค่า ปี 7” สศอ. ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้
วธิกีารโหวตให้คะแนนจากบุคลากรท้ังหมด เพ่ือคน้หาคนคุณค่า
ท่ีมีพฤติกรรมและการปฏิบัติตนสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 
ตามที่ สศอ. กำาหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับการลงคะแนนโหวตมากที่สุด
ในปีน้ี ได้แก่ นางสาวภคอร ประสิทธ์ิสุข ตำาแหน่งนักประชาสัมพันธ์
ปฏิิบัติการ สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำานักงานเลขานุการกรม 
โดยบุคลากรท่ีลงคะแนนไดเ้ขียนถงึความประทับใจตอ่คนคณุคา่ 
อาทิ มีความเสยีสละ เป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏบัิตงิาน ให้ความ
ร่วมมือต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่ไม่เลือกปฏิบัติ 

 ท้ังนี ้สศอ. มีความมุ่งม่ันท่ีจะยกระดบัคณุภาพการปฏบัิตงิาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
สว่นเสยี รวมท้ังสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายในของ สศอ. ต่อไป

นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข  
สังกัดกลุ่มประชาสัมพันธ์  
สำ นักงานเลขานุการกรม  
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก “คนคุณค่า ปี 7” สศอ. 
ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม32



รายงานผลการดำ เนินงานการจัดการความรู้ (KM)
สำ นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานเชิงวิชาการ มีพันธกิจหลักท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย 1) จัดทำาบูรณาการ  
ผลักดันนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน  
2) จดัทำา เช่ือมโยง และให้บรกิารข้อมูล การช้ีนำาและการเตอืนภยัเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อถือได้ และ 3) สร้างความเข้มแข็งในการ
เป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ต้องอาศัยฐานข้อมูลท่ีครบถ้วน ทันสมัย 
และพร้อมใช้งาน จึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมและผลักดันให้มีองค์ความรู้ 
และแนวทางการจัดการความรู้ที่สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์
ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์กร 
ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ และให้บุคลากร 
ในสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง ตลอดจน
สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมในหมู่บุคลากรขององค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือนำามาสูก่ารพัฒนาการปฏบัิตริาชการท่ีมีประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  
มุ่งสู่การเป็นองค์กรชี้นำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

  การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพัฒนาองค์กร เป็นเป้าหมาย
ที่สำาคัญ สศอ. มุ่งมั่น และผลักดันให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

  การจัดการความรู้ ในปีนี้ สศอ. ได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม 
การจัดการความรู้ โดยมีท้ังรูปแบบการรับฟังบรรยายหรือการบรรยายถ่ายทอดความรู้
จากวิทยากรท่ีชำานาญในองค์ความรู้ ตลอดจนการทดลองปฏิบัติจริง เพ่ือให้บุคลากร 
ได้เข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะดำาเนินการจัดการความรู้ และสนับสนุนให้เกิดการกระจาย 
และไหลเวียนของความรู้ในองคก์ร และสรา้งการมสีว่นรว่มในกจิกรรมตา่ง ๆ  ของ สศอ. 
อย่างต่อเนื่องตลอดท้ังปี อาทิ กิจกรรม KM Kick off กิจกรรม KM Day กิจกรรม 
ส่งเสริมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Smart Sharing, KM Smart Activity)  
การศึกษาดูงานภายนอกองค์กร และการบรรยายถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรภายนอก
อย่างต่อเนื่อง
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• รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ  
  ที่ สศอ. เคยจัดทำไว้
• วิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็น
  ต่อการปฏิบัติงานของ สศอ. 
• กำหนดองค์ความรู้ที่จะดำเนินการจัดทำ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการ  
  สำรวจแบบออนไลน์ผ่าน Google Form

• การประชุมคณะทำงานบริหาร 
  พัฒนาทรัพยากรบุคคล
• การจัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบ 
  เอกสาร/อื่น ๆ ที่เหมาะสม 
• การปรับปรุง อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ 
  ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นฐานความรู้

• การเผยแพร่ความรู้เพื่อให้
  บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้
  ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านเว็บไซต์
• การเผยแพร่ความรู้ ผ่านห้องสมุด
  ของ สศอ.

• การรวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ
• การถ่ายทอดความรู้ในตัวคน
  ให้เป็นรูปธรรม
• การสืบค้นความรู้จาก KM 
  เว็บไซต์ ห้องสมุด
• การพัฒนาบุคลิกภาพ จากวิทยากร
  ภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์

• การจัดตั้งคณะทำงานจัดทำองค์ความรู้
• การบรรยายถ่ายทอดความรู้
  จากบุคลากรภายใน และ/หรือวิทยากร 
  จากภายนอก
• การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้
  แนวปฏิบัติที่ดีภายนอกองค์กร

• การประชุมคณะทำงานบริหารพัฒนา
  ทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้
• การวิเคราะห์และการชี้นำเตือนภัย
  ทางเศรษฐกิจ 
• การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบ
  ราชการ 4.0 การบริหารงานในรูปแบบ 
  Work from Home

• กิจกรรม KM Kick off
• กิจกรรม KM Day
• กิจกรรม KM Smart Sharing 
• กิจกรรม KM Smart Activity

การบ่งชี้/กำหนดความรู้ 
(Knowledge Identification)

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
(Knowledge Organization)

การเข้าถึงความรู้
(Knowledge Access)

การเรียนรู้
(Learnimg)

การสร้างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation & 
Acquisition)

การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification 
and Refinement)

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
(Knowledge Sharing)

การดำ เนินการจัดการความรู้ ประจำ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สรุปสาระสำ คัญ ดังนี้
1. การบ่งชี้กำ หนดความรู้ (Knowledge Identification)
  1.1 ในปี พ.ศ. 2563 ได้รวบรวมเอกสารองค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี สศอ. เคยจัดทำาไว้ ตลอดจนวิเคราะห์หาองค์ความรู้ 
ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สศอ. ท้ังท่ีมีอยู่ และต้องพัฒนาเพ่ิมเติมรวบรวมไว้ให้บุคลากรได้เรียนรู้  โดยท่ีปรึกษาได้ดำาเนินการสำารวจ
องค์ความรู้เพื่อทบทวนการจัดทำาแผนที่นำาทางการจัดการความรู้ (KM Roadmap) ของ สศอ. ปี พ.ศ. 2563-2565 และกำาหนด 
องค์ความรู้ที่จะดำาเนินการจัดทำาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเป็นการสำารวจแบบออนไลน์ผ่าน Google Form

  1.2 จดัทำาแผน  KM Roadmap ปี พ.ศ. 2563-2565 คณะทำางานบรหิาร พัฒนาทรพัยากรและองค์ความรู ้ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ได้จัดประชุมเพื่อทำาแผน KM Roadmap ของ สศอ. ปี พ.ศ. 2563-2565 และกำาหนดองค์ความรู้ที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ และสิ่งที่บุคลากรจำาเป็นต้องรู้ในปี พ.ศ. 2563 
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องค์คว�มรู้ที่	1	หัวข้อ	:	ก�รวิเคร�ะห์และก�รชี้นำ�เตือนภัยท�งเศรษฐกิจ
วิทยากร : อาจารย์มหพล วันแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

องค์คว�มรู้ที่	2	หัวข้อ	:	ก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กรเข้�สู่ระบบร�ชก�ร	4.0	ครั้งที่	1,	2
วิทยากร : ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)
	 	 2.1	 ก�รจัดตั้งคณะทำ�ง�นจัดทำ�องค์คว�มรู้
   เพ่ือร่วมผลักดันการจัดทำาองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใน สศอ. ให้บรรลุเป้าหมายได้ตามท่ีกำาหนด สศอ.  
ได้แต่งตั้งคณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยภารกิจที่จะจัดทำาองค์ความรู้ในปี พ.ศ. 2563 จำานวน 
3 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และการชี้นำาเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 2) การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 
และ 3) การบริหารงานในรูปแบบ Work from Home และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่ 

	 	 2.2	 ก�รบรรย�ยถ่�ยทอดคว�มรู้จ�กบุคล�กรภ�ยใน	และ/หรือวิทย�กรจ�กภ�ยนอก
   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ท่ีจำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน สำานักงานได้เชิญวิทยากรจากภายนอก 
ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบรรยายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคนิคการทำางานท่ีเป็นประโยชน์มาบรรยายให้กับบุคลากร 
ของ สศอ. องค์ความรู้ละ 1 เร่ือง

องค์คว�มรู้ที่	3	หัวข้อ	:	ก�รบริห�รง�นในรูปแบบ	Work	from	Home	และก�รให้บริก�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่
วิทยากร : อาจารย์ธีรัตน์ โสดารัตน์ ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
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	 	 2.3.	 ก�รศึกษ�ดูง�นเพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีภ�ยนอกองค์กร

   เพ่ือนำาเอาแนวปฏบัิตท่ีิดขีององคก์รท่ีไดไ้ปศกึษาดงูาน (Best Practice) มาประยกุต์ใช้เพ่ือสง่เสริมและพัฒนาบุคลากร
ให้เกิดการเรียนรู้ สามารถนำาองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำางาน สศอ. ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการศึกษาดูงานภายนอกองค์กร ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวน 1 คร้ัง ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สำานักงานกลาง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
	 	 3.1	 จ�กก�รประชุมคณะทำ�ง�นบริห�ร	พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลและองค์คว�มรู้สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม	จำ�นวน	2	คร้ัง
   คณะทำางานฯ ได้ร่วมกันกำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการในปี พ.ศ. 2563 หลังจากกำาหนดองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการในปี 
พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว จึงมีการเปิดรับสมัครผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมจัดทำาองค์ความรู้ โดยมีบุคลากรของ สศอ. ให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วม
เป็นคณะทำางานองค์ความรู้ หลังจากกำาหนดหัวข้อองค์ความรู้ท่ีจะดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว ได้ดำาเนินการจัดกิจกรรมการบรรยายถ่ายทอด
ความรู้จากวิทยากรท่ีชำานาญในองค์ความรู้ท่ีจัดทำาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

	 	 3.2	 ก�รจัดทำ�องค์คว�มรู้ในรูปแบบเอกส�ร/อ่ืน	ๆ	ท่ีเหม�ะสม	
   เม่ือได้ข้อมูลจากวิทยากรท่ีชำานาญองค์ความรู้แล้ว คณะทำางานองค์ความรู้ได้ดำาเนินการจัดทำาองค์ความรู้ เม่ือเรียบร้อยแล้ว  
หลังจากน้ันได้นำาเน้ือหามาจัดทำาในรูปแบบ Infographic เพ่ือจัดทำาเป็นคู่มือองค์ความรู้ท้ัง 3 เร่ือง ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์และการช้ีนำา
เตือนภัยทางเศรษฐกิจ 2) การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และ 3) การบริหารงานในรูปแบบ Work from Home และ
การให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่
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	 	 3.3	 ก�รปรับปรุง/อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์	KM	ให้เป็นปัจจุบัน	เพ่ือเป็นฐ�นคว�มรู้
   เว็บไซต์โครงการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
โดยเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การทำางานของระบบจะประกอบไปด้วยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ 
(Server) ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud) เกตเวร์ (Gateway)  
เราเตอร์ (Router) และสายสื่อสารเป็นจำานวนมากท่ี 
เชื่อมต่อสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
โดยผู้ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ISP 
(Internet Service Provider) จะกระจายเส้นทางเข้าไปสู่
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเว็บไซต์โครงการการบริหาร
จัดการความรู้ มีรายละเอียดเมนูหลัก 6 เมนู ซ่ึงได้นำา
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
  คณะทำางานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ ได้จัดประชุมร่วมกับคณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้ เพื่อประมวล
และกลั่นกรองความรู้ให้มีความรู้ที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย โดยร่วมกันพิจารณาองค์ความรู้ทั้ง 3 เรื่อง ประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์และการช้ีนำาเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 2) การบริหารและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และ 3) การบริหารงาน
ในรูปแบบ Work from Home และการให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลยุคใหม่

5. การเข้าถึงความรู้ 
  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย สะดวกรวดเร็วผ่านเว็บไซต์ และการเผยแพร่ความรู้ผ่านห้องสมุดสำานักงาน 
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
	 	 6.1	 กิจกรรม	KM	Kick	off
   การจัดกิจกรรม KM Kick Off ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด KM New Normal New OIE 2020 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ สศอ. เข้าใจถึงสิ่งท่ีองค์กรจะดำาเนินการด้านการจัดการความรู้ โดยเป็นการเปิดตัวการดำาเนินการ 
โครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนเป็นการนำาเสนอแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้
ประจำาปี คณะทำางานบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้ และองค์ความรู้ที่จะดำาเนินการในปี พ.ศ. 2563

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 37



	 	 6.2	 กิจกรรม	KM	Day	
   การจัดกิจกรรม KM day ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด New Normal New OIE 2020 เป็นการสรุป
ผลการดำาเนินการโครงการบริหารจัดการความรู้ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตลอดจนเป็นการนำาเสนอองค์ความรู้ท่ีจัดทำา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรูปแบบของตลาดนัดความรู้ และจัดให้มีกิจกรรมยกย่องชมเชย มอบรางวัลแก่คณะทำางานจัดทำาองค์ความรู้  
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  

	 	 6.3	 กิจกรรม	KM	Smart	Sharing
   เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน สศอ. แก่บุคลากรในทุกระดับ  
เพ่ือให้เกิดบรรยากาศการร่วมกันพัฒนาการทำางานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการถ่ายทอดความรู้จำานวน  
5 คร้ัง ประกอบด้วย 1) เร่ือง เทคนิคการพูดนำาเสนอต่อสาธารณะ 2) เร่ือง One Day Easy Clip ตัดคลิปง่าย ๆ สไตล์คุณ 3) เร่ือง  
เปิดโลกหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมไทย 4) เรื่อง การจัดการความรู้ 5) เรื่อง Planning Tool for  
the Planner

ครั้งที่	1	เรื่อง	เทคนิคก�รพูด 
นำ�เสนอต่อส�ธ�รณะ

คร้ังท่ี	2	เร่ือง	One	Day	Easy	Clip	
ตัดคลิปง่�ย	ๆ	สไตล์คุณ

ครั้งที่	3	เรื่อง	เปิดโลกหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติเพื่อส่งเสริม 
ก�รยกระดับอุตส�หกรรมไทย
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ครั้งที่	4	เรื่อง	ก�รจัดก�รคว�มรู้

ครั้งที่	5	เรื่อง	Planning	Tool	 
for	the	Planner

	 	 6.4	 กิจกรรม	KM	Smart	Activity
   โดยมรีปูแบบการรบัฟังบรรยาย และทดลองปฏบัิตจิรงิ (Learning by Doing) จากวทิยากรท่ีมีความรู ้และประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ  ไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ  และฝึกฝนให้สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน และการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) จำานวน 3 ครั้ง ประกอบด้วย 1) เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพ 2) เรื่อง การทำาเจลแอลกอฮอล์ และ 3) เรื่อง การทำาถุง
ผ้าย้อมคราม

 7. การเรียนรู้
  สศอ. ได้รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยการถ่ายทอดความรู้ท่ีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge ) ให้เป็นความรู้ 
ที่เป็นรูปธรรม ( Explicit Knowledge ) ซึ่งจะเป็นความรู้ขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบเอกสารองค์ความรู้ วิดีทัศน์ และ 
Soft File โดยบุคลากรสามารถเข้าไปสืบค้นได้หลายช่องทาง อาทิ KM เว็บไซต์ ห้องสมุดสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นต้น
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 • INNOVATION ประเดน็สำ�คัญทีส่ง่ผลกระทบต่อ
  ทุกภ�คส่วน
 • ก�รปรับตัวของภ�คอุตส�หกรรมเพื่อรักษ�
  คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน
 • คว�มตกลงก�รค้�เสรีของไทย คว�มท้�ท�ย
  หลังโควิด-19 
 • ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมด้วยข้อมูลเพื่อรองรับ
  ก�รเข้�สู่อุตส�หกรรม 4.0

สศอ. กับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย
สู่อนาคต3

PART



 คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ในปัจจุบันนวัตกรรม (Innovation) 
เป็น Key Success Factor ท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจำาเป็นต้องสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้กับสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ 
แข่งขันในตลาดได้ นวัตกรรมแบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ Sustaining 
Innovation หมายถึง วิวัฒนาการ (Evolution) หรือการปรับเปล่ียน 
(Transformation) สินค้าให้ดีข้ึนกว่าเดิมในทางใดทางหน่ึง เช่น 
รูปลักษณ์ รูปแบบการใช้งาน หรือความสามารถ/ประสิทธิภาพ 
ในการทำางาน เป็นต้น และ Disruptive Innovation ซ่ึงเป็นการสร้าง 
ส่ิงใหม่ท่ีแตกต่างไปจากของเดิม จนทำาให้เกิดการปฏิวัติ (Revolution) 
หรือเปล่ียนผู้เล่นหลักในภาคธุรกิจ (Game Changer) ไปอย่างส้ินเชิง 
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การพัฒนานวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นแบบไหน ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคสินค้า ผู้ผลิตสินค้า 
ผู้ผลิตช้ินส่วน (OEM) ภายใต้ห่วงโซ่การผลิต และหน่วยงานภาครัฐ
 ในฐานะผู้บริโภคสินค้า ซ่ึงคาดหวังว่าสินค้าท่ีซ้ือน้ัน 
ต้องตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างตรงใจมากท่ีสุด เช่น  
ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการเก็บรักษาข้อมูลท่ีใช้งาน 
บนคอมพิวเตอร์ ซ้ือโทรทัศน์เพ่ือติดตามข่าวสารและความบันเทิง 
ต่าง ๆ  หรือซ้ือรถยนต์น่ังเพ่ือความสะดวกในการเดินทางไปพบปะ
ผู้คน เป็นต้น การพัฒนานวัตกรรมซ่ึงส่งผลให้สินค้ามีการ
เปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีผู้บริโภคทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้ว 
ตัวอย่างของสินค้าประเภท “เทคโนโลยีเก่�ไป-ใหม่ม�”	ได้แก่
 1)	 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล พัฒนาจากแผ่นดิสก์แบบอ่อน 
(Floppy Disk) ขนาด 8 น้ิว มาเป็นแผ่นซีดี ต่อมาเป็น USB Flash 
Drive ท่ีมีขนาดเล็ก น้ำาหนักเบา สะดวกในการพกพา ต่อมาเป็น 
Hard Disc Drive (HDD) ท่ีมีความจุข้อมูลมากข้ึนกว่าเดิมเป็น
พันเท่าตัว และล่าสุดคือวิวัฒนาการ (Evolution) ไปสู่ Solid State 
Drive (SSD) ท่ีมีข้อดีกว่า HDD คือ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
ไวกว่า มีความทนทาน ไม่ส้ินเปลืองพลังงานไฟฟ้า ไม่ร้อน  
(ไม่ต้องใช้มอเตอร์เหมือน HDD) น้ำาหนักเบา อย่างไรก็ตาม SSD 
ยังมีราคา (ต้นทุน) ต่อความจุแพงกว่า HDD
 2)	 โทรทัศน์ ซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตจอภาพมีวิวัฒนาการ 
(Evolution) จากจอกลม (CRT) มาเป็นจอแบนแอลซีดี (LCD) 
แอลอีดี (LED) ตามลำาดับ และล่าสุดคือจอโอแอลอีดี (OLED) 
จอภาพท่ีเปล่ียนไปน้ัน ทำาให้ภาพมีสีสันสดใส คมชัดข้ึน และทำาให้
การติดต้ังโทรทัศน์ประหยัดพ้ืนท่ีและสามารถเช่ือมต่อโทรทัศน์ 
เข้ากับอินเตอร์เน็ตได้
 3)	 รถยนต์น่ัง ซ่ึงทิศทางเทคโนโลยียานยนต์โลกพัฒนา
ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ C-A-S-E (Connected-Autonomous-
Sharing-Electrified) ทำาให้เกิดการปรับเปล่ียน (Transformation) 
จากรถยนต์เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (ICE) มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 
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(Battery Electric Vehicles: BEV) ท่ีมีสมรรถนะในการขับข่ี 
ท่ีดีเย่ียม เสียงเงียบ รถส่ันสะเทือนน้อย รวมท้ังช่วยให้ผู้บริโภค
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงและค่าบำารุงรักษารถอีกด้วย
 จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า ถึงแม้สินค้าเทคโนโลยี
เหล่าน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังตามนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
พัฒนาข้ึน แต่ผู้บริโภคทุกคนไม่มีอะไรต้องกังวลใจ ตราบใดท่ี
สินค้ายังสามารถตอบสนองความต้องการ มีการใช้งานท่ีสะดวก
สบายหรือมีประสิทธิภาพมากข้ึน และท่ีสำาคัญคือ มีราคา 
ท่ีสามารถเอ้ือมถึงได้
 ในฐานะผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ 
จัดเก็บข้อมูล โทรทัศน์ หรือรถยนต์น่ัง ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเป็นบริษัท
ข้ามชาติท่ีมีการลงทุนในประเทศไทยผ่านนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนของภาครัฐ รวมถึงมีการลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ  ท่ัวโลก 
โดยท่ัวไปแล้ว การคิดค้นนวัตกรรมมักดำาเนินการโดยบริษัท 
ในประเทศแม่ เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ไต้หวัน จีน สหรัฐอเมริกา และ
กลุ่มสหภาพยุโรป เน่ืองจากเป็นเจ้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
และเกิดความคุ้มค่าในแง่การลงทุนด้านวิจัยพัฒนา โดยในช่วงแรก 
ของการผลิตสินค้านวัตกรรมออกสู่ตลาดน้ัน ส่วนใหญ่สินค้าจะมี 
ราคาแพงอยู่ แต่เม่ือมีการพัฒนานวัตกรรมให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  
ราคาสินค้าจะถูกลงจนผู้บริโภคสามารถเอ้ือมถึงได้ เม่ือน้ันบริษัทแม่ 
จำาเป็นต้องพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนเพ่ือตัดสินใจว่า ประเทศไหน 
ควรเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ ประเทศไหนควรเป็น 
ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีเก่า หรือในบางกรณีอาจเลือก 
ประเทศท่ีมีศักยภาพ เป็นฐานการผลิตของท้ังสินค้านวัตกรรมใหม่
และเทคโนโลยีเก่าไปพร้อมกัน (Dual Track) โดยพิจารณาปัจจัย
สำาคัญของแต่ละประเทศ ได้แก่ ขนาดตลาด (ท้ังตลาดในประเทศ 
และตลาดส่งออกภายใต้การจัดทำาเขตการค้าเสรี (FTA) ต่าง ๆ) 
ห่วงโซ่การผลิตในประเทศ (Supply Chain) นโยบายของภาครัฐ 
(เช่น นโยบายส่งเสริมการลงทุน นโยบายสนับสนุน การสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ท้ังทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี) รวมถึงปัจจัย 

การผลิต (เช่น ต้นทุนแรงงาน คุณภาพแรงงานมีฝีมือ และความ
ใกล้/ไกลแหล่งวัตถุดิบ) เป็นต้น 
 กล่าวได้ว่า ถึงแม้สินค้าเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลง
ตามนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีท่ีคิดค้นข้ึนเองเพ่ือพัฒนาสินค้าเดิม
ให้ดีข้ึน หรือเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ แต่ผู้ผลิตสินค้าซ่ึงเป็น
บริษัทข้ามชาติท่ีมีการลงทุนในประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก ก็ไม่มีอะไร
ต้องกังวลใจ นอกจากการพิจารณาปัจจัยสำาคัญเพ่ือตัดสินใจเลือก
ฐานการผลิตในประเทศท่ีมีต้นทุนการผลิตคุ้มค่าท่ีสุด รวมท้ัง  
การวางแผนการบริหารจัดการ Global Supply Chain อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริษัทข้ามชาติยังสามารถสร้างผลกำาไรได้อยู่
 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐซ่ึงตระหนักดีว่า ภาคอุตสาหกรรม
ไทยกำาลังเผชิญกับยุคแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
นวัตกรรม/เทคโนโลยี จึงได้กำาหนดนโยบายการปฏิรูปประเทศ 
ในทุกมิติ ท้ังด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม สังคม และส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “อุตสาหกรรม 4.0”  
เพ่ือผลักดันทุกภาคส่วนให้เปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ท่ีคำานึงถึงคุณค่า โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยสำาคัญในการ 
ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ย่อมต้องการให้นักลงทุน
ต่างชาติเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ SSD โทรทัศน์จอโอแอลอีดี 
(OLED) รถยนต์ไฟฟ้า (BEV) หรือสินค้านวัตกรรมล่าสุด เพราะ
การผลิตสินค้านวัตกรรมย่อมหมายถึงเม็ดเงินลงทุนและมูลค่าเพ่ิม 
ของสินค้า (Value Added) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเพื่อปรับปรุง 
ไลน์การผลิตสินค้า การลงทุนผลิตช้ินส่วนใหม่ และการพัฒนา
บุคลากร/แรงงานเพ่ือรองรับเทคโนโลยีใหม่ ... ดังน้ัน เพ่ือให้
มูลค่าทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเหล่าน้ีตกอยู่กับประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ีภาครัฐควรต้องดำาเนินการ คือ การเฝ้าติดตามการ
เปล่ียนแปลงของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด แล้วเร่ง
กำาหนดยุทธศาสตร์/มาตรการเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
นวัตกรรมอย่างทันท่วงที โดยมาตรการท่ีนำามาใช้มีหลายรูปแบบ 
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ท้ังมาตรการโดยสมัครใจและมาตรการบังคับ เช่น การเปิดส่งเสริม 
การลงทุนผลิตสินค้าเทคโนโลยีใหม่หรือสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำาหรับสินค้าท่ีมีการใช้นวัตกรรม 
การกำาหนดมาตรฐานบังคับภายในประเทศท่ีนำาไปสู่การใช้สินค้า
เทคโนโลยีใหม่ หรือการสร้างความต้องการใช้สินค้าผ่านการจัดซ้ือ 
จัดจ้างของภาครัฐท่ีมีการกำาหนดเง่ือนไขเร่ืองเทคโนโลยีหรือ 
นวัตกรรม เป็นต้น โดยการกำาหนดยุทธศาสตร์/มาตรการของภาครัฐ 
จำาเป็นต้องดำาเนินการอย่างรวดเร็ว มิฉะน้ันแล้วอาจไม่ทันท่วงที 
ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตหรือเกิดสถานการณ์ลำาบาก 
ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย เหมือนดังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนกับ  
2 อุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยมาแล้ว ได้แก่ กรณี 
ของอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ซ่ึงนักลงทุนต่างชาติ
เลือกประเทศไทยให้เป็นฐานการผลิต HDD (เทคโนโลยีเก่า) 
เพราะยังมีศักยภาพในการผลิต HDD อยู่ จึงไม่จำาเป็นต้องลงทุน
เพ่ือปรับเปล่ียนไปสู่ SDD (สถานการณ์ Last Man Standing)  
ในขณะท่ีเลือกประเทศเวียดนามในการผลิต SSD และในอนาคต
อันใกล้เม่ือราคา (ต้นทุน) ต่อความจุของ SSD ถูกลงอย่างมี 
นัยสำาคัญ ผู้บริโภคท่ัวโลกหันมาใช้ SSD กันหมด วันน้ัน 
ฐานการผลิต HDD ในประเทศไทยคงต้องถูกปิด หรือกรณี 
ของอุตสาหกรรมผลิตจอโทรทัศน์ ซ่ึงผู้ประกอบการเกิดความ
ชะล่าใจและไม่ปรับตัวตามนวัตกรรมจอแบน ทำาให้สูญเสียความ
สามารถในการแข่งขัน จากเดิมท่ีเคยเป็นผู้นำาในการผลิตจอกลม 
แต่ในปัจจุบันต้องนำาเข้าจอแบนประเภทต่าง ๆ เข้ามาประกอบ
โทรทัศน์
 ในฐานะผู้ผลิตช้ินส่วน (OEM) ภายใต้ห่วงโซ่การผลิต 
(Supply Chain) ของสินค้าเทคโนโลยี ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิต
ระดับ SME ชาวไทย ควรมองเร่ืองการเปล่ียนผ่านด้านนวัตกรรม/
เทคโนโลยีเป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรค และจำาเป็นต้องเร่งพัฒนา
เทคโนโลยีให้เท่าทันกับผู้ผลิตสินค้าเพ่ือก้าวไปพร้อมกัน เพราะ 
หากผู้ผลิตช้ินส่วน (OEM) ไม่สามารถทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
สินค้าอาจทำาให้สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน หรือล้มหาย
ตายจากไปจากอุตสาหกรรม โดยในการปรับตัวของผู้ผลิตช้ินส่วน 

อาจมีข้อจำากัดหลายประการ เช่น จำาเป็นต้องให้ผู้ผลิตสินค้า 
ปรับเปล่ียนไปผลิตสินค้าเทคโนโลยีใหม่ก่อน ผู้ผลิตช้ินส่วน 
(OEM) จึงจะสามารถปรับตัวตามได้ หรือจำาเป็นต้องอาศัย 
องค์ความรู้หรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่จากผู้ผลิตสินค้าหรือ
บริษัทแม่ ไม่สามารถปรับตัวได้ด้วยตนเอง หรือขาดแหล่งเงินทุน 
เป็นต้น ในบางกรณีหากผู้ผลิตช้ินส่วนไม่พร้อมจะปรับเปล่ียนตาม  
ควรต้องเตรียมหนทางถอย (Exit Strategy) ไว้ด้วย
 ในโอกาสน้ี ขอยกตัวอย่างแนวทางการปรับเปล่ียนของ 
ผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าว่ามีแนวทางอย่างไรบ้าง
 ทิศทางนวัตกรรมยานยนต์ของโลกมุ่งพัฒนาไปสู่รถยนต์
ไฟฟ้า (BEV) อันเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด (Disruption) ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมหรือโลกร้อน 
(Global Warming) ปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 ท่ีมีต้นกำาเนิด 
มาจากไอเสียของการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์ของเคร่ืองยนต์ดีเซล 
และปัญหาความผันผวนของราคาพลังงาน ในปัจจุบันผู้บริโภคสินค้า 
เร่ิมให้การยอมรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า เพราะมีสมรรถนะในการขับข่ี 
ท่ีดีเย่ียม เสียงเงียบ รถส่ันสะเทือนน้อย รวมท้ังช่วยให้ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงและค่าบำารุงรักษาอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
การใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่แพร่หลายนัก เน่ืองจากต้นทุนของ
แบตเตอร่ีซ่ึงเป็นช้ินส่วนหลักของรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาแพง จึงทำาให้ 
รถยนต์ไฟฟ้าแพง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเอ้ือมถึงได้
 ภาครัฐได้เล็งเห็นถึงทิศทางนวัตกรรมดังกล่าว จึงได้
กำาหนดนโยบายสนับสนุนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า เพ่ือส่งเสริม 
ให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยปรับเปล่ียนจากฐานการผลิตยานยนต์ 
เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน (ICE) ไปสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ 
ไฟฟ้าโดยเร็ว เพ่ือมิให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตกอยู่ใน
สถานการณ์ Last Man Standing โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการ
เปิดส่งเสริมการลงทุนในยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ  ต่อมา ในปี 
พ.ศ. 2563 ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้า
แห่งชาติข้ึน เพ่ือเป็นกลไกในการกำาหนดนโยบาย เร่งรัด และติดตาม
การดำาเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
ให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าประสงค์  
และใ ห้ เ กิดผลในทางปฏิ บั ติ  
อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ท้ังน้ี 
คณะกรรมการฯ ได้กำาหนด
เป้าหมายการผลิตยานยนต์
ไฟฟ้าเป็นร้อยละ 30 ของการ
ผลิตยานยนต์ท้ังหมด ในปี 
พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และ
กำ าหนดมาตรการ ส่ง เส ริม
ประกอบด้วย มาตรการกระตุ้น
ตลาดในประเทศ (Demand) 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือ 
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สร้างอุปทาน (Supply) การเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) และการบริหารจัดการรถและแบตเตอร่ีใช้แล้ว 
โดยมาตรการเหล่าน้ีจะช่วยกระตุ้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
ให้เติบโตย่ิงข้ึน ประกอบกับในอนาคตมีแนวโน้มสูงว่าการพัฒนา
นวัตกรรมของแบตเตอร่ีจะถึงระดับ Disruptive Innovation  
ท้ังในเร่ืองระยะทางต่อการชาร์จหน่ึงคร้ัง ระยะเวลาการชาร์จไฟฟ้า 
และราคาต้นทุนการผลิต ซ่ึงเม่ือวันน้ันมาถึง ราคารถยนต์ไฟฟ้า 
จะถูกลงในระดับท่ีผู้บริโภคเอ้ือมถึง นักลงทุนต่างชาติท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเกิดการผลิตในระดับ 
Economy of Scale และอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสามารถ 
ปรับเปลี่ยน (Transformation) ไปสู่ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 
ท่ีสำาคัญของโลกได้
 สำาหรับผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ (OEM) ในประเทศแล้ว 
ต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า 
(BEV) หากพิจารณาว่า ในรถยนต์น่ัง 1 คัน ประกอบด้วยช้ินส่วน
ประมาณ 800-2,200 ช้ินแล้ว แนวทางในการเตรียมความพร้อม
สำาหรับผู้ผลิตช้ินส่วน สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
 กลุ่มท่ี	1 ช้ินส่วนท่ีจะหายไป ได้แก่ เคร่ืองยนต์ ระบบ 
ส่งกำาลัง หม้อน้ำา เป็นต้น ... ผู้ผลิตช้ินส่วนกลุ่มน้ีควรต่อยอด
ศักยภาพการผลิต โดยใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
การผลิตท่ีมีอยู่ เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมข้างเคียง  
(Exit Strategy) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) 
ของรัฐบาล เช่น อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์ 
เพ่ืออุตสาหกรรม รวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม 
ระบบราง หรืออุตสาหกรรมอากาศยาน หรือการใช้ศักยภาพ 
การผลิตเดิมเพ่ือผลิตช้ินส่วนเป็นอะไหล่ทดแทนและซ่อมบำารุง 
(After Market) หรือการอยู่ในตลาดกลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ 
ท่ีผลิตใหม่ (Remanufacturing)
 กลุ่มท่ี	2 ช้ินส่วนท่ีมีอยู่ท้ังใน ICE และ BEV ได้แก่  
ระบบเกียร์ ระบบเบรก ช้ินส่วนท่ีมีความสำาคัญต่อประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงาน และด้านความปลอดภัยของรถยนต์ เช่น 
ระบบปรับอากาศท่ีใช้ไฟฟ้า, Electronic Stability Control (ESC), 
Regenerative Braking System เป็นต้น ... ผู้ผลิตช้ินส่วนกลุ่มน้ี 
ควรต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและให้ความสำาคัญ 
กับการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือเปล่ียนแปลงรูปแบบหรือ
คุณสมบัติให้เหมาะสมกับการผลิต BEV หรืออาจสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ (Value Added) โดยเฉพาะช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
สำาหรับ Connected Vehicle
 กลุ่มท่ี	3 ช้ินส่วนใหม่ท่ีมาพร้อมกับ BEV ได้แก่ แบตเตอร่ี 
มอเตอร์ไฟฟ้า หรือช้ินส่วนท่ีมีการใช้วัสดุท่ีมีน้ำาหนักเบาข้ึน 
(Light Weight) เป็นต้น ... ผู้ผลิตช้ินส่วนสามารถปรับตัว 
ไปสู่อุตสาหกรรมผลิต BEV โดยการลงทุนผลิตช้ินส่วนใหม่  
ซ่ึงในปัจจุบันภาครัฐได้เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนช้ินส่วนหลัก 
ของ BEV หลายรายการ ได้แก่ แบตเตอร่ี, Traction Motor,  
ระบบปรับอากาศด้วยไฟฟ้าหรือช้ินส่วน, ระบบบริหารจัดการ 
แบตเตอร่ี (BMS), ระบบควบคุมการขับข่ี (DCU), On-Board 
Charger, สายชาร์จแบตเตอร่ีพร้อมเต้ารับ-เต้าเสียบ, DC/DC  
Converter, Inverter, Portable Electric Vehicle Charger,  
Electrical Circuit Breaker และระบบอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(EV Smart Charging System) เป็นต้น

 การพัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า จำาเป็นต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคสินค้า ผู้ผลิตสินค้า 
หน่วยงานภาครัฐ และผู้ผลิตช้ินส่วน (OEM) เพ่ือมิให้ประเทศไทย
กลายเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน  
(Last Man Standing) เป็นประเทศสุดท้ายของโลก
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สุนิส� ต�มไท
ผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันภ�คอุตส�หกรรรม

 ใครจะคาดการณ์ได้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จะเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยและประชากรโลกในขณะน้ี  
เร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2563 โลกได้เปล่ียนจากยุคโลกาภิวัฒน์ 
ท่ีเศรษฐกิจโลกเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวมาสู่ยุค Disruptive  
Technology ท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เข้ามาสร้างตลาด 
และมูลค่าให้กบัผลติภณัฑท่ี์ใช้เทคโนโลยี จนสง่ผลกระทบอยา่ง
รุนแรงกับผลิตภัณฑ์เดิม จากน้ันก็เข้าสู่ยุคท่ีห่วงโซ่อุปทานโลก 
(Global Supply Chain) เร่ิมแตกออกเป็นสองส่วนจากผลพวง 
สงครามการค้าท่ีมาพร้อมกับการเร่ิมยุคของโรคอุบัติใหม่ COVID-19 
อย่างทันทีทันใด ซ่ึงนอกจากจะทำาให้พลเมืองของโลกติดเช้ือ 
และเสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วแล้ว ยังทำาให้ภาคการผลิต  
การลงทุน การค้าและบริการ และการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการ
ดำารงชีวิตต้องหยุดชะงักลงท้ังโลก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และระบบสาธารณสุข จนเป็นเหตุให้
รฐับาลในแตล่ะประเทศตอ้งออกมาตรการเยยีวยาเพ่ือชว่ยเหลอื
ประชาชนในทุกระดับ รวมท้ังเร่งคิดค้นวัคซีนเพ่ือระงับหยุด 
การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซ่ึงเหตุการณ์น้ีคงต้องถูกบันทึก
ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกท่ีทำาให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 4 ล้านคน  
และติดเช้ือสะสมกว่า 19 ล้านคนท่ัวโลก ทำาให้ประเทศไทยต้อง
บัญญัติศัพท์ใหม่คือ New Normal (ความปรกติใหม่ หรือฐานวิถี
ชีวิตใหม่) ท่ีทำาให้พฤติกรรมในการดำารงชีวิตเปล่ียนไปโดยไม่ทัน
ต้ังตัว และอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ต้องเว้นระยะห่าง ต้องทำางาน
ท่ีบ้าน (Work from Home) ต้องคุ้นชินกับการรับประทาน Delivery 
ต้องใช้หน้ากากปกปิดตัวตน ต้องมีแอลกอฮอล์ประจำาตัว ต้องถูก
จำากัดการเดินทาง เป็นต้น โดยทุกคนถูกผลักเข้าสู่สังคมดิจิทัล
อย่างรวดเร็ว และคงจะดำาเนินต่อไปตราบเท่าท่ีโรคดังกล่าว 
ยังพัฒนากลายพันธ์ุอย่างไม่หยุดย้ัง

การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด
 ภาคการผลิตเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงผลจากการระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) ทำาให้เกิดเหตุการณ์
หยุดชะงักของภาคการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีต้องพ่ึงพา
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลจากมาตรการ Lock Down  
ในหลาย ๆ ประเทศ ท่ีเห็นภาพชัดเจน ได้แก่ วิกฤตขาดแคลน 
หน้ากากอนามัยประเภทใช้คร้ังเดียวทางการแพทย์ในไทย จากการท่ี
ต้องพ่ึงพิงวัตถุดิบนำาเข้า Melt blown fabric จากจีน ทำาให้การผลิต
หยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนหน้ากากอนามัยสำาหรับ
บุคลากรทางการแพทย์ จากความต้องการใช้ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
อย่างรวดเร็วในหลายประเทศ จนกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มไทยต้องออกมาแสดงศักยภาพในการผลิต
หน้ากากผ้าอย่างเร่งด่วน โดยใช้ประสบการณ์และความพร้อม 
ด้านการผลิต ทักษะแรงงาน และนวัตกรรมด้านเส้นใยคุณสมบัติพิเศษ 
ต่าง ๆ ท่ีมีการคิดค้นวิจัยมาอย่างต่อเน่ือง เช่น เส้นใย Anti-
bacteria เส้นใย Collagen มาถักทอผลิตหน้ากากผ้าใช้ซ้ำา 
ช่วยลดความตงึเครยีดให้กบัประชาชนในภาวะวกิฤต เพ่ือควบคุม 
การแพรก่ระจายของเชือ้โรค และเพ่ือเป็นเกราะป้องกนับุคลากร
ทางการแพทย์เหลา่นกัรบชุดขาวของไทยในชว่งการระบาดของ 
COVID-19 อย่างรุนแรงในช่วงแรก ท้ังนี้ จากวิกฤตดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นทิศทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมด้ังเดิม
ของโลกหลงัการปฏวิตัอุิตสาหกรรม คอื อตุสาหกรรมสิง่ทอและ
เครื่องนุ่งห่มของไทยได้อย่างชัดเจน โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี 
อุตสาหกรรมดังกล่าวท่ีหลายคนต่างกล่าวถึงว่าเป็น Sun Set 
กลับพลิกสถานการณ์การผลิตสามารถกู้วิกฤตของชาติได้อย่าง
ทันท่วงที นอกจากน้ี ยังสามารถรวมทีมแพทย์และผู้ประกอบการ
ท้ังรายเล็กและรายใหญ่ทำาการผลิตอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment) หรือชุด PPE ได้สำาเร็จ 
ในเวลาอันสั้น
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สศอ. ทำาอะไรเพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน 

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หน่วยงานที่มี
บทบาทในการช้ีนำาการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความย่ังยืน  
ได้วางกลไกการปฏิรูปอุตสาหกรรมของประเทศสู่อุตสาหกรรม 4.0 
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย 
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม First S-Curve คือ การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้ปัจจยัการผลติ กลุม่ New S-Curve เป็นกลุม่อุตสาหกรรม
อนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ การบิน และโลจิสติกส์ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และกลุ่ม Second Wave S-Curve คือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งมกีารปฏริปูใหม่ ไดแ้ก ่สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม 
เครือ่งหนงั อัญมณ ีไม้แปรรปู โลหะ ปูนซิเมนต ์แกว้และกระจก 
เซรามิก และปิโตรเคมแีละพลาสตกิ เพ่ือให้สามารถเตบิโตตอ่ไป
ในยคุของเทคโนโลยีในอนาคตได ้ ซ่ึงขณะนี ้สศอ. ไดด้ำาเนนิการ
ผลักดันนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกิดทิศทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว คือ  
1) มาตรการสนบัสนนุการผลติรถยนตท่ี์ขับเคลือ่นด้วยพลงังาน
ไฟฟา้ในประเทศไทย ซ่ึงผา่นคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 28 มนีาคม 
2560 2) มาตรการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซ่ึงผ่าน 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 3) มาตรการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 ซ่ึงผ่าน 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 และ 4) แผน 
ปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1  
(พ.ศ. 2562-2570) ซ่ึงผ่านคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2563

 นอกจากการช้ีนำาการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านมาตรการและ
แผนปฏิบัติการข้างต้นแล้ว สศอ. ได้ดำาเนินการปฏิรูปกลุ่ม Second 
Wave S-Curve ซ่ึงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ภาพการปรับตัวที่เห็นชัดเจนที่สุด คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
และเครือ่งนุง่ห่ม สศอ. จงึไดร้ว่มกบัสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิง่ทอ (สสท.) ทำาการสนบัสนนุและผลกัดนักลุม่สิง่ทอและแฟช่ัน
ของไทย สู่สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) อย่างต่อเนื่อง  
โดยตั้งเป้าหมายในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในกลุ่มสิ่งทอ

ชุด PPE แบบ Coverall Level 3
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เทคนิคท่ีมีศักยภาพสูงให้เกิดการผลิตในประเทศ ได้แก่ ส่ิงทอ
เทคนิคทางการแพทย์ (Meditech) สิ่งทอเทคนิคทางยานยนต์ 
(Mobitech) ส่ิงทอเทคนิคสำาหรับท่ีพักอาศัย (Hometech) และ
สิ่งทอเทคนิคสำาหรับงานปกป้อง (Protech) ซ่ึงกลุ่มดังกล่าว
สามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม S-Curve ของรัฐบาล ท้ังน้ี ในยุค 
COVID-19 ทำาให้เห็นทิศทางการพัฒนาในกลุ่มสิ่งทอเทคนิค
ทางการแพทย์ท่ีชัดเจน โดย สศอ. ได้เข้าไปส่งเสริมผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคใหม่ ๆ  เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรและสอดรับกับสถานการณ์ระบาดท่ีเกิดข้ึน 
จนได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำานวน 13 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หน้ากากผ้า
เทียบเท่า N95 หน้ากากผ้าพร้อมแผ่นกรอง หน้ากากผ้า 3 ช้ัน  
ชุด PPE แบบ Coverall Level 3 ชุด PPE Spunbond แบบใช้
คร้ังเดียว ชุด PPE แบบเส้ือคลุมแขนยาวกันน้ำาชนิดใช้ซ้ำาได้   
ชุดป้องกันรังสี X-Ray ในห้องผ่าตัด ผ้ายกตัวผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติดเตียงจากกัญชง (Hemp) ผ้ารองเฝือก Anti-Bacteria  ผ้าปูท่ีนอน
กันไรฝุ่น  ผ้าปูท่ีนอนสำาหรับสถานพยาบาล  เข็มขัดรัดหน้าท้อง
บรรเทาอาการปวดประจำาเดือน และเส้ือนำาความร้อนบรรเทาอาการ 
Office Syndrome ซ่ึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านข้ันตอน 
การทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี 

เส้ือนำาความร้อน  
สำาหรับบรรเทาอาการออฟฟิศ ซินโดรม

ชุดป้องกันรังสี X-Ray  
ในห้องผ่าตัด

ชุด PPE Spunbond 
แบบใช้คร้ังเดียว

หน้ากากผ้าพร้อมแผ่นกรอง หน้ากากผ้า 3 ช้ัน

เพ่ือให้เกิดช่องทางการเช่ือมโยงท้ังในระดับผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้บริโภค 
ท่ีจะสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยคงต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานสำาคัญ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ท่ีจะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของคนไทย เพ่ือสร้าง
ความพร้อมให้กับระบบสาธารณสุขของไทยท่ีไม่เป็นรอง 
ประเทศใด ๆ ในโลกในขณะน้ี
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ความท้าทายใหม่เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขัน
 โรคติดต่ออุบัติใหม่ COVID-19 ยังเป็นประเด็นท้าทาย 
ท่ีกำาลังคุกคามสปีชีส์ของมนุษย์ ท่ีอาจนำามาซ่ึงการเปล่ียนแปลง 
คร้ังสำาคัญของโลก การแพร่ระบาดเพียงปีเดียวส่งผลให้ GDP 
ของโลกหดตัวร้อยละ 4.3 อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.5  
การค้าและการเดินทางระหว่างประเทศหดตัวอย่างรุนแรง  
สำาหรับประเทศไทยแม้จะสามารถรับมือกับ COVID-19 ได้ดี  
แต่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจค่อนข้างรุนแรงจากการพ่ึงพา 
การท่องเท่ียวและการส่งออกในสัดส่วนท่ีสูง ส่งผลให้ GDP ติดลบ 
ถึงร้อยละ 6.1 อัตราการว่างงานเพ่ิมข้ึน และช่ัวโมงการทำางานลดลง 
นอกจากน้ี ผลจากภาคการผลิตท่ีต้องพึงพาแรงงานต่างด้าว 
เป็นจำานวนมากอาจนำามาซ่ึงความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
ได้ตลอดเวลา ดังน้ัน แนวทางการปรับตัวท่ีจะทำาให้อุตสาหกรรม 
การผลิตของไทยสามารถรองรับประเด็นท้าทายต่าง ๆ เช่น  
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
ความต้องการจากตลาดเกิดใหม่ ภาวะโลกรวน (Climate Change) 

ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) เป็นต้น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสรุปได้ คือ 1) อุตสาหกรรมการผลิตจะต้องมีความ
คล่องตัว ยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพ จากความไม่แน่นอนในช่วง 
การระบาดใหญ่เพ่ือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความท้าทาย 
ท่ีคาดไม่ถึงได้  2) ต้องมีการเตรียมตัวตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
โดยหาแนวทางในการดำาเนินการรูปแบบต่าง ๆ การจัดกลุ่ม
แรงงานการผลิต การรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ มีการสำารวจ 
หาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ หรือการปรับขนาด รวมไปถึงการจัดทำา
คู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure) 3) ต้องมี 
การประเมินและทบทวนห่วงโซ่อุปทานให้มีความยืดหยุ่นด้วย เช่น 
การใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในช่วงการระบาดใหญ่ท่ีมีผลต่อห่วงโซ่
อุปทานท่ัวโลก 4) ต้องให้ความสำาคัญในเร่ืองสุขภาพ และความ
ปลอดภัยของพนักงานมาเป็นลำาดับต้น ๆ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการทำางาน และ 5) ต้องปรับเปล่ียนแนวคิดในเร่ืองการใช้ระบบ
การควบคุมทางไกล และกระบวนการโลกเสมือนจริงในการผลิต 
เช่น การใช้หุ่นยนต์ แขนกล การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี
โลกเสมือน ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ด้วยตนเอง (Machine  
Learning) เป็นต้น โดยทิศทางการผลิตในยุค COVID-19 คงมุ่งเน้น
นวัตกรรมการผลิตสินค้าในกลุ่มการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่
ท่ีดี (Health Care and Wellness) เพ่ือตอบโจทย์ผู้บริโภค 
ท่ีต้องการมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตดี มีความสุข และปลอดภัย  
ในส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติเป็นสำาคัญ ภายใต้นโยบายการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ด้วย BCG Economy Model ท่ีจะช่วย
แก้ปัญหาโครงสร้างการพัฒนาประเทศ ต้ังแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา
เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีเหตุผล พอประมาณ  
มีภูมิคุ้มกันท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำาให้
ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในท่ีสุด
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 ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการทำาความตกลงการค้าเสรี
ท่ีรู้จักกันในช่ือย่อว่า FTA หรือ PTA (Free Trade Agreement/
Preferential Trade Agreement) มาเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษ 
การทำาความตกลงการค้าเสรีได้รับแนวคิดมาจาก “ทฤษฎีการ 
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (The Theory of Comparative Advantage)” 
ท่ีเห็นว่าหากมีการค้าเสรีท่ีไม่บิดเบือนตลาด จะทำาให้แต่ละ
ประเทศสามารถเลือกผลิตเฉพาะสินค้าท่ีตนมีความชำานาญ 
ในการผลิต โดยเปรียบเทียบมากท่ีสุด แล้วเม่ือนำาสินค้าท่ีผลิตได้น้ัน
ไปแลกเปลี่ยนกับสินค้าท่ีประเทศอ่ืนมีความชำานาญในการผลิต
โดยเปรียบเทียบ ถึงแม้ว่าประเทศหนึ่งจะอยู่ในฐานะเสียเปรียบ
อีกประเทศหนึง่ในทุกสนิคา้กต็าม ท้ังสองประเทศจะยังสามารถ
ทำาการค้าต่อกันได้ โดยจะได้ประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนมากกว่าเม่ือ 
ต่างคนตา่งผลติและไมมี่การคา้ขายกนั จากแนวคดิดงักลา่วทำาให้
มีการจัดทำาความตกลงการค้าเสรีเพ่ิมมากข้ึน สำาหรับการ
ทำาความตกลงการค้าเสรีของไทยมีจุดเริ่มต้นจากความตกลง 
เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Agreement: AFTA) 
ในปี พ.ศ. 2535 หลังจากนั้นการเปิดเสรีแบบพหุภาคีของ
องค์การการค้าโลกได้เริ่มมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 
เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2545 การเจรจาการค้าขององค์การการค้าโลก
รอบโดฮาได้เกดิการตดิขัดและหยดุชะงกัลง ทำาให้กระแสการทำา 
ความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี และระดับภูมิภาคได้ทวี
ความสำาคัญมากข้ึนแทน โดยประเทศไทยเองก็ได้มีการทำาความ
ตกลงการค้าเสรีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึง

ความตกลงการค้าเสรีของไทย 
ความท้าทายหลังโควิด-19

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีความตกลงการค้ารวม 14 ฉบับ ท้ังในรูปแบบ
ของความตกลงการค้าเสรีในระดับภูมิภาค เช่น ความตกลงการค้าเสรี
อาเซียน ความตกลงว่าการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศคู่ค้า 
ที่สำาคัญ ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-เกาหลีใต้ 
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อาเซียน-อินเดีย และ 
อาเซียน-ฮ่องกง และความตกลงการคา้เสรีในระดบัทวภิาคี เชน่ 
ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ไทย-ญี่ปุ่น 
ไทย-เปรู ไทย-ชิลี และ ไทย-อินเดีย 
 จากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา 
ทำาให้การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีของไทยมีการชะลอตัว 
ลงเลก็นอ้ย แต่ไทยกยั็งมีความพยายามในการผลกัดันการเจรจา
ท่ีคงค้างอยู่ อาทิ ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลง
การค้าเสรีไทย-ตุรกี และความตกลงการค้าเสรีไทย-ศรีลังกา  
ให้สามารถดำาเนินการไปได้อย่างต่อเน่ือง ท่ีสำาคัญคือ การผลักดัน
ให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional  
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ท่ีเริม่ตน้ในปี 
พ.ศ. 2546 และสามารถเจรจาได้เสร็จสิ้นพร้อมมีผลบังคับใช้ใน
วันท่ี 1 มกราคม 2565 สำาหรับในช่วงต่อจากน้ีท่ีสถานการณ์ COVID-19  
ในหลายประเทศเริม่มีการชะลอตวัลง ประกอบกบัหลายประเทศ
เร่ิมสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพวิถีชีวิตใหม่ หรือ “New Normal”    
ไดม้ากข้ึน แผนการดำาเนนิการจดัทำาความตกลงการคา้เสรีจึงได้
กลับมามีความสำาคัญอีกคร้ัง สำาหรับประเทศไทย ก็มีแผนดำาเนินการ
ที่จะผลักดันให้เกิดความตกลงการค้าเสรีอีกเป็นจำานวนมาก 

อนุวัตร จุลินทร
รักษ�ก�รผู้เช่ียวช�ญด้�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ
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 การเปิดเสรีทางการค้าแม้ว่าจะทำาให้ไทยได้ประโยชน์ 
จากโอกาสทางการค้าท่ีเพ่ิมข้ึน ในทางกลับกันไทยก็จำาเป็น 
ต้องเปิดตลาดให้กับประเทศคู่ภาคี ซ่ึงอาจเป็นผลให้สินค้าของไทย 
ท่ีไมส่ามารถแข่งขันไดบ้างชนดิไดร้บัผลกระทบ รวมท้ังในหลาย
ความตกลงจะมีความครอบคลุมท่ีนอกเหนือจากด้านภาษี  
ไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานแรงงาน ส่ิงแวดล้อม การลงทุน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา ฯลฯ การเปิดเสรีที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงเป็น
ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก บทความฉบับน้ี 
จงึมเีป้าหมายในการสำารวจวา่ในช่วงหลงัสถานการณ ์COVID-19 
ประเทศไทยมโีอกาสท่ีจะมีความตกลงการคา้ท่ีสำาคญักับประเทศ
หรอืกลุม่ประเทศใด เพ่ือเป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรองรบั
ผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะกล่าวถึงเฉพาะความ
ตกลงท่ีสำาคัญและคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะไม่นานจากนี้เท่านั้น 
โดยมีความตกลงที่น่าสนใจ ดังนี้

ความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าสำาหรับหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive and 
Progressive Trans-Pacific Partnership: CPTPP)
 ความตกลง CPTPP มีจุดเริ่มต้นมาจากความตกลง 
หุ้นสว่นยุทธศาสตรเ์ศรษฐกจิเอเชียและแปซิฟกิ (Trans-Pacific 
Strategic Economic Partnership Agreement: TPP) ท่ีมี
สมาชิกรวม 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย บรูไน 
แคนาดา ชิลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู สิงคโปร์ 
เวียดนาม และญ่ีปุ่น ภายหลังจากการถอนตัวของสหรัฐฯ  
ออกจากความตกลง TPP ทำาให้สมาชิก TPP คงเหลือจำานวน 
11 ประเทศ และเปลี่ยนช่ือความตกลงเป็น “ความตกลง 
ท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าสำาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน

แปซิฟิก หรือ CPTPP และเร่ิมมีผลบังคับใช้เม่ือวันท่ี 30 
ธันวาคม 2561 ประเด็นท่ีน่าสนใจของความตกลงนี้ คือ  
ความตกลง CPTPP จะเป็นความตกลงแรกท่ีไทยขอเข้าร่วม 
ในภายหลงัจากท่ีความตกลงท่ีมีผลบังคบัใช้แลว้ เนือ่งจากไม่ได้
เข้าร่วมเจรจาตัง้แตเ่ร่ิมกอ่ตัง้เหมือนความตกลงอ่ืน ๆ  นยัสำาคัญ
ของการเข้าเป็นภาคีของความตกลงนี้ คือ การเข้าร่วมของไทย
จะต้องเป็นไปบนพ้ืนฐานของหลักการท่ีประเทศสมาชิกดั้งเดิม
ได้เจรจาและตกลงกันไว้แล้ว โดยประเทศไทยจะไม่สามารถแก้ไข
เนือ้หาในตวับทของความตกลงได ้สิง่ท่ีอาจเจรจาไดจ้ะเป็นเพียง
เรื่อง มาตรการระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Measures)  
และการตั้งข้อสงวนหรือข้อยกเว้นบางประการเท่านั้น ท้ังนี้ 
ความตกลง CPTPP เป็นความตกลงการค้าเสรีท่ีมีคุณภาพสูง 
ท่ีมีข้อกำาหนดให้ยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าท่ีครอบคลุมสินค้า
อย่างกวา้งขวาง โดยสนิคา้เกอืบทุกชนดิจะตอ้งนำามายกเลกิภาษี 
 ในด้านความสำาคัญทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทย
มีการค้ากับประเทศสมาชิกความตกลง CPTPP มูลค่า 125,125.67 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือครอบคลุมร้อยละ 28.58 ของมูลค่า 
การค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมาก อย่างไรก็ตาม 
หากพิจารณาเฉพาะประโยชน์ท่ีไทยจะได้รับเพ่ิมข้ึนจากการ 
เข้าร่วมความตกลง CPTPP จะพบว่าไทยจะมีตลาดการค้าเสรี
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP เพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ เนือ่งจากไทยมีความตกลงการคา้เสรีกบัประเทศสมาชิก 
CPTPP อยู่เกือบท้ังหมดแล้ว มีเพียงประเทศแคนาดาและ
เม็กซิโกเท่านั้นท่ีไทยยังไม่เคยมีความตกลงการค้าเสรีด้วย 
ประกอบกับความตกลงการค้าเสรี ท่ีประเทศไทยมีกับประเทศ 
ที่เป็นสมาชิก CPTPP มีความครอบคลุม สินค้าที่นำามาลดหรือ
ยกเลิกภาษีในระดับท่ีสูงมาก ดังนั้นประโยชน์ท่ีไทยน่าจะได้รับ
หลกัจากการเข้ารว่มความตกลง CPTPP จะเป็นเพียงจากตลาด
เม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งไทยมีมูลค่าการค้ารวมเพียง 5,404.64 
ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.23 ของการคา้ท้ังหมด
ของไทยเท่านั้น แต่ประเด็นที่สำาคัญมากกว่านั้น คือความตกลง 
CPTPP จะครอบคลุมไปถึงมาตรการอื่น ๆ อาทิ ทรัพย์สิน 
ทางปัญญา แรงงาน และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกท่ีอาจมีผลกระทบต่อประเทศ เช่น การเข้าร่วม
อนุสัญญา UPOV ท่ีอาจมีผลต่อการใช้พันธุ์พืชของเกษตรกร 
กลไกการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาล และนักลงทุนต่างชาติ 
ซ่ึงอาจมีผลให้การใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน อาทิ มาตรการ Compulsory Licensing (CL)  
ของผลิตภัณฑ์ยาที่ทำาได้ยากมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน
รัฐบาลอยู่ระหว่างการมอบหมายให้หน่วยงานของภาครัฐ 
ท่ีเกีย่วขอ้งท้ังหมดทำาการพิจารณาผลกระทบ ตลอดจนแนวทาง
ในการแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณี รวมถึง
แนวทางในการรองรับผลกระทบต่าง ๆ  ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ก่อนนำาไป
ประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมการเจรจาความตกลง CPTPP ต่อไป
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ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 
 ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป มีจุดเร่ิมต้นจากการ
เจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ท่ีเริ่ม 
ในปี พ.ศ. 2550 แต่เน่ืองจากการเจรจามีความคืบหน้าท่ีค่อนข้าง
ล่าช้า รวมท้ังสหภาพยุโรปมีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ 
เรื่องนโยบายการยอมรับประเทศเมียนมา ทำาให้ในปี พ.ศ. 2552 
สหภาพยุโรปได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการเจรจามาเป็นการเจรจา
ในระดบัทวภิาคกีบัสมาชิกอาเซียนท่ีพรอ้มเจรจา 3 ประเทศแรก 
ได้แก่ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย อย่างไรก็ตาม การเจรจา
ระหว่างไทยและสหภาพยโุรปไดห้ยดุชะงกัลงตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2557 
เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทย หลังจาก
ประเทศไทยได้กลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกตั้ง 
ตามปกตแิลว้ ประกอบกบัความผนัผวนของเศรษฐกจิโลกในช่วง 
2-3 ปีท่ีผา่นมา สหภาพยโุรปและประเทศไทยจงึพยายามร้ือฟ้ืน
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปข้ึนอีกคร้ัง 
 ผลประโยชน์สำาคัญของการทำาความตกลงการค้าเสรีฉบับน้ี
คือ การลดอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะในด้านภาษีสำาหรับ
สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทย ท่ีปัจจุบันไทยไม่มีแต้มต่อ
ทางการค้าเม่ือเทียบกับคู่แข่งบางประเทศ เช่น เวียดนาม  
หลังไทยถูกตัดสิทธิ GSP นอกจากนี้ ความตกลงดังกล่าว 
ยังสามารถช่วยลดมาตรการท่ีเป็นอุปสรรคทางการค้าอ่ืน ๆ  ท้ังใน
กลุ่มอาหารแปรรูป ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ รวมท้ัง
ยังเป็นการลดความเสียเปรียบของไทยในตลาดสหภาพยุโรป 
อันเป็นผลจากการท่ีปัจจบัุนสหภาพยุโรปได้มีการทำาความตกลง
การค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ  อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเวียดนาม 
ไปแล้ว ท้ังนี้ ตลาดสหภาพยุโรปเป็นตลาดสำาคัญอันดับท่ีสาม
ของไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 ไทยมีการค้ากับสหภาพยุโรป  
(ไม่รวมสหราชอาณาจักร) รวมมูลค่า 33,153.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.57 ของมูลค่าการค้ารวมทั้งหมดของไทย

 อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเน้ือหาของความตกลง 
การค้าเสรีของสหภาพยุโรปกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ พบว่า 
ความตกลงการค้าเสรีท่ีสหภาพยุโรปได้จัดทำากับประเทศคู่ค้ามี
รายละเอียดท่ีครอบคลุมกว้างขวาง ท้ังในด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี 
ดังน้ันในการเจรจาความตกลงนี้ คาดว่านอกจากสหภาพยุโรป 
จะมีการเรียกร้องให้ไทยต้องเปิดตลาดในระดับสูงแก่สหภาพ
ยุโรปแล้ว น่ามีข้อเรียกร้องท่ีไม่เก่ียวข้องกับด้านภาษีเพ่ิมเติม อาท ิ 
การยอมรับสินค้า Remanufacturing การห้ามมีข้อจำากัด 
เกีย่วกบัเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์การยกระดบัมาตรฐานสนิค้าไทย 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปท่ีมีความเข้มงวด  
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาซ่ึงเป็นผลประโยชน์สำาคัญ 
ของสหภาพยุโรป รวมท้ังการยอมรบักฎระเบียบดา้นการแข่งขัน
ทางการค้า การเข้าสู่ตลาด การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การระงับ
ข้อพิพาทในการลงทุนระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ การค้าและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปฏิบัติตามพันธกรณีขององค์กร
ระหวา่งประเทศตา่ง ๆ  ซ่ึงอาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคอุตสาหกรรม
ของไทยอย่างมาก ในลักษณะเช่นเดียวกันกับความตกลง 
CPTPP ที่กล่าวมาข้างต้น 

ความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป 
(European Free Trade Association: EFTA)
 สมาคมการคา้เสรยุีโรป เป็นกลุม่ความรว่มมอืท่ีจดัตัง้ข้ึน
ในปี พ.ศ. 2503 ท่ีประกอบด้วยสมาชิกขนาดเล็กจำานวน 4 ประเทศ 
ได้แก่ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์  
มีประชากรรวมกันประมาณ 14.3 ล้านคน (ค.ศ. 2019) และ 
มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 1,158,546  
ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ค.ศ. 2017) แม้ว่ากลุ่ม EFTA จะมีสมาชิกเพียง 
4 ประเทศ แต่การค้าระหว่างไทยกับ EFTA มีมูลค่าค่อนข้างสูง 
โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าการค้ารวม 10,449.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
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หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของมูลค่าการค้าของไทยท้ังหมด  
โดยสินค้าส่งออกท่ีสำาคัญของไทยไปยัง EFTA ได้แก่ อัญมณี
และเครื่องประดับ นาฬิกาและส่วนประกอบ เครื่องจักรกล และ
ส่วนประกอบของเคร่ืองจักรกล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
และเครือ่งใช้สำาหรบัเดนิทาง ในขณะท่ีสนิคา้นำาเข้าสำาคญั ไดแ้ก ่
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำา นาฬิกา และ 
ส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เนื้อสัตว์
สำาหรับการบริโภค เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ โดยคาดว่า 
การเจรจาการค้า EFTA น่าจะมีการเรียกร้องให้มีการเปิดเสรี
สินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ในขณะที่ภาคเกษตรอาจสามารถมี
สินค้าอ่อนไหวได้จำานวนหนึ่ง 

ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา 
 ความตกลงการค้าเสรีท่ีคาดว่าจะมีการเริ่มต้นเจรจา 
ในช่วงเวลาอนัใกลน้ี ้ท่ีนา่สนใจอีกความตกลงหนึง่คอืความตกลง
ในกรอบอาเซียนกับคู่ค้า เพ่ิมเติมจากความตกลงท่ีอาเซียนมีไว้กับ 
ญ่ีปุ่น เกาหลี จีน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย และฮ่องกง  
โดยท้ังสองฝ่ายได้มีความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ 
ในการทำาความตกลงดังกล่าวไปแล้ว ขณะนี้ประเทศไทย โดย 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกำาลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
และผลประโยชน์ของการจัดทำาความตกลงนี้ต่อประเทศไทย  
ก่อนนำาเข้าสู่กระบวนการจัดทำากรอบการเจรจา และการเจรจาจริง
ในขั้นต่อ ๆ ไป
 ในด้านความสำาคัญของประเทศแคนาดา พบว่าในปี  
พ.ศ. 2563 แคนาดาเป็นประเทศท่ีมีขนาดประชากรปานกลาง 38.01 
ล้านคน แต่มีระดับรายได้ประชาชาติ 1.64 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ 
คิดเป็นรายได้ต่อหัวท่ีค่อนข้างสูงท่ีประมาณ 43,241.62  
เหรียญสหรัฐฯ แต่ในด้านการค้าพบว่าความสัมพันธ์ด้านการค้าของ
แคนาดากับไทยยังมีน้อย โดยในปี พ.ศ. 2563 ไทยมีการค้ากับแคนาดา
มูลค่ารวม 2,312.30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 
0.53 ของการค้าท้ังหมดของไทย โดยสินค้าส่งออกสำาคัญของไทย 

ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง  
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ในขณะที่สินค้า
นำาเข้าสำาคัญ ไดแ้ก ่พืชและผลติภณัฑจ์ากพืช เครือ่งจกัรกลและ 
สว่นประกอบ ปุ๋ย และยากำาจดัศตัรูพืชและสตัว ์เยือ่กระดาษและ
เศษกระดาษ ดังน้ัน การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา 
จึงน่าจะเป็นโอกาสดีท่ีจะช่วยส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
ของไทยกับแคนาดาให้เพิ่มมากขึ้น
 ความตกลงการค้าเสรีท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงบางส่วน
ของความตกลงท่ีกำาลังจะเกิดข้ึนเท่านั้น ประเทศไทยได้มี 
การเตรียมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลง 
การค้าเสรีต่าง ๆ กับอีกหลายประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี เช่น 
ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหราชอาณาจักร หรือในระดับภูมิภาค 
เช่น ความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
(Eurasian Economic Union: EAEU) ที่ประกอบด้วยสมาชิก  
5 ประเทศ ได้แก่ เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน อาร์มีเนีย 
และรัสเซีย 
 ความตกลงการค้าเสรีท่ีไทยมีแผนการจะจัดทำาหลัง
สถานการณ์ COVID-19 ท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่วนหนึ่งจะเป็น 
การจัดทำาความตกลงการค้าเสรีกับตลาดใหม่หรือกับประเทศท่ีไทย
มีการค้าด้วยน้อย ซ่ึงทำาให้เกิดความท้าทายกับผู้ผลิตของไทย
ในการแสวงหาผลประโยชน์การค้าขายในตลาดใหม่ท่ีไทย 
ยังไม่มีความคุน้เคย แต่ในอกีสว่นหนึง่จะเป็นการทำาความตกลง
การค้าเสรีกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีมาตรฐานสูงในด้านต่าง ๆ 
ท้ังด้านการค้า แรงงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทาง
ปัญญา ฯลฯ ซึ่งอาจทำาให้ประเทศไทยจำาเป็นต้องมีการปรับตัว
ในการรองรับกฎระเบียบใหม่ ๆ หรือปรับปรุงสินค้าและกระบวน 
การผลิตให้มีมาตรฐานสูงข้ึนตามความต้องการประเทศคู่ภาคี 
ซ่ึงเป็นความท้าทายอีกด้านหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วย 
ดงันัน้ ภาครฐัและเอกชนควรมีการเตรยีมความพรอ้มท้ังในสว่น
ของการแสวงหาผลประโยชน์ และการสร้างความเข้มแข็ง 
ในการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไปพร้อม ๆ กัน
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 โลกในยุคปัจจบัุนเป็นยุคท่ีขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิดว้ย
ข้อมูล “Data-Driven Economy” ซ่ึงเป็นแนวคดิในการนำาข้อมลู
ที่สำาคัญในด้านต่าง ๆ มาบริหารจัดการ และประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุในการวางนโยบายและแผน และการดำาเนนิธรุกจิ
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับกับทิศทางและบริบทของโลก
ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะนำาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความท้าทาย
ของประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกที่กำาลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว และการเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมท้ังในระยะส้ัน 
และระยะยาว และทำาให้ห่วงโซ่อุปทานโลกมีการเปล่ียนแปลงไป  
แต่ในขณะเดียวกัน COVID-19 ก็เป็นตัวเร่งที่ทำาให้โลกปรับตัว

การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยด้วยข้อมูล  
เพ่ือรองรับการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ภ�ร�ด�  จันทร์สุวรรณ
รักษ�ก�รผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

เข้าสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วย่ิงข้ึน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 
การดำาเนินธุรกิจท่ีให้ความสำาคัญกับการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยุกต์ใช้ (Digital Transformation) ควบคู่ไปกับการใช้
ข้อมูล (Data) รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน การติดต่อสื่อสาร 
และการทำางานท่ีปรบัเปลีย่นรูปแบบเป็น Work from Home หรอื 
Work from Anywhere ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ จะต้องสามารถเข้าถึง
ได้จากทุกท่ี ทุกเวลา และเป็นข้อมูลท่ีทันสมัยและทันต่อ
สถานการณ์ ดังนั้น ข้อมูลจึงถือเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนิน
ธรุกจิอุตสาหกรรม และเป็นอาวธุอันทรงพลงัในยุค New Normal 
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนเวทีการค้าโลก และ
สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้ 
กระแสโลกาภิวัฒน์ ซ่ึงจะเป็นการสนับสนุนการเติบโตคร้ังใหม่
หรือการสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรม 
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 สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดเ้ลง็เห็นความสำาคญั
ในเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดทำาและพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
เชิงลึกท่ีสำาคัญ รวมท้ังระบบสารสนเทศของสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดอาวุธ 
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของไทยด้วยข้อมูลท่ีทันสมัย 
เพ่ือก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะทำาให้รู้
สถานะทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่ีเป็นปัจจุบันและทันการณ์ 
และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีสำาคัญในการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมท้ังการจดัทำานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
อาทิ
 • การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา 
ที่สำาคัญ (Industrial Intelligence Unit: IU) และระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม (Early Warning System of Industrial Economics) 
ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร เหล็ก พลาสติก  
เคร่ืองจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ แฟช่ัน บรรจุภัณฑ์  
ยางและไม้ยางพาราชีวภาพ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซ่อมบำารุง
และผลิตช้ินส่วนอากาศยาน ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ  
และด้านการเพ่ิมผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม เพ่ือติดตามภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมท้ังรายเดือน รายไตรมาส และรายปี รวมท้ัง 
ข้อมูลสถิติท่ีสำาคัญในด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทันโลก 
ในทุกการเปลี่ยนแปลงด้วยฐานข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน และ
ทันการณ์ อาทิ ฐานข้อมูลด้านการตลาด ฐานข้อมูลการผลิต 
ฐานข้อมูลเทคโนโลยี  ฐานข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎระเบียบ  

ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และฐานข้อมูลแรงงาน เป็นต้น  
รวมถึงการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมท่ีแม่นยำาและรวดเร็ว  
เพ่ือรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซ่ึงจะทำาให้ผู้ประกอบการรู้ทันสถานการณ์และแนวโน้ม
ของทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนดำาเนินธุรกิจได้อย่างทันการณ์ ตลอดจน 
การจัดทำาบทวิเคราะห์ วิจัยเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจในแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรม จะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผน 
ในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแขง่ขันให้กบัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมของไทย 
 • การพัฒนาระบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้กับ 
ผู้ประกอบการ โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการ
สำารวจข้อมูลการประกอบกจิการโรงงานของผูป้ระกอบการ อาทิ 
การผลิต การจำาหน่าย และความเห็นต่อภาวะธุรกิจ เป็นต้น  
เป็นประจำาทุกเดอืน สำาหรบัใชป้ระมวลผลเป็นสถติอุิตสาหกรรม
และดชันอีตุสาหกรรม เพ่ือใชต้ดิตามภาวะเศรษฐกจิอุตสาหกรรม
รายเดือน ซ่ึงเดิมช่องทางในการแจ้งข้อมูลจะประกอบไปด้วย
การส่งข้อมูลด้วยตัวเองท่ีสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
หรอืแจง้ทางโทรสาร ไปรษณย์ี และทางไปรษณย์ีอิเลก็ทรอนกิส ์ 
โดยการเพ่ิมช่องทางอิเลก็ทรอนกิสน์ีจ้ะชว่ยอำานวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการ ทำาให้ผู้ประกอบการสามารถแจ้งข้อมูล 
ได้รวดเร็วข้ึน และสามารถตรวจสอบประวัติการแจ้งข้อมูล  
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และความถูกต้องของข้อมูลได้ตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสามารถจัดเก็บข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมได้จำานวนมากข้ึนและรวดเร็วย่ิงข้ึน เนื่องจากเม่ือ
ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ข้อมูลดังกล่าว 
จะเข้าสู่ฐานข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที ลดข้อจำากัด
ในการใช้เจ้าหน้าบันทึกข้อมูล ซ่ึงการพัฒนาระบบแจ้งข้อมูล 
การประกอบกิจการโรงงานทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว จะทำาให้ 
ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมมีความครอบคลุม และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงช่วยให้การจัดทำาดัชนี
อุตสาหกรรมและตวัช้ีวดัภาคอุตสาหกรรมตา่ง ๆ  สามารถสะท้อน
ภาคอุตสาหกรรมได้แม่นยำาขึ้น 
 • การพัฒนาระบบรายงานสถิติอุตสาหกรรม และการจัดทำา
ดัชนีอุตสาหกรรมเพ่ือแสดงผลข้อมูลได้ในหลากหลายรูปแบบ  
ซ่ึงสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม
เพ่ือสะท้อนภาพเศรษฐกิจในมุมมองต่าง ๆ จำานวน 8 ดัชนี 

ประกอบดว้ย ดชันผีลผลติ (ถว่งน้ำาหนกัมูลคา่เพ่ิม) ดัชนผีลผลติ 
(ถ่วงน้ำาหนักมูลค่าผลผลิต) ดัชนีการส่งสินค้า ดัชนีสินค้าสำาเร็จรูป
คงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง ดัชนีแรงงาน
อุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม และอัตรา 
การใช้กำาลังการผลิต รวมท้ังมีบทวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้นำาเสนอ
คณะรฐัมนตรเีพ่ือทราบในคราวประชุมคณะรฐัมนตรเีป็นประจำา
ทุกเดือน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย 
ทั้งนี้ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ตัวเลขสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรมในรูปแบบ  

Microsoft Excel ผ่านเว็บไซต์ สศอ. โดยผู้ใช้ข้อมูลสามารถ 
นำาข้อมูลที่ได้ไปศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเพื่อติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่ในปัจจุบันสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้มีการพัฒนาระบบรายงานสถิติ
อุตสาหกรรม และดัชนีอุตสาหกรรม โดยการใช้ Business  
Intelligence เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำาสรุปในรูปแบบ 
Dashboard สำาหรับผู้ประกอบการหรือประชาชนท่ัวไป 
ให้สามารถเห็นภาพสถานการณ์เศรษฐกิจได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
และประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล นอกจากนี้ 
สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ยงัไดมี้การพัฒนาการเผยแพร่
การให้บริการข้อมูลในรูปแบบ Application Programming  
Interface (API) เพื่ออำานวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรมได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งจะทำาให้ผู้ประกอบการสามารถนำาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา  
(Industrial Intelligence Unlt: IIU) และระบบเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม : http://iiu.oie.go.th/ 

ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทำานโยบาย มาตรการ และแนวทาง 
การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขา

ระบบรายงานสถิติอุตสาหกรรมและดัชนีอุตสาหกรรม
http://iiu.oie.go.th/ | http://isingleform.go.th/ 

ระบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานอิเล็กทรอนิกส์
http://isingleform.go.th/

ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์	|	ย�นยนต์	|	อ�ห�ร	|	เหล็ก	|พล�สติก	|	เครื่องจักรกล
ก�รเกษตร	|	 วัสดุอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์	|	 แฟชั่น	 |	 บรรจุภัณฑ์	 |	 ย�งและ 
ไม้ย�งพ�ร�	|	ชีวภ�พ	|	หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	|	ช่อมบำ�รุงและผลิตชิ้นส่วน
อ�ก�ศย�น	|	ม�ตรฐ�นระบบก�รจดัก�ร	|	ก�รเพิม่ผลติภ�พของภ�คอุตส�หกรรม

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนา
ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงลึก และระบบสารสนเทศของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดย้ัง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างตรง 
เปา้หมาย ดว้ยข้อมูลท่ีทันสมัย ทันการณ ์และคาดการณอ์นาคต
ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำา เพ่ือก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0  
ซึ่งจะทำาให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง  
และมีขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงข้ึน สามารถแข่งขันได้
บนเวทีการค้าโลก อันจะนำาไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตของไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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 • ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�อุตส�หกรรมด้วย 
  BCG Model 
 • อุตส�หกรรมเหล็กไทย: ต้องปรับตัวอย่�งไร
  ให้ยั่งยืน
 • BIOREFINERY ตัวจกัรสำ�คัญในก�รขบัเคล่ือน
  ประเทศสูู่ BIO HUB OF ASEAN
 • ก�รพัฒน�และขับเคลื่อนภ�คอุตส�หกรรมไทย
  หลังวิกฤตโควิด-19
 • ก�รปรับปรุงและเสริมสร้�งโครงสร้�งท�ง
  เศรษฐกิจใหม่ 
  ภ�ยหลังก�รแพร่ระบ�ดใหญ่ของโควิด-19
 • ก�รเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้�นข้อมูล
  อย่�งก้�วกระโดดกับคว�มท้�ท�ยของ
  ภ�คอุตส�หกรรม

ทิศทางอุตสาหกรรมไทย
กับความท้าทาย
ในอนาคต4

PART



การขับเคลื่อนการพัฒนา     
     อุตสาหกรรมด้วย BCG Model

 โมเดลการพัฒนาในอดีตท่ีเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ให้เติบโต (Growth-Driven Economy) ส่งผลให้ประเทศไทย 
ต้องเผชิญกับปัญหากับดักการพัฒนา 3 ด้าน ทั้งกับดักประเทศ
รายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) กบัดกัความไมเ่ท่าเทียม 
(Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) 
การท่ีจะนำาพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักและยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันสู่การเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการเติบโตอย่างม่ันคง 
และย่ังยืนได้ในอนาคต ประเทศไทยจำาเป็นต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความเข้มแข็ง 
ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูงท่ียกระดับมูลค่าในห่วงโซ่ 
การผลิต นำาเทคโนโลยี นวัตกรรม ดิจิทัลสมัยใหม่มาช่วยทลาย
ข้อจำากัดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างก้าวกระโดด 
และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน กระจายรายได้ 
โอกาส ความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ด้วยโมเดล
เศรษฐกจิใหม่ท่ีเรยีกวา่ “BCG	Model”	หรอื	Bio-Circular-Green	 
Economy ซ่ึงเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกจิ ไปพรอ้ม ๆ  กนั ไดแ้ก ่
เศรษฐกจิชีวภ�พ	(Bioeconomy) คอื รปูแบบการพัฒนาเศรษฐกจิ
ท่ีมุ่งเนน้การใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรชีวภาพอย่างคุม้ค่าควบคู่
ไปกับการรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมาชว่ยเพ่ิมประสทิธภิาพหรอืกอ่ให้เกดินวตักรรม 
เศรษฐกิจหมุนเวียน	(Circular	Economy) คือ ระบบเศรษฐกิจ
ท่ีมีการวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตท้ังหมดสามารถ
กลบัคืนสูส่ภาพเดมิและนำากลบัมาใช้ใหมไ่ด ้เพ่ือรบัมือกบัปัญหา

การขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต และเศรษฐกิจสเีขียว	(Green	
Economy) คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นให้เกิด 
การพัฒนาท่ีสมดลุท้ังดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เนน้การ
ใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลท่ีจะนำาไปสู่ความย่ังยืนและแข่งขันได้ 
ในระดับสากล ซ่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้  
BCG Model นัน้ นอกจากจะเป็นทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ้ง
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ซึ่งเป็นหลักสำาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นโมเดลการพัฒนาท่ีตอบโจทย์ 
ความต้องการของตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโลกยุค 
หลังโควิด-19 ท่ีการเติบโตเชิงคุณภาพและการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
จะเป็นทางออกของการอยู่รอดและเติบโตภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดังนั้น ในระยะต่อจากนี้ไป การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ซ่ึงเป็นเครื่องยนต์สำาคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีทิศทาง 
การขับเคลื่อนโดยยึดโยงกับนโยบาย BCG Model ภายใต้ 
การผนึกกำาลังของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชน  
สังคม ภาคการศึกษาวิจัย รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศ ท้ังนี้  
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการเร่งขับเคลื่อนการพัฒนา BCG Model ระดับประเทศ 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
โดยสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ไดเ้ข้าไปมีสว่นรว่ม

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค (กม.)
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กับการดำาเนินงานในเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะการ 
มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติการขับเคล่ือน 
การพัฒนา BCG Model ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สาขา 
เศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงการมีส่วนร่วมดังกล่าวถือเป็นช่องทางหนึง่
ท่ีจะผลักดันข้อเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ สศอ. 
ยกร่างและนำาเรียนนายกรัฐมนตรี เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่านการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ โดยข้อเสนอดังกล่าว ประกอบด้วย

 1.	 แนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไทยต�มแนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน	 ของ	 อก. มุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง 
สู่การผลิตรูปแบบใหม่ท่ีคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย 
และการนำาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ “Maximize  
Economic Value + Minimize Social & Environmental Impact” 
โดยมีกรอบการพัฒนา 3 เรื่อง คือ ท่ีเอื้ออำานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยแบ่งเป็น  

4 ด้าน อ้างอิงตามต้นแบบนโยบายการพัฒนา Circular Economy 
ของคณะกรรมาธิการยุโรป คือ การผลิต การบริโภค การจัดการ
ของเสีย และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ ซึ่งในแต่ละด้านจะครอบคลุม
มาตรการทั้งในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ สิทธิประโยชน์/กองทุน 
และการผลักดัน/ขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 

 3.	 ข้อเสนอม�ตรก�รส่งเสริม/พัฒน�อุตส�หกรรมต�ม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในส�ข�นำ�ร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรม
เหล็ก และอุตสาหกรรมยางรถยนต์ โดยแต่ละสาขามีข้อเสนอ
มาตรการฯ 4 ด้าน คือ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย 
และการใช้วัตถุดิบทุติยภูมิ
 สำาหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย BCG 
Model ในส่วนของ อก. ได้กำาหนดเป้าหมายการขับเคลื่อน 
เพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ เพ่ิมอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สร้างงาน และยกระดับรายได้ของประชากร ไปพร้อม ๆ  
กับการสร้างความมั่นคงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทาง
อาหาร สุขภาพ และพลังงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การสรา้งความย่ังยืนทางสิง่แวดลอ้ม ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ 
ลดของเสยี ลดมลพิษตอ่สิง่แวดลอ้ม ผา่นกลไกขับเคลือ่น 6 ด้าน 
ได้แก่ 
  1) การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2) เงินทุน สิทธิประโยชน์ และรางวัล 
  3) การพัฒนากำาลังคนและความสามารถ 
  4) การบ่มเพาะ สร้าง และยกระดับผู้ประกอบการ 
   และรูปแบบธุรกิจใหม่ 
  5) มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอ่การพัฒนา 
   BCG 
  6) การสร้าง และพัฒนาตลาด ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
   ตลาดอุตสาหกรรมออนไลน์ 

  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Efficiency) 
  2) การเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม/สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
จากของเสีย/วัสดุเหลือใช้ (Upcycling) 
  3) การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ สร้าง Circular 
Enterprise/Startups 
 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบนิเวศ (Eco-System)  
ให้เอื้ออำานวยต่อการดำาเนินการตามกรอบแนวทางข้างต้น เช่น 
การพัฒนาระบบการมาตรฐาน การปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ
ท่ีเกีย่วข้อง การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การสรา้งความร่วมมือ
เพื่อบูรณาการการทำางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 

 2.	ม�ตรก�รส่งเสรมิ/พฒัน�อตุส�หกรรมไทยต�มแนวคดิ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนในภ�พรวม สศอ. ได้ยกรา่งข้อเสนอมาตรการ 
สง่เสริมฯ ในภาพรวม (Cross-Cutting) เพ่ือสรา้งสภาพแวดลอ้ม
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 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สศอ. และหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน อก. ได้มี
การดำาเนินการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG Model  
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการดำาเนินงานสำาคัญ อาทิ การสนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม โดยการรวมกลุม่อุตสาหกรรมในรูปแบบ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตส่งเสริม 
การลงทุน เพ่ือจดัสรรพ้ืนท่ีสำาหรบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นเทคโนโลยี
การผลติขัน้สงูดา้นการแปรรปูผลผลติการเกษตรและพลงังานทดแทน 
ภายใต้ BCG Model รวมท้ังการจัดทำาระบบฐานข้อมูลกากอตุสาหกรรม
และวิธีการจัดการ/นำามาใช้ประโยชน์ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
การจดัทำาและขับเคลือ่นการดำาเนนิการตามมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทยในปี พ.ศ. 2561-2570 ภายใต้การบูรณาการทำางาน 
ของหนว่ยงานท่ีเกีย่วข้อง โดยหนึง่ในผลงานสำาคญัของมาตรการนีค้อื 
การผลกัดนัมาตรการทางภาษีและการให้การรบัรองผลติภณัฑพ์ลาสตกิ
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ซึ่งผู้ประกอบการที่เป็นบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นติบุิคคลสำาหรบัเงนิไดเ้ป็นจำานวนรอ้ยละย่ีสบิห้าของรายจา่ย
ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้เอง
ทางชีวภาพและได้รับการรับรองจาก อก. รวมทั้งการจัดทำา
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกจิ
หมุนเวยีนเสนอสูก่ารพิจารณาในระดับนโยบาย เพ่ือผลกัดนั
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติผ่านการดำาเนินงานของกระทรวง
อุตสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยสำานักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรม การสง่เสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกลไกศูนย์วิจัย 
และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลแห่งแรกของประเทศไทย 
โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพและมาตรฐานเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน โดยสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
การสง่เสรมิ SMEs ดา้นเกษตรอตุสาหกรรมแบบครบวงจร 
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การยกระดับอุตสาหกรรม
เข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาเมือง/นิคมอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรม
สนับสนุนทางการเงินสำาหรับผู้ประกอบการตามแนวคิด 
BCG โดย SME D Bank เป็นต้น
 การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้วย BCG 
Model ภายใต้การบูรณาการการทำางานร่วมกันของ 
ทุกภาคส่วน จะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาประเทศ 
ในภาพรวม ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยจะเป็นการเปลี่ยนข้อได้เปรียบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและวัฒนธรรมท่ีประเทศไทยมี ให้เป็นความ
สามารถในการแข่งขันดว้ยนวัตกรรม เพ่ือให้เศรษฐกจิไทย
เติบโต แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุม สร้างความ 
เข้มแข็งให้ชุมชนบนฐานศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี เป็นการ 

ลดความเหลื่อมล้ำา อีกท้ังยังก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นทิศทางการพัฒนาท่ีสอดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีประชาคมโลกร่วมกันกำาหนดไว้ 
และท่ีสำาคัญ BCG Model จะเป็นหนึ่ง 
ในเครื่องมือท่ีช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและความ
ยืดหยุ่นให้ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย
พร้อมปรับตัวรับความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ามกลางการดำาเนิน
ชีวติวถิใีหม่หลงัโควดิ-19 บนพ้ืนฐานศกัยภาพ 
ท่ีมีอยู่ภายในประเทศ โดยไมท้ิ่งใครไวข้้างหลงั
 

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 59



 จากจุดเริ่มต้นของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 จนแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก  
และยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึนจนมาถึงปัจจุบัน ทำาให้เกิดการล็อกดาวน์เพ่ือควบคุมการระบาด ส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจและระบบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วโลก สำาหรับประเทศไทยที่ยังคงมีการระบาด 
อย่างต่อเนื่องเป็นระลอก ส่งผลกระทบซ้ำาเติมต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงมีระดับความรุนแรง  
รวมถึงความสามารถในการฟื้นตัวในระยะต่อไปแตกต่างกันออกไปในแต่ละอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมหนึ่งท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างรุนแรงเช่นกัน คือ อุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นอุตสาหกรรม 
พื้นฐานที่มีความจำาเป็นของอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
เครื่องจักรกล บรรจุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น จะเห็นได้จากความต้องการใช้เหล็กดิบของไทยในปี พ.ศ. 2563  
ที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.3 เหลืออยู่ที่ปริมาณ 7.22 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 และการบริโภคผลิตภัณฑ์ 
เหล็กสำาเร็จรูปของไทยหดตัวร้อยละ 11.6 อยู่ที่ 16.48 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2562 มีการบริโภคที่แท้จริง 
อยู่ที่ 16.36 ล้านตัน ซึ่งเมื่อพิจารณาความต้องการของโลกในปี พ.ศ. 2563 กับปี พ.ศ. 2562 พบว่าเกือบทุกประเทศ
ก็มีปริมาณความต้องการใช้เหล็กถดถอยลง เช่น อิตาลี ลดลงร้อยละ 22 อินเดีย ลดลงร้อยละ 20 ญ่ีปุ่น ลดลง 
ร้อยละ 19 สหรัฐอเมริกา ลดลงร้อยละ 16 เกาหลีใต้ ลดลงร้อยละ 8 ยกเว้นประเทศจีน ซึ่งมีปริมาณความต้องการ
ใช้เหล็กในปี พ.ศ. 2563 มากกว่าปี พ.ศ. 2562 หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8 โดยเม่ือคิดจากความต้องการใช้เหล็กรวมของโลก 
หากไม่รวมประเทศจีนจะถดถอยร้อยละ 13 
 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว เป็นหนึ่งในหลายปัจจัยท่ีเป็นปัญหาของ
อุตสาหกรรมเหล็กไทย โดยที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยประสบปัญหาสะสมมายาวนาน คือ ปัญหากำาลังการ
ผลติเกนิความตอ้งการบรโิภค (Oversupply) จากเหลก็โลก โดยเฉพาะจากประเทศจนีไหลเข้าสูป่ระเทศไทย และปัญหา 
การใช้อัตรากำาลังการผลิตต่ำา (Under Utilization) ผู้ประกอบการเหล็กในประเทศไม่สามารถใช้กำาลังการผลิตที่มีอยู่
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูง ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้าเหล็กนำาเข้าได้ 
ทำาให้ผูป้ระกอบการประสบกบัภาวะขาดทุนอย่างตอ่เนือ่ง จนบางรายถงึข้ันปิดกจิการไป นอกจากนี ้ยังมีประเดน็ดา้น
สิ่งแวดล้อมท่ีจะต้องคำานึงถึงอย่างจริงจัง จากท่ีผ่านมาเคยมีประเด็นการย้ายเครื่องจักรเก่าด้อยคุณภาพและมี
เทคโนโลยีท่ีลา้สมัยจากตา่งประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซ่ึงประเทศไทยไดมี้มาตรการเพ่ือแกไ้ขปัญหาเรือ่งดงักลา่ว
อย่างเร่งด่วนไปแล้ว คือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือ
เหล็กแท่งเล็ก สำาหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลา 5 ปี 
 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาสะสมในอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไข
ปัญหา เพ่ือเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กให้มีคุณภาพเพ่ือให้รองรับสถานการณ์ได้อย่างย่ังยืน จึงจำ�เป็นท่ี 
ภ�ครฐัตอ้งใช้ม�ตรก�รเรง่ดว่นในก�รช่วยเหลอือุตส�หกรรมให้ประคบัประคองธรุกิจใหส้�ม�รถอยูร่อดได้ในระยะส้ัน	
และเร่งผลักดันม�ตรก�รเพื่อปรับตัวให้เข้�กับบริบทเศรษฐกิจใหม่ในระยะย�ว

อุตส�หกรรมเหล็กไทย: 
ต้องปรับตัวอย่�งไรให้ยั่งยืน

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 1 (กร.1)
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ปัจจัยที่จะต้องคำ�นึงถึงในก�รกำ�หนดทิศท�ง
อุตส�หกรรมเหล็กในอน�คต
 1.	 คว�มสมดุลของห่วงโ ซ่ อุปท�น :  โครงสร้าง
อุตสาหกรรมเหล็กของไทยแตกต่างจากประเทศอ่ืน ๆ คือ 
อุตสาหกรรมเหลก็ไทยเริม่จากการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเหลก็
ข้ันปลาย (การข้ึนรูป) เช่น โรงผลิตเหล็กเส้น หรือโรงงาน 
ผลิตท่อ จากนั้นจึงย้อนมาสู่อุตสาหกรรมข้ันกลาง (การผลิต 
เหล็ก) เช่น โรงผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนท่ีมีเตาหลอม โรงรีด 
เหลก็เสน้ท่ีมีเตาหลอม ตามดว้ยการลงทุนในอตุสาหกรรมเหลก็
สำาเรจ็รปูอืน่ ๆ  เช่น เหลก็แผน่เคลอืบดบุีกและเหลก็แผน่เคลอืบ
สังกะสี โดยยังไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำา กระบวนการผลิตก็ยัง 
ไม่ต่อเนื่องและไม่ครบวงจร ยังมีการนำาเข้าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ 
กึ่งสำาเร็จรูปจากต่างประเทศเป็นจำานวนมาก จึงควรสร้างความ
สมดุลในห่วงโซ่อุปทานให้สมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการปรับปรุง
พัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตของผู้ผลิตเหล็ก 
ของไทย ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการผลิต
ผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูง
 2.	 ก�รคำ�นงึถึงสิง่แวดลอ้มและพลงัง�น: หลายประเทศ
ท่ัวโลกต่างต่ืนตัวกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ และออกนโยบาย
มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงมีอุตสาหกรรมเหล็ก 
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) ซ่ึงมาจากการใช้พลงังานในการผลติ 
โดยการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังาน ลดการใช้พลงังาน
ในกระบวนการผลติเหลก็ การควบคมุฝุ่นและมลสาร (Emission) 
จากกระบวนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงกลายเป็นปัจจัย
ที่สำาคัญ 
 3.	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้�นเศรษฐกิจหมุนเวียน:  
การมีมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวยีนจะทำาให้เกดิการบริหารจดัการเศษเหลก็ท่ีมีประสทิธภิาพ 
เกิดการหมุนเวียนของวัตถุดิบ และยกระดับอุตสาหกรรมเหล็ก
ให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน รวมท้ังเป็นการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมเหล็ก ก่อให้เกิด 
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซ่ึงสร้างความย่ังยืนให้
อุตสาหกรรม

ก�รผลักดันแผนพัฒน�อุตส�หกรรมเหล็ก 4.0
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมตระหนักถึงปัญหาของ
อุตสาหกรรมเหล็ก จึงพยายามเร่งให้เกิดการหารือเพื่อผลักดัน
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก 4.0 ตามท่ีผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหล็กนำาเสนอ เพ่ือให้อุตสาหกรรมเหล็กก้าวไปสู่
ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยในเบื้องต้นมี 3 แนวทางหลัก 
ได้แก่
 แผนง�น	1	 สร้�งคว�มม่ันคงด้�นวัตถุดิบ	(Raw	 
Material	Security) 
 เพ่ือให้มีวัตถุดิบสำาหรับการผลิตในปริมาณพอเพียงและ
ต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งจากการส่งเสริมใหม้ีการใช้วัตถุดิบภายใน
ประเทศ และการจัดหาวัตถุดิบจากต่างประเทศ

 แผนง�น	2	 ปรับโครงสร้�งอุตส�หกรรมเหล็ก	 
(Industry	Restructuring) 
 เพ่ือปรับสมดุลของห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรม 
เหลก็ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอตุสาหกรรม 
เหลก็ไทย ปรบัปรงุเทคโนโลยีและกระบวนการผลติเหลก็ให้มุ่งสู ่
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 แผนง�น	3	พัฒน�ตล�ด	มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน	
(Market	Development	to	Circular	Economy) 
 เ พ่ือส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมท้ังในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก กระบวนการโลจิสติกส์ การขยายตลาดสินค้า
เหล็ก รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้ังห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้าเหล็กไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
 โดยสำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมมีกลไกคณะทำางาน
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาเหล็กไทยอย่าง ย่ัง ยืนท่ีจะ 
รว่มพิจารณาแผนการพัฒนาดงักลา่ว และนำาเสนอให้หนว่ยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องร่วมให้ความเห็น และเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ 
ความเห็นชอบต่อไป
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Biorefinery 
ตัวจักรสำ�คัญในก�รขับเคลื่อน
ประเทศสูู่่ Bio Hub 
of ASEAN

 กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของ Biorefinery ไว้ว่า Biorefinery คือ หลักการของ
กระบวนการผลิตท่ีใช้ชีวมวลเป็นวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูปหรือสกัดให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าโดยใช้พ้ืนฐานของ
กระบวนการกล่ันน้ำามันปิโตรเลียม อุตสาหกรรม Biorefinery จึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีนำาวัตถุดิบทางการเกษตร รวมถึง 
เศษวัสดุเหลือท้ิง มาใช้เป็นวัตถุดิบต้ังต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สูงข้ึน โดยผ่านข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต  
อาจใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (ฺBiotechnology) หรือเทคโนโลยีทางเคมี (Chemical Technology) เพ่ือแปรรูปเป็นพลังงาน
ชีวมวล (Biomass Energy) พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) และสารเคมีชีวภาพ (Biochemicals) โดยสามารถใช้วัตถุดิบ
ท้ังหมดให้เป็นประโยชน์ ไม่มีของเสียตกค้างในส่ิงแวดล้อม
 นอกเหนือจากจุดเด่นท่ีสามารถตอบโจทย์ประเทศไทยซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอ้อย มันสำาปะหลัง 
และปาล์มน้ำามัน จำานวนมากเกินกว่าความต้องการบริโภคในประเทศแล้ว อุตสาหกรรม Biorefinery ยังเป็นอุตสาหกรรม
ท่ีสอดรับกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ BCG Economy ซ่ึงเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
ครอบคลุมท้ังเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) ซ่ึงจะทำาให้ประเทศไทยสามารถเติบโตได้อย่างม่ันคง ประชากรไทยมีความม่ังค่ัง ระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และอุตสาหกรรมมีการพัฒนาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน และยังสอดคล้องกับเป้าหมายในการเป็น Bio Hub 
of ASEAN ของประเทศ ดังน้ัน การพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery จึงมีความสำาคัญเร่งด่วนท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม ต้องมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือน
ไปสู่ความสำาเร็จท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
ผู้ประกอบการ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม 

ก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมให้กับสินค้�เกษตร 
ในประเทศ
 จากรูป แผนภาพแสดงมูลค่าเพ่ิม
ของสินค้าเกษตร จะเห็นว่าการนำาผลผลิต
ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นอ้อย มันสำาปะหลัง 
หรือปาล์มน้ำามัน ไปแปรรูปในอุตสาหกรรม 
Biorefinery สามารถช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับสินค้าเกษตรได้มากต้ังแต่หลักสิบ
จนถึงร้อยเท่า การพัฒนาอุตสาหกรรม  
Biorefinery จึงเป็นตัวแปรสำาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงต้ังแต่ระบบ

แผนภ�พแสดงมูลค่�เพิ่มของสินค้�เกษตร

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2 (กร.2)
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เศรษฐกิจฐานราก คือ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึง 
การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในปัจจุบันท่ีผู้บริโภคหันมาใส่ใจ
ในสุขภาพและนิยมผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากธรรมชาติมากข้ึน ทำาให้กระแส
การพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของโลกมีแนวโน้มท่ีจะมุ่งเน้น
การใช้วัตถุดิบหลักจากธรรมชาติและกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม เห็นได้จากการเติบโตของอุตสาหกรรม Biorefinery  
ท่ีมีอัตราสูงกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดยมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาด
จะเพ่ิมข้ึนจาก 466.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559  
เป็น 714.60 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2564 

ศักยภ�พในก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	Biorefinery	ของไทย
	 1.	 คว�มพร้อมด้�นวัตถุดิบท�งก�รเกษตร
  1.1 อ้อย ประเทศไทยมีผลผลิตอ้อยเฉล่ีย 100 ล้านตัน/ปี 
ผลิตน้ำาตาลได้ 13 ล้านตัน ใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 25  
ของปริมาณผลผลิตท้ังหมด ท่ีเหลือส่งออกไปยังต่างประเทศ  
ในกระบวนการผลิตน้ำาตาลมีกากน้ำาตาลเป็นผลพลอยได้ 4.5-5.0 
ล้านตัน ร้อยละ 70 ถูกนำาไปผลิตเอทานอล ส่วนท่ีเหลือถูกนำาไปใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงชูรสและส่งออก โดยมีใบอ้อยท่ียังไม่มี
การนำาไปใช้ประโยชน์อีก 7 ล้านตัน
  1.2 มันสำาปะหลัง ประเทศไทยมีผลผลิตมันสำาปะหลัง
เฉล่ีย 25-30 ล้านตัน/ปี ร้อยละ 60 ของผลผลิตท้ังหมดถูกนำาไปผลิต
เป็นมันเส้น 8 ล้านตัน ผลิตเอทานอล 3.3 ล้านตัน และแปรรูปเป็น
แป้งมันสำาปะหลัง 5.6 ล้านตัน ซ่ึงใช้ในประเทศ 1.4 ล้านตัน ท่ีเหลือ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมีใบ/เหง้ามันสำาปะหลังท่ียังไม่มี 
การนำาไปใช้ประโยชน์อีก 8 และ 15 ล้านตัน ตามลำาดับ
  1.3 ปาล์มน้ำามัน ประเทศไทยมีผลผลิตปาล์มน้ำามัน 
เฉล่ีย 13 ล้านตัน/ปี สกัดเป็นน้ำามันปาล์มดิบได้ 2.3 ล้านตัน  
ใช้บริโภคและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ 1 ล้านตัน นำาไปผลิต
ไบโอดีเซล 1 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 0.3 ล้านตัน โดยทะลาย
ปาล์มและใบปาล์มน้ำามันเกือบท้ังหมดยังไม่มีการนำาไปใช้ประโยชน์
	 2.	 คว�มพร้อมในก�รลงทุนของภ�คเอกชน	
  2.1 อุตสาหกรรม Biorefinery ของประเทศไทยในปี 
พ.ศ. 2560 มีมูลค่าประมาณ 152,000 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีมูลค่าสูงอยู่ในกลุ่มของเช้ือเพลิงชีวภาพ รองลงมาได้แก่ อาหาร
เพ่ือสุขภาพ และกลุ่มเคมีชีวภาพ หากประเทศไทยมีการลงทุน 
และพัฒนาอุตสาหกรรม Biorefinery อย่างต่อเน่ือง และสามารถ
เติบโตได้ในระดับเดียวกับอัตราการขยายตัวของตลาดโลก มูลค่า 
ของอุตสาหกรรม Biorefinery ของประเทศไทยจะเพ่ิมข้ึนเป็น 
400,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2571 
  2.2 ปัจจุบันมีบริษัทท่ีอยู่ในธุรกิจ Biorefinery ในประเทศ 
12,000 ราย หากประเมินจากสินทรัพย์และมูลค่าการลงทุนในแต่ละ
ประเภทผลิตภัณฑ์ คาดว่ามีผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในการลงทุน
เพ่ิมเติมในอุตสาหกรรม Biorefinery ไม่น้อยกว่า 2,278 ราย  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี

   1) กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ซ่ึงมี
ความพร้อมในการลงทุน จากข้อมูลผู้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ 
การค้า พบว่ามีจำานวนรวม 658 ราย โดยผู้ประกอบการท่ีมีแผน 
การลงทุนท่ีชัดเจนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Biorefinery อาทิ บริษัทในกลุ่ม 
ปตท. และมิตรผล ซ่ึงมีความพร้อมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
จึงมีศักยภาพในการดูดซับและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 
   2) กลุ่มที่สอง คือ ผู้ประกอบการขนาดกลาง 
ซ่ึงยังไม่เช่ือม่ันในการขยายผลิตภัณฑ์ใหม่ เน่ืองจากไม่มีประสบการณ์
ในธุรกิจดังกล่าวมาก่อน ต้องได้รับการบ่มเพาะ เห็นแบบอย่าง 
ความสำาเร็จและโอกาสทางการตลาด จึงจะเกิดความเช่ือม่ันและ
ความพร้อมในการลงทุนเพ่ิมเติม จากข้อมูลผู้จดทะเบียนกับ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่ามีจำานวนรวม 1,620 ราย

แนวท�งก�รพัฒน�อุตส�หกรรม	Biorefinery	ของไทย	
สู่ก�รเป็น	Bio	Hub	of	ASEAN
 1. การพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตร โดยเฉพาะในพืช
วัตถุดิบหลัก ได้แก่ อ้อย มันสำาปะหลัง และปาล์มน้ำามัน ให้มี
เสถียรภาพท้ังในด้านปริมาณ คุณภาพ และราคา เพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางด้านวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรม Biorefinery ซ่ึงจะทำาให้
อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้
เกษตรกรผู้ผลิตอ้อย มันสำาปะหลัง และปาล์มน้ำามัน มีความเข้มแข็ง 
มีรายได้ต่อปีสูงข้ึน อันจะนำาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรอย่างย่ังยืน
 2. การสร้างองค์ความรู้เชิงเทคนิคและพัฒนาบุคลากร 
ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม Biorefinery ซ่ึงจะช่วยยกระดับทักษะ 
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรม Biorefinery ตลอดห่วงโซ่ 
 3. การให้สิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ 
Biorefinery Complex เพ่ือลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ ต้นทุนในการขนส่ง 
รวมถึงต้นทุนในกระบวนการผลิต ซ่ึงจะช่วยเสริมความเข้มแข็ง 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันบนเวทีเศรษฐกิจโลกให้กับ 
ผู้ประกอบการในประเทศได้ 
 4. การพัฒนารูปแบบบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัย ภาคเกษตร และภาคส่วนต่าง ๆ   
ท่ีเก่ียวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรม Biorefinery เพ่ือให้เกิด
การมีส่วนร่วมในระดับชุมชนท้องถ่ินและลดความเหล่ือมล้ำา 
ทางเศรษฐกิจของสังคมไทย 
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 นับแต่อดีตท่ีผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคท่ีมีความสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมี 
บทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด ท้ังในแง่ของสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรม 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP และมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมต่อมูลค่าการส่งออกรวม 
โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด แต่ทั้งนี้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงหลังจากเกิด
อุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 ภาคอุตสาหกรรมไทยเหมือนอยู่ในภาวะ “โตช้า” โดยช่วงปี 
พ.ศ. 2544-2553 เม่ือพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.03 ต่อปี  
แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 MPI ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.26 ต่อปี และถึงแม้จะหักข้อมูลปี พ.ศ. 2563  
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ช่วงปี พ.ศ. 2555-2562  
ก็ยังขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.40 ต่อปี สะท้อนว่าภาคอุตสาหกรรมไทยน่าจะมีปัญหาหรือข้อจำากัดบางประการ 
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซ่อนตัวอยู่ ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ  ไม่น่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย ความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกก็จะลดน้อยถอยลง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ
ต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ไทยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันและถูกแทนที่ด้วยประเทศเกิดใหม่ 
อาทิ เวียดนาม ประเด็นท้าทายดังกล่าวสามารถระบุถึงขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจนข้ึน จากการพิจารณาข้อมูล 
เชิงประจักษ์ในมิติต่าง ๆ ซ่ึงจะทำาให้ทราบข้อเท็จจริงบางประการของพัฒนาการในภาคอุตสาหกรรมไทย และนำา 
ข้อเท็จจริงบางประการเหล่านั้นไปกำาหนดนโยบายหรือมาตรการในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไป
 ข้อเท็จจริงจากข้อมูลเชิงประจักษ์ประการแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องของ “ทุน” ซ่ึงเป็นหนึ่งปัจจัยการผลิต ได้แก่  
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศกำาลังพัฒนาอย่างประเทศไทยและ
ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เงินออมภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจท่ีจะนำาไปใช้ในการ
ขยายกิจการ ดังนั้น เงินลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยลดช่องว่างระหว่างเงินออมในประเทศกับความต้องการเงินทุน  
โดยการลงทุนจากตา่งประเทศยังมาพรอ้มกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยีและการถา่ยทอดความรู ้ซ่ึงจะช่วยให้อตุสาหกรรม
ของประเทศท่ีได้รับ FDI มีการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดด เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันระยะยาว และช่วยสร้างการ 
จ้างงาน รวมถึง FDI เป็นเงินทุนระยะยาวที่เพิ่มการสะสมทุนในระบบเศรษฐกิจ มีความผันผวนต่ำาเมื่อเปรียบเทียบกับ
ทุนไหลเข้าเพ่ือซ้ือสนิทรพัย์หรอืเกง็กำาไร ท้ายท่ีสดุประโยชนแ์กป่ระเทศผูไ้ดร้บัเงนิลงทุน ไดแ้ก ่การเพ่ิมข้ึนของผลติภณัฑ์

ก�รพัฒน�
และขับเคล่ือน 

ภ�คอุตส�หกรรมไทย
หลังวิกฤตโควิด-19

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กว.)

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม64



มวลรวมในประเทศหรือ GDP ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา FDI ย้อนหลังไป 
2 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2562 จากข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่าในช่วง 10 ปีแรก (พ.ศ. 2543-2553) FDI ในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นค่อนข้างสม่ำาเสมอ จาก 3,365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 
พ.ศ. 2543 เพ่ิมข้ึนเป็น 14,746 ลา้นดอลลารส์หรฐั ในปี พ.ศ. 2553 
แต่ในช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2554-2562) FDI ในประเทศไทย
เคลื่อนไหวผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทางท่ีทรงตัว โดยในปี 
พ.ศ. 2554 มีมูลค่า 2,473 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และข้อมูลล่าสุด 
ในปี พ.ศ. 2562 ขยับมาอยู่ที่ 6,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงของ FDI ในประเทศไทยดังกล่าว สองคล้องกับ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ MPI ที่ในช่วง 10 ปีล่าสุดค่อนข้าง
ทรงตัว ดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบ
กบัประเทศสำาคญัในอาเซียน อาทิ อินโดนเีซีย มาเลเซีย ฟลิปิปินส ์
หรือแม้แต่เวียดนาม พบว่าทั้ง 4 ประเทศสามารถดึงดูดเม็ดเงิน
จาก FDI ได้ดีกว่าประเทศไทย ทั้งในแง่มูลค่าและความสม่ำาเสมอ
ของเงินลงทุน รวมไปถึงมีทิศทางการเติบโตซ่ึงสังเกตได้จาก 
เส้นแนวโน้มของ FDI ที่ทุกประเทศมีความชันกว่าไทย
 ข้อเท็จจริงประการที่สอง ยังคงเกี่ยวข้องกับปัจจัย “ทุน” 
ซ่ึงจากท่ีได้กล่าวแล้วในข้างต้นว่าในช่วง 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2554-2562)
FDI ในประเทศไทยเคลื่อนไหวผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทาง
ท่ีทรงตวั และเม่ือพิจารณาลกึลงไปในรายละเอยีด พบวา่นอกจาก 
เม็ดเงินท่ีเข้าประเทศลดลงแล้ว เม็ดเงินท่ีมีการลงทุนในภาค 
การผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมก็ยังลดลงเช่นกัน โดยจากข้อมูล

ย้อนหลัง 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2562 ในช่วงก่อนเกิด
อุทกภัย ช่วงปี พ.ศ. 2548-2554 มูลค่า FDI ท่ีลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมไทยมีมูลค่าค่อนข้างสูงต่อเน่ืองอยู่ในช่วงระหว่าง 
100,000 - 200,000 ล้านบาท โดยในปี พ.ศ. 2549 มีเม็ดเงินลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมไทยกว่าสองแสนล้านบาท แต่หลังจากน้ัน 
ก็มีแนวโน้มท่ีลดลงมาโดยตลอด โดยในปี พ.ศ. 2560 มีมูลค่า FDI 
ท่ีลงทุนในภาคอุตสาหกรรมไทยเพียง 38,140 ล้านบาท ทำาให้ภาครัฐ
ต้องมีการออกโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor Development: EEC) ในปี  
พ.ศ. 2559 เพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันใช้ชื่อว่า 
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำาให้ในปี พ.ศ. 2561-2562 
มีเม็ดเงินจาก FDI ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ิมข้ึนมา 
อยู่ท่ี 162,686 และ 154,044 ล้านบาท ตามลำาดับ 
 ข้อเท็จจริงประการท่ีสาม ได้แก่ ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ซ่ึงสะท้อนจากดชันสีมรรถนะ
ทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม (Competitive Industrial  
Performance (CIP) Index) จัดทำาโดยองค์การพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial 
Development Organization: UNIDO) โดยล่าสุดเป็น 
ข้อมูลจากรายงานประจำาปี พ.ศ. 2563 (Competitive Industrial  
Performance Report 2020) ซ่ึงในรายงานจะแสดงตัวชี้วัดและ
ลำาดับการเป็นผู้นำา รวมถึงประสิทธิภาพในบริบทของการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทของภาคการผลิต โดยเฉพาะในแง่ของ
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
ครอบคลุม โดยนำาเสนอในรูปแบบของการเปรียบเทียบความ
สามารถของแตล่ะประเทศใน 2 รปูแบบ คอื เทียบกบัปีกอ่นหนา้ 
และเทียบกบัประเทศต่าง ๆ  ท่ัวโลก จำานวน 152 ประเทศ สำาหรบั
ในรายงานปี 2020 (ข้อมูลปี 2018) ประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ดีท่ีสุดจากการเปรียบเทียบดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขัน 
ดา้นอตุสาหกรรม คอื เยอรมน ีจนี เกาหลีใต ้สหรฐัอเมรกิา และ
ญี่ปุ่น ตามลำาดับ สำาหรับไทยอยู่ในอันดับที่ 24 คงที่ติดต่อกัน
เป็นปีที่สี่ (ปี 2010 อยู่ในอันดับที่ 25 ปี 2000 อยู่ในอันดับที่ 25 
และปี 1990 อยู่ในอันดับท่ี 34) ในสว่นประเทศอ่ืน ๆ  ในอาเซียน 
อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 
อยู่ในอันดับที่ 9 23 38 39 และ 43 ตามลำาดับ ทั้งนี้ ในส่วน 
ของเวียดนามในช่วงหลังจากปี 2000 หรือ ปี พ.ศ. 2543  
ภาคอุตสาหกรรมของเวียดนามมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว 
เม่ือพิจารณาจาก CIP Rank จากอันดับท่ี 80 ในปี 2000 (พ.ศ. 2543) 
ขยับมาอยู่ในอันดับที่ 64 ในปี 2010 (พ.ศ. 2553) และล่าสุด 
ในปี 2018 (พ.ศ. 2561) ขยับสงูข้ึนมากมาอยู่ในอันดับท่ี 38 หรือ
ในช่วง 20 ปีล่าสุด เวียดนามพัฒนาตัวเองสูงขึ้น 42 อันดับ
 ท้ังนี ้จาก Competitive Industrial Performance Report 
2020 แม้จะดวูา่ในปัจจบัุน ภาคอุตสาหกรรมไทยมีความสามารถ
ในการแข่งขันค่อนข้างดี แต่หากพิจารณาในรายละเอียดอื่น ๆ 
จะพบข้อจำากัดบางประการ อาทิ สัดส่วนการผลิตสินค้าท่ีใช้
เทคโนโลยีขั้นกลาง-สูงต่อสินค้าอุตสาหกรรมท้ังหมด ปรับตัว 
ลดลงในช่วง 10 ปีล่าสุด ตรงกันข้ามกับประเทศบ้านใกล้ 
เรือนเคียงอย่างเวียดนามท่ีสัดส่วนดังกล่าวเพ่ิมข้ึนถึงประมาณ
ร้อยละ 15 ข้อจำากัดสำาคัญอีกหนึ่งประการที่พบ ได้แก่ สัดส่วน
ของมูลค่าเพ่ิมภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP รวมของประเทศ  

ปรับตัวลดลงในช่วง 10 ปีล่าสุดเช่นกัน สะท้อนถึงแนวโน้ม 
ท่ีเรียกกันว่า “Premature Deindustrialization” หรือการ 
ลดทอนความสำาคัญของภาคอุตสาหกรรมก่อนเวลาอันควร  
ซ่ึงเป็นภาวะท่ีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วน 
ลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ ก่อนที่ประเทศกำาลังพัฒนาจะไปสู่ประเทศ 
รายไดส้งู ทำาให้ประเทศไมส่ามารถรวยข้ึนจากการเป็นเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรมได้ก่อนจะแก่ โดยปัจจัยเร่งที่สำาคัญ คือ โลกาภิวัตน ์
การส่งออกของจีน และเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้แรงงานน้อยลง 
โดยประเทศกำาลังพัฒนาในปัจจุบันมีโอกาสท่ีน้อยลงไปในการ
พัฒนาอตุสาหกรรม เม่ือเทียบกบัการพัฒนาอตุสาหกรรมในอดีต
ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก นอกจากนี้ หากมีการ 
ขยับขยายไปยังภาคบริการให้มากข้ึนจะต้องอาศัยแรงงาน 
ท่ีมีฝีมือสูงข้ึน ทำาให้ไม่สามารถดูดซับแรงงานกลุ่มไร้ฝีมือ
เหมือนกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรมได้ 
 ข้อเท็จจริงประการท่ีสี่และประการสุดท้ายสำาหรับ 
การวิเคราะห์ในคร้ังนี้ ก็คือ การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก 
(Global Value Chain: GVC) ซ่ึงจากวิวัฒนาการของการค้า 
ทำาให้การค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศในปัจจุบันอยู่ใน 
รูปแบบของห่วงโซ่มูลค่าโลกมากขึ้นกว่าในอดีต จากการศึกษา
รายงานของอังค์ถัด (United Nations Conference on Trade 
and Development-UNCTAD) พบว่าประเทศกำาลังพัฒนา 
รวมถึงประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่
มูลค่าโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปรากฏการณ์ห่วงโซ่มูลค่าโลก 
ไดเ้อ้ือให้ประเทศกำาลงัพัฒนาท่ียังไมส่ามารถพัฒนาอุตสาหกรรม
หรือผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกได้เองตลอดทั้งสายพานการผลิต 
สามารถเขา้เป็นสว่นหนึง่ของเศรษฐกจิโลกได้งา่ยขึน้ โดยมุง่ไปท่ี
การผลิตสินค้าในบางช่วงของห่วงโซ่ที่ประเทศนั้น ๆ มีศักยภาพ 
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ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประเทศในด้านการจ้างงาน หรือการกระตุ้น
เศรษฐกจิ และเม่ือพิจารณาขอ้มูลสดัสว่นการคา้ GVC ตอ่ GDP 
ของไทย จากรายงาน WORLD ECONOMIC SITUATION  
AND PROSPECTS 2021 พบว่าสัดส่วนของไทยลดลงจาก 
ร้อยละ 30 ในปี 2005 (พ.ศ. 2548) มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 
ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) สอดคลอ้งกบัอีกหลายประเทศในภมิูภาค
อาเซียนท่ีสัดส่วนลดลงเช่นกัน อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย ยกเว้นแต่ประเทศเวียดนามท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 
จากประมาณร้อยละ 30 ในปี 2005 (พ.ศ. 2548) เพิ่มขึ้นเป็น
เกือบร้อยละ 50 ในปี 2015 (พ.ศ. 2558) นอกจากนี้การระบาด
ของโรคโควิด-19 ยังทำาให้เกิดแรงผลักดันใหม่สำาหรับการปรับ 
GVC โดยจะเน้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของ GVC มากข้ึน  
แนวโน้มดังกล่าวจะเปลี่ยนจุดเน้นจากเรื่องประสิทธิภาพด้าน
ต้นทุนและเรื่องของ Just-in-time Production ไปสู่การสร้าง
ความยืดหยุ่นผ่านห่วงโซ่อุปทานที่สั้นลง เน้นการบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง การกระจายความเสี่ยงที่มากขึ้นเพื่อลดการพึ่งพา
ฐานการผลิตท่ีใดท่ีหนึ่งมากเกินไป และการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เพ่ือการจัดการความยืดหยุ่นท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึง
ประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงของชาติที่เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้
มีแนวโน้มท่ีจะทำาให้มีพ้ืนท่ีน้อยลงสำาหรับการมีส่วนร่วมของ
ประเทศกำาลังพัฒนาใน GVCs
 จากท่ีกลา่วมาท้ังหมด อาจจะพอเห็นภาพของข้อเท็จจรงิ
บางประการในภาคอุตสาหกรรมไทย ท้ังนี้ ข้อเท็จจริงในภาค
อุตสาหกรรมไทยขา้งตน้ถอืวา่เป็นปัญหาในเชิงโครงสรา้ง คงต้อง 
อาศัยระยะเวลาค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนา และประเด็นการ
พัฒนาอาจจะตอ้งมองในภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะแคภ่าค
อุตสาหกรรม ในประเด็น FDI นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริม 

การลงทุน ซ่ึงคดิวา่แต่ละประเทศไม่นา่จะแตกตา่งกนัมา เนือ่งจาก 
FDI เป็นการลงทุนระยะยาว ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ประเทศท่ีจะลงทุนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
เพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยพ้ืนฐานอื่น ๆ ท่ีเอ้ือต่อ 
การลงทุนด้วย อาทิ ประสิทธิภาพของกฎเกณฑ์ อัตราภาษีท่ี
โปร่งใส คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน ความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความพร้อมของแรงงานท้ังในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ นักลงทุนยังให้ความสำาคัญ 
กับปัจจัยด้านการเมือง ท้ังเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศ 
สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ และปัจจัยท่ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการค้า เช่น กระแสการกีดกัน 
ทางการค้า และผลของข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ในประเด็นของความสามารถในการแข่งขันของ 
ภาคอุตสาหกรรมไทย ภาวะ Premature Deindustrialization 
และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก ไทยคงต้องเน้นย้ำา 
และตระหนักถึงความจำาเป็นในการยกระดับเทคโนโลยีและ 
การพัฒนานวัตกรรม และเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสำาคัญท่ีจะ 
เร่งให้เกดิการลงทุนทางเทคโนโลยีและการสร้างสรรคน์วัตกรรม
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะในดา้นการศกึษาและบุคลากร โครงสร้างผลตอบแทน
และแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจไทยท่ีเอ้ือให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรมในวงกว้าง รวมถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
ท่ีเข้มแข็ง ท้ายท่ีสุด การกำาหนดนโยบายสาธารณะของไทย 
จะต้องไม่ลืมกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) ของ
ประชาชน และใช้ข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ (Evidence-
based) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายหรือมาตรการ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
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 เป็นท่ีแน่ชัดแล้วว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีเกิดข้ึน จะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน  
(อย่างน้อยท่ีสุดก็เป็นปีหรืออีกหลายปี) และส่งผลกระทบต้ังแต่การใช้ชีวิตประจำาวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม  
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน  
โดยปราศจากการปรับตัวไม่ได้เลยเช่นกัน ซ่ึงในส่วนของอุตสาหกรรมทางการแพทย์เองก็มีบทบาทสำาคัญในการรองรับ
ผลกระทบท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Mass Vaccination Program)  
โดยการเร่งผลิตและเร่งฉีดวัคซีนให้เพียงพอเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ทั่วโลกให้รวดเร็วที่สุดและ
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทำาได้ ท้ังนี้ ยังไม่นับเงื่อนไขความเสี่ยงของโอกาสท่ีจะเกิดการกลายพันธุ์ของโควิด-19 
และไม่มีวัคซีนท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ 100% รวมถึงไม่ใช่ทุกคนบนโลกจะได้ฉีดวัคซีนท่ีมีคุณภาพ 
ได้อย่างเท่าเทียม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือความท้าทายท่ีท่ัวโลกจะต้องเผชิญและปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดจาก 
การระบาดของโควิด-19
 บทความนี้ จึงอยากตั้งคำาถามไปข้างหน้าและคาดการณ์ (Forecast) ความน่าจะเป็น (รวมถึงที่ควรจะเป็น) 
เพ่ือการตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนก และตกผลึกทางความคิดเป็นข้อเสนอแนะต่อภาคอุตสาหกรรมว่า  
การสร้างเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ควรต้องมีการปรับโครงสร้างอย่างไร? และอะไรคือหัวใจสำาคัญ? ดังที่บทความนี้ 
อยากนำาเสนอต่อไป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจ�กโควิด-19	ต่อก�รเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ	(GDP)
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ตามสูตรภายใต้สมการที่ประกอบด้วย
ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ GDP = Consumption + Investment + Government spending + (exports-imports) จาก
สมการขา้งตน้1 จะพบวา่ปัจจยัดา้นการบรโิภค (Consumption) การลงทุน (Investment) การนำาเข้า (imports) และ
การส่งออก (exports) ล้วนได้รับผลกระทบเป็นห่วงโซ่จากการระบาดของโควิด-19 จนทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท่ีเป็นสว่นประกอบของ GDP เหลา่นีล้ดศกัยภาพลงเกอืบท้ังหมด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีสรา้งการบรโิภคภายใน
ประเทศ (Domestic Consumption) เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบิน นอกจากนี้ การแพร่ระบาดยังส่ง
ผลกระทบต่อการนำาเข้าและส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ก�รปรับปรุงและเสริมสร้�ง
โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจใหม่
ภ�ยหลังก�รแพร่ระบ�ดใหญ่
ของโควิด-19

กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ (กท.)
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 ดังนั้น เม่ือตัวแปรหลายด้านมีศักยภาพท่ีลดลง จะเห็น 
ไดว้า่ตัวแปรในสมการของการคดิ GDP ท่ียังหลงเหลอือยูท่ี่จะมา 
กระตุ้น GDP ได้ คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ (Government 
Spending) ท่ีจะมาเป็นตัวสร้างและกระตุ้นให้เกิดการบริโภค 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังที่เราจะเห็นจากการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นท่ีมีความพยายามกระจายอัดฉีด
เม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอย
ของประชาชนเพ่ือหมุนเวียน ผ่านวิธี Helicopter Money  
ซึ่งเป็นวิธีการที่ Mr.Milton Friedman นักเศรษฐศาสตร์อเมริกัน 
นำามาใช้เขียนในบทความวิจยัทางเศรษฐศาสตรจ์นเป็นท่ีรูจ้กักนั
อย่างกว้างขวาง เรื่อง “The Optimum Quantity of Money” 
หรอื “ปรมิาณเงนิท่ีเหมาะสมในระบบเศรษฐกจิ” ในปี พ.ศ. 2512 
เป็นการเปรียบเทียบว่า หากธนาคารกลางอยากเร่งให้เกิด
เงินเฟ้อและเกิดผลผลิตในเศรษฐกิจซ่ึงเติบโตต่ำากว่าศักยภาพ 
ท่ีควรจะเป็น ก็สามารถแจกเงินให้กับคนท่ัวไป คนก็จะใช้เงิน 
ในการจับจ่ายใช้สอยหรือทำากิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ซ่ึงจะ 
ส่งผลให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นตามเป้าหมายที่ธนาคารกลางอยากเห็น 
การแจกเงินนี้เปรียบเสมือนนำาเฮลิคอปเตอร์มาบินอยู่เหนือ
ท้องฟ้า แลว้โปรยเงนิลงมาแจกชาวบ้านเพ่ือนำามาจบัจา่ยใช้สอย
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้กระแสเงินเกิดการหมุนเวียน 
ในระบบเศรษฐกิจเพ่ือจะไม่ให้เกิดการชะงักงันและสร้างวิกฤต
เศรษฐกิจต่อไป2 

เร�จะหวังพึ่งภ�คส่วนอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว 
เพียงอย่�งเดียวให้เป็นท�งออกจ�กวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่เกิดจ�กก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19	ได้จริงหรือ?

 จากข้อมูลข้างต้นนำามาซ่ึงคำาถามว่า หากภาครัฐจะใช้
อุตสาหกรรมบรกิารและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเครือ่งมือ
ในการกระตุ้นให้เกิดการเติบโต และแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กลับมาสู่สภาวะ 
ปกติได้เท่านั้นหรือ? 
 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวได้สร้างเม็ดเงิน 
ให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมหาศาล  
จนมคีวามม่ันใจมากวา่การท่องเท่ียวจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีย่ังยืน
มีสายป่านท่ียาว แตจ่ากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 กลบัทำาให้ 
อุตสาหกรรมท่ีเช่ือกันว่ามีความม่ันคงและย่ังยืนอย่างอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนไม่สามารถรับมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เม่ือมองไปข้างหน้า เราควร
พิจารณาอย่างรอบคอบว่า ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บรกิารจะเป็นความหวงัในการ “สรา้งเศรษฐกจิ” หลงัสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงได้จริงหรือ? แม้แต่
ประเทศท่ีไม่ได้พ่ึงพาการท่องเท่ียวเป็นหลักยังยอมรับว่าการ 
“สร้างเศรษฐกิจ” หลังจากโควิด3 ถือเป็นงานระยะยาวท่ียากและเป็น
งานใหญ่4 ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศที่มีการพึ่งพาอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวรอ้ยละ 10-20 ของเศรษฐกจิประเทศนัน้ เราสามารถ 
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คาดหวงัให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นหนึง่ในภาคสว่นท่ีช่วย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ไม่ควรคาดหวังให้เป็นกลไกหลักในการสร้าง
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์คลี่คลาย เพราะมีปัจจัยท่ีควบคุม 
ไม่ได้ เช่น นักท่องเท่ียวจะมาเม่ือไหร่ และมีจำานวนมาก 
หรือน้อยแค่ไหน ดังนั้น การพ่ึงพาอุตสาหกรรมบริการแบบ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกระตุน้การบรโิภคภายใน (Domestic 
Consumption) เพียงอย่างเดียวอาจไมเ่พียงพอท่ีจะแกไ้ขปัญหา
เพื่อฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจของประเทศขึ้นมาใหม่ 

เร�ควรสร้�งเศรษฐกิจไทยอย่�งไรภ�ยหลังก�รยุติ 
ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19

 การหันมามองว่าจะ “สร้าง” เศรษฐกิจไทยตามหลังการ
ยุติแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไร? ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะว่า 
เราควรให้ความสำาคญักบัเศรษฐกจิใน “ระยะกลาง” ถงึ “ระยะยาว” 
มากกว่าการ “กระตุ้น” แก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน “ระยะสั้น” ผ่าน
การอัดฉีดเม็ดเงินจากภาครัฐเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านการ 
จับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพ่ือหมุนเวียนผ่าน Helicopter 
Money แบบที่ผ่านมา 
 สิ่งท่ีรัฐควรเข้าไปมีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
“ระยะกลาง” ถึง “ระยะยาว” คือ การสร้างงานเพ่ือให้เกิดการ
หมุนเวียนเมด็เงนิในระบบเศรษฐกจิผา่นการบรโิภคในระยะยาว 
(มากกว่าในระยะสั้นแบบ Helicopter Money) โดยภาครัฐต้องมี
บทบาทในการสร้างและกระตุ้นเศรษฐกิจ ดังนี้ 
 1. รัฐมีบทบาทเป็นผู้ว่าจ้างด้วยตัวเอง 
 2. รัฐมีบทบาทในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจมีการ
จ้างงานมากขึ้น 
 3. ในบางภาคส่วนที่มีความเสี่ยงต่อคน ภาครัฐสามารถ
สนับสนุนการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีมาแทนท่ีการใช้
แรงงานคน 

 4. รฐัควรมีบทบาทท่ีจะมมีาตรการพยุงภาคธรุกจิ SMEs 
ท่ีจะลม้ เช่น ปรับโครงสรา้งหนี้ให้สมดลุกบัรายไดข้องภาคธรุกจิ 
เป็นต้น 
 5. รัฐควรมุ่งสร้างทักษะโดยพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้
แรงงานไทยได้มีงานทำา ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมในอนาคต 
หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยุติลง 
 นอกจากนี ้ประเดน็การเข้าสูส่งัคมสงูวยั (Aging Society) 
ในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด-19 กมี็สว่นจะทำาให้ 
อุตสาหกรรมสุขภาพ (Healthcare Industry) จะเป็นกระแส 
ที่สำาคัญในอนาคตหรือไม่? ก็เป็นคำาถามที่น่าสนใจ ภาครัฐควร
เร่งสร้างทักษะ สร้างแรงงาน ตอบสนองอุตสาหกรรมบริการ 
และมุ่งเน้นในด้านนี้หรือไม่? ก็เป็นคำาถามท่ีน่าจะมีคำาตอบ 
สำาหรับสร้างระบบเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ในอนาคตเช่นกัน 
 สำาหรับกระแสท่ีนักวิเคราะห์หลายคนได้คาดหวังว่า 
ภาครฐัจะให้ความสำาคญักบัภาคสว่นอุตสาหกรรมบรกิาร รวมถงึ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนร้อยละ 10-20 เพื่อสร้าง
มูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในประเทศ ผ่านการบริโภค
ภายในประเทศ (Domestic Consumption) อันเป็นปัจจัยสำาคัญ
หนึ่งในสมการการคิด GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 
เราจะพบความจริงท่ีว่าการระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ 
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว อย่างเช่น 
อุตสาหกรรมการบิน มีอปุสงค์ (Demand) ท่ีหดหายไปเกอืบหมด 
โดยไม่รู้เลยว่าอีกยาวนานแค่ไหนจะสามารถฟื้นฟูระดับอุปทาน 
(Recover Supply Level) ให้กลับมาได้ ณ จุดเดิมก่อนการระบาด
ของโควิด-19 จึงอาจกล่าวได้ว่า การท่ีจะพ่ึงพาอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวเป็นหลกัเพียงอยา่งเดียว (แบบท่ีหลายคนคาดการณ์
และคาดหวัง) นั้นคงไม่ใช่คำาตอบสุดท้าย แต่การหาทักษะใหม่ ๆ  
ให้แกแ่รงงานเพ่ือตอบสนองตอ่อุตสาหกรรมให้ตรงจดุอย่างถกูท่ี
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และถกูเวลา ไม่วา่จะในภาคการผลติหรอืภาคบรกิารในอนาคตนัน้ 
นับเป็นตัวแปรสำาคัญท่ีจะเป็นทางรอดในอนาคตหลังการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 สิ้นสุดลง รวมถึงการที่ภาครัฐต้องมีส่วนในการออก
มาตรการเพื่อพยุงภาคธุรกิจให้อยู่รอด ซึ่งจะมีผลคือ สามารถ
สร้างงานและสร้างการบริโภคภายในแบบระยะยาว เพื่อกระตุ้น
และฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจต่อไปได้เช่นกัน

ข้อเสนอแนะในก�รสร้�งเศรษฐกิจ 
ภ�ยหลังก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19	ยุติลง

 ท้ังหมดท้ังมวลเหลา่นี ้จงึนำามาสูบ่ทสรปุและข้อเสนอแนะ
ท่ีเกีย่วขอ้งกบับทบาทของภาครฐั ในการสรา้งเศรษฐกจิให้กลบัมา
ฟืน้ตวัภายหลงัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ยุตลิง ในบรบิทของ 
“การหันกลับมามองข้างในประเทศ” (Inward Looking) โดยเน้น
ไปท่ีอุตสาหกรรมท่ีเกิดการบริโภคภายในประเทศ (Domestic 
Consumption) ท่ีเป็นปัจจัยสำาคัญส่วนหนึ่งในการสร้าง GDP 
ให้ระบบเศรษฐกจิในประเทศ และเนน้การสรา้งรายได้ให้ภาคสว่น
ท่ีได้รับผลกระทบสามารถยกระดับศักยภาพและปรับตัวผ่าน 
Inward Looking มากกว่าการคาดหวังเม็ดเงินจากภายนอก
ประเทศ (Outward Looking) เพียงอย่างเดียว รวมถึงควรมอง
การสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือพ่ึงพิงตัวเองในระยะยาวอย่างย่ังยืน 
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว มากกว่าท่ีจะรอคอย 
การพึ่งพิงเม็ดเงินจากภายนอกประเทศดังที่ผ่านมา
 นอกจากนี้ ควรมองหากลไกใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย โดยการสร้างกลไกทางเศรษฐกิจท่ีสามารถตอบสนองต่อ
อุตสาหกรรมในโลกอนาคตท่ีเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ผา่นการ
เรียนรู้ข้อผิดพลาดท่ีกำาลังเกิดข้ึนอยู่ในวิกฤตปัจจุบัน ซ่ึงก็คือ 
การไม่สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
ในห้วงวกิฤตไดอ้ยา่งทันท่วงที ดงัเช่นในภาคสว่นของอุตสาหกรรม
การบินและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เป็นต้น ในขณะเดียวกัน 

ควรมีการสรา้งความแข็งแกรง่ให้กบัอตุสาหกรรมการผลติในบางสาขา 
ท่ีอาจมีการเติบโตจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการพลิกวิกฤต 
ให้เป็นโอกาส ดังเช่นในกรณีของอุตสาหกรรมอาหาร และ
อุตสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนกิส ์ซ่ึงเม่ือพฤตกิรรมของคน 
ซ่ึงเป็นผู้บริโภคปรับตวัเปลีย่นไปกบัการระบาดของโรค สง่ผลให้
อุตสาหกรรมดังกล่าวมีการเติบโตท่ามกลางวิกฤตที่เพิ่มขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป การบริโภคในครัวเรือนยังคงเป็นส่ิงสำาคัญ
สำาหรับการสร้าง GDP และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังภาวะวิกฤตต่าง ๆ  
โดยในกรณีของวิกฤตโควิด-19 บทบาทของภาครัฐในระยะส้ัน 
อาจต้องใช้ Helicopter Money ในการอัดฉีดกระตุ้นการหมุนเวียน 
เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ ในขณะท่ีในระยะยาวภาครัฐควรมีบทบาท
สำาคัญในการสร้างงานผ่านการวางยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมและตรงจุด
ในอนาคต เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ  
ผ่านการบริโภคในระยะยาว ซ่ึงจะเป็นการตอบโจทย์ในการปรับปรุง
และเสริมสร้างโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหม่หลังการระบาดใหญ่
ของโควดิ-19 ท่ีแนน่อนกวา่การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ของวกิฤต
ท่ีเกิดข้ึนไปเร่ือย ๆ  แบบไม่มีหลักประกันความม่ันคงใด ๆ  รองรับ
แบบที่เป็นอยู่ 

1Messi. "ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)." Thaifrx.com. March 21, 2020. 
Accessed April 27, 2021. https://www.thaifrx.com/ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ2/.
2วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ. “เงินเฮลิคอปเตอร์ ” https://www.bangkokbiznews.com/
blog/detail/638470. Bangkokbiznews, August 1, 2016.
3“Rebuilding Economies Post-Covid-19: Dilemmas and Trade-Offs,” Dbs.com, 
2020, https://www.dbs.com/media/features/rebuilding-economies-post- 
Covid-19-dilemmas-and-trade-offs.page. 
4hermesauto, “Singapore Economy Will Take Longer to Recover from Covid-19 
Crisis than Past Recessions: MAS,” The Straits Times, October 28, 2020, 
https://www.straitstimes.com/business/economy/singapore-to-see-uneven-
and-protracted-recovery-from-covid-19-recession-amid-job.
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การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีด้านข้อมูล
อย่างก้าวกระโดดกับความท้าทาย

ของภาคอุตสาหกรรม

 ในปัจจุ บันหากกล่าวถึง “ข้อมูล” ซ่ึงเป็น 
สิ่งท่ีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันของทุกคน 
ข้อมูลในปัจจุบันถูกถ่ายทอด ส่งต่อ และเผยแพร่ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากข้ึน 
เช่น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเคร่ืองมือส่ือสารต่าง ๆ  ท่ีมี 
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง กระท่ังในปัจจุบันท่ีโลกได้ 
เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
เริ่มมีบทบาทมากข้ึนในทุกภาคส่วน รวมท้ังธุรกิจ 
ภาคอุตสาหกรรมท่ีให้ความสำาคัญกับการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเกิดการ
วิวัฒนาการจนกลายเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data 
โดยเทคโนโลยี Big Data ได้ถูกนำามาใช้ในการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลในภาคธุรกิจอย่างกว้างขวาง  
อดีตท่ีผ่านมาการนำาข้อมูลมาใช้งานยังมีข้อจำากัด 
ของลักษณะข้อมูลท่ีสามารถนำามาใช้วิเคราะห์และ 

ประมวลผลให้กลายเป็นสารสนเทศ (Information) ด้วยความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงทำาให้รูปแบบของข้อมูลท่ีนำามาใช้

ประมวลผลมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น ท้ังในรูปแบบของอักษร ตัวเลข รูปภาพ  
วิดีโอ และเสียง สำาหรับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการกับข้อมูลนั้นมีวิวัฒนาการเร่ิมต้นจากการใช้

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลเท่านั้น ต่อมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือเพ่ือการจัดการข้อมูลสำาหรับช่วยในการตัดสินใจ การวิวัฒนาการยุคต่อมาเป็นการจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยการมุ่งเน้นใช้ข้อมูลสารสนเทศมากข้ึน จนกระท่ังในปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงถอืวา่เป็นชว่งท่ีมกีารเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยอีย่างมาก โดยเทคโนโลยีในยุคนีน้อกจาก
การประมวลผลข้อมูลแล้วยังมีการสร้างและผลิตข้อมูลสารสนเทศด้วย 

กองส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กส.)
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  สำาหรบัการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบัุน
ได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีความ
กา้วหนา้ของเทคโนโลยีอย่างมากและครบครนั โดยท่ีเทคโนโลยี
เข้ามามีบทบาทอยู่ในชีวิตประจำาวันของผู้คน ท้ังในด้านการดำารงชีวิต
ข้ันพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ทำาให้ทุกภาคส่วน 
ต้องเร่งปรับตัวตามกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรอบด้าน  
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมก็เช่นกันต้องปรับตัวให้กา้วขา้มผา่น
ไปสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 
ท่ีผา่นมาภาคอุตสาหกรรมอยูร่ะหวา่งการปรบัตวัจากกระแสการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ท่ีมีเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมุ่งเน้นการเช่ือมโยงข้อมูลการผลิต
ระหว่างเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กระบวนการผลิต
สามารถดำาเนินการได้อย่างอัตโนมัติ (Smart Factory)  
ซ่ึงจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในยุคสมัยของ
อุตสาหกรรม 4.0 นัน้จะเกดิข้อมูลท่ีตอ้งแลกเปลีย่นกนัมากมาย
และตลอดเวลา ดังนั้น เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลจึงมีบทบาท
มากข้ึน องค์กรและหน่วยงานวิจัยและศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศช้ันนำาของโลกจึงได้มีการกล่าวถึงแนวโน้มของ
เทคโนโลยี ซ่ึงมีความเก่ียวข้องกับข้อมูลท่ีจะมีบทบาทและถือเป็น
ความท้าทายต่อภาคอุตสาหกรรมหลายเทคโนโลยี ซึ่งใน
บทความนี้ขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีท่ีมีการกล่าวถึงและได้เริ่ม 
มีการนำามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมแล้ว อาทิ

  Internet	of	Things	(IoT) เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามีบทบาท
ในหลายอุตสาหกรรมมากข้ึน ครอบคลุมท้ังอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยเรียกว่า Industrial Internet of 
Things หรือ IIoT คือ การนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเช่ือมต่อกับ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือเก็บข้อมูลการ
ทำางานและพฤติกรรมการใช้งานผา่นอปุกรณท่ี์เรยีกวา่ เซ็นเซอร ์
(Sensor) โดยข้อมูลนั้นจะถูกนำามาวิเคราะห์เชิงลึกเพ่ือการ
ปรับปรุงการวางแผนและกระบวนการทำางานของเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  ก�รใช้ง�นระบบอัตโนมตัท่ีิมมี�กข้ึน	(Hyperautomation)	
ซ่ึงในหลายปีท่ีผ่านมาระบบอัตโนมัตถิกูกลา่วถงึอย่างกวา้งขวาง 
และมีการนำามาใช้ในกระบวนการผลิตมากข้ึน เพ่ือทดแทนการใช้
แรงงานท่ีมีแนวโน้มจำานวนคนวัยทำางานท่ีลดลงท่ัวโลก นอกจากน้ี 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังเป็นส่วนขับเคล่ือน
ให้หลาย ๆ  องค์กรให้ความสำาคัญในการปรับเปล่ียนระบบการผลิต
เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพ่ือลดการใช้แรงงานจำานวนมาก 
ในพ้ืนท่ีจำากัด การปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติได้
ต้องอาศัยข้อมูลจำานวนมาก หรือ Big Data เพื่อให้เครื่องจักร
เรียนรู้การทำางานจนกระทั่งสามารถทำางานได้อย่างอัตโนมัติ
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  ปัญญ�ประดิษฐ์	(AI) เป็นเทคโนโลยีที่จะถูกนำามาใช้เพื่อการ
เรียนรู้และประมวลผลข้อมูลอันมหาศาลท่ีจะเกิดขึ้นในธุรกิจ
อุตสาหกรรม สำาหรับการยกระดับงานอัตโนมัติต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลไปสู่การลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต 
มากขึ้น ในปัจจุบันการใช้ AI ในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกอยู่ใน
ข้ันต้นเท่าน้ัน โดยเป็นการมุ่งเน้นพัฒนา AI ให้มีความชำานาญเฉพาะด้าน 
เช่น การตรวจสอบการทำางานของเครื่องจักรเพ่ือคาดการณ์การ 
ซ่อมบำารุงเครื่องจักรล่วงหน้า
  ก�รสร้�งโลกเสมือนแบบไร้ขีดจำ�กัด	(Extended	Reality,	XR) 
คือ การรวบรวมเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ได้แก่ Augmented  
Reality (AR) เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับภาพจำาลองเสมือนจริง
ให้อยู่ในภาพเดียวกัน Virtual Reality (VR) คือการจำาลองภาพ 
ให้อยู่ในโลกเสมือนจริง โดยตัดขาดจากบริบทสภาพแวดล้อมจริง 
และ Mixed Reality (MR) เป็นการผสมผสาน AR และ VR เข้าด้วยกัน 
โดยจะแสดงออกมาเป็นการจำาลองภาพ 3 มิต ิท่ีสามารถโต้ตอบหรอื
ตอบสนองวตัถเุสมือนได้แบบเรยีลไทม์ โดยเทคโนโลยี XR นีจ้ะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้งานจริงได้มากขึ้น โดยเทคโนโลยีการสร้าง 
โลกเสมือนนั้นมีบทบาทมากในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19  
ซ่ึงอุตสาหกรรมทางการแพทย์ได้ประยุกต์เทคโนโลยี VR เพ่ือให้แพทย์
สามารถวินิจฉัยอาการ หรือศัลยกรรมทางไกลได้โดยไม่ต้องเข้า 
ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ 
  เทคโนโลยี	Edge	Computing คือ การประมวลผลข้อมูล 
ในคลาวด์ (Cloud) ท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งการเกิดข้อมูลมากท่ีสุด  
เพ่ือลดเวลาในการเข้าถงึข้อมูล เนือ่งจากท่ีผา่นมาเม่ือมกีารจดัเกบ็
ขอ้มูลในภาคอตุสาหกรรมผ่านเซน็เซอร ์ขอ้มลูเหล่านั้นจะถูกสง่ไป
จดัเกบ็ยังคลาวด ์และเมือ่ตอ้งการนำาข้อมูลมาประมวลผลจะตอ้งสง่
ข้อมูลจากคลาวด์กลับมายังเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีเป็นหน่วย
ประมวลผล ดังนั้น อาจเกิดช่องว่างและความล่าช้าในช่วงระหว่าง
การจัดเกบ็ข้อมูลและการคำานวณ โดยเทคโนโลย ีEdge Computing 
จะสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วขึ้น รับข้อมูล ส่งข้อมูล และ
แสดงผลข้อมูลได้แบบ Real Time รวมท้ังยังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
IoT ในภาคอุตสากรรมอีกด้วย
  เทคโนโลยี	Blockchain ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีรูจ้กักนัพอสมควร
จากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin แต่ Blockchain นี้
สามารถนำามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย จากท่ีเทคโนโลยี Blockchain น้ี
เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบหนึ่งท่ีจะทำาให้ข้อมูลท่ีส่งผ่านกัน 
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transaction) สามารถส่งต่อหรือ share 
ไปยังทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายได้ เปรียบเสมือนห่วงโซ่ (Chain) และ
สามารถบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลและใครมีสิทธิในข้อมูลน้ัน 
โดยข้อมูลท่ีถูกบันทึกจะอยู่ในระบบของทุกคนท่ีอยู่ในเครือข่าย  
ซึ่งสามารถตรวจสอบการส่งผ่านข้อมูลได้ ทำาให้เกิดความปลอดภัย
ของข้อมูล ดังนั้น เทคโนโลยี Blockchain จึงได้ถูกนำามาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงิน 
อย่างธนาคาร
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  และเทคโนโลยี	 5G ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีมีวัตถุประสงค์ ให้เกิด 
การเช่ือมโยง การรองรบัการตดิตอ่สือ่สาร และการเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว 
โดยเทคโนโลยี 5G จะส่งผลให้ Internet of Things ปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
ระบบการผลิตอัตโนมัติ (Automation) และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  
(Big Data) ทวีความสำาคัญมากข้ึนในภาคอุตสาหกรรม ท้ังในส่วนของ 
การวางแผน การบริหารและจัดการกระบวนการผลิต ตลอดจนการคิดค้น 
ผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมระดับสูง
  จากเทคโนโลยีท่ีกล่าวมาข้างต้นจะก่อให้เกิดข้อมูลข้ึนมากมาย และ
เกิดการนำาข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจสำาหรับกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
อย่างหลากหลาย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม  
นอกจากการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตแล้ว ยังต้องเตรียพร้อม 
กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีด้านข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
อีกด้วย นอกจากการปรับเปล่ียนของภาคส่วนต่าง ๆ  รวมท้ังภาคอุตสาหกรรมแล้ว 
ภาครัฐถือเป็นส่วนสำาคัญท่ีจะสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความพร้อม 
ต่อการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในแต่ละภาคส่วน ซ่ึงหน่วยงานของภาครัฐ 
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญดังกล่าว จึงได้บรรจุประเด็นการสนับสนุน 
ให้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในทุกภาคส่วนเข้าไปในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมท้ังยังได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
เพ่ือปรับปรุงทิศทางการดำาเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุด 
จากเทคโนโลยีดิจิทัล เร่งพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล ปรับเปลี่ยน

ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนากำาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
และสร้างความม่ันใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ดังน้ัน อนาคตข้างหน้า

ต่อจากน้ีภาคส่วนต่าง ๆ  จะต้องเผชิญกับการเปล่ียนแปลงวิถีการดำาเนินงาน
ตามเทคโนโลยีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และเป็นความท้าทายท่ีหากข้ามผ่านไปได้
จะสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตต่อไป
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม จัดงานประจำาปี สศอ. (OIE FORUM) ประจำาปี  
พ.ศ. 2563 ภายใต้ช่ืองาน “New	Perspective	of	Thailand	
Industry:	มองมมุกลับ	ปรบัมมุคดิ	พลิกวกิฤตอุตส�หกรรมไทย”	
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ฮอลล์ 3 ภิรัช คอนเวนชั่น 
เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยได้รับเกียรติ
จาก นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มุมมองใหม่
ของอุตส�หกรรมไทยหลังสถ�นก�รณ์โควิด-19”	
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 งานสัมมนา OIE Forum 2020 ได้รับความสนใจจาก 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ท้ังภาคการผลิต ภาคบริการ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สมาคม มูลนิธิ  
นกัวชิาการ สือ่มวลชน ตลอดจนประชาชนท่ัวไปกว่า 1,200 คน 
จัดขึ้น ณ ฮอลล์ 3 ภิรัช คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค โดยจำากัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 350 คน 
และผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางออนไลน์ (Webinar) จำานวนกว่า 
1,000 คน การสัมมนาครั้งนี้จัดให้มีการเสวนาท้ังภาคเช้าและ 
ภาคบ่าย โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ 
อดีตผู้อำานวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO) และอดีต
เลขาธกิารการประชุมสหประชาชาตวิา่ดว้ยการคา้และการพัฒนา 
(UNCTAD) กลา่วปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ทิศท�งเศรษฐกจิไทย
เดินหน้�อย่�งไร	ในวิกฤตไทย	วิกฤตโลก” ในลำาดับต่อมามีการเสวนา
ในหัวขอ้ “มองมมุกลบั	ปรบัมมุคดิ	พลกิวกิฤตอุตส�หกรรมไทย”	
โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ 
และภาคเอกชน ได้แก่ 1) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการ
องค์การเภสัชกรรม และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2) นายวิศิษฐ์ 
ล้ิมลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย และรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย 3) ดร.ยรรยง ไทยเจรญิ รองผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้ริหาร
สูงสุด Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จำากัด (มหาชน) และ 4) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำานวยการ
สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม โดยม ีนายบัญชา ชุมชัยเวทย ์
เป็นผู้ดำาเนินการเสวนา
 ในช่วงบ่ายมีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดย 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ประกอบการในองค์กรช้ันนำา 
โดยได้ประยุกต์ใช้ระบบการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ท้ังนี้ 
ผู้เข้าร่วมรับชมและรับฟังการเสวนาในแต่ละห้องสามารถท่ีจะ
รว่มแสดงความคิดเห็นไดผ้า่นทางการสง่ขอ้ความ ประกอบดว้ย 
การเสวนาทางออนไลน์ 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1 “REBUILD: 
มองมุมกลับ	 ถอดรหัสคว�มคิด	 รับมือยุคดิจิทัล”	 หัวข้อที่ 2 
“REBOOT:	 ปรับมุมคิด	 แก้วิกฤต	 สร้�งโอก�ส	SMEs	 ไทย” 
หัวข้อที่3 “REBOUND:	 พลิกวิกฤต	 เศรษฐกิจวิถีใหม่	
อุตส�หกรรมไทยไร้พรมแดน” ซึ่งรายงานประจำาปี สศอ. เล่มนี้
จะนำาสรุปเนื้อหาประเด็นน่าสนใจมานำาเสนอให้อ่านกันอีกครั้ง

ทิศท�งเศรษฐกิจไทยเดินหน้�อย่�งไร  
ในวิกฤตไทย วิกฤตโลก 
 สำาหรับการปาฐกถาพิเศษภาคเช้าในหัวข้อ “ทิศท�ง
เศรษฐกิจไทยเดินหน้�อย่�งไร	 ในวิกฤตไทย	 วิกฤตโลก” โดย 
ได้รบัเกียรติจาก ดร.ศุภชัย พานิชภักด์ิ สรุปได้ดังน้ี การขับเคล่ือน 
การพัฒนาประเทศให้มุ่งไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาคส่วนต่าง ๆ จำาเป็นต้องกำาหนด
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ีสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบัยุทธศาสตรช์าติ 
ซ่ึงเป็นวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เป็นการปักหมุดทิศทางการพัฒนา ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคล่ือน
การดำาเนินงานมุ่งไปยังจุดหมายท่ีกำาหนดไว้อย่างต่อเน่ือง แม้จะมี
การเปลีย่นแปลงรฐับาล ประเดน็พัฒนาหลาย ๆ  เรือ่งถกูกำาหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและ
วางรากฐานท่ีม่ันคงสำาหรับการพัฒนาในอนาคต เช่น การปฏริปู
การศึกษา การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา ซ่ึงประเด็นเหล่านี้ 
มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และนำาไปสู่การทบทวน  
ปรับเปลีย่นยุทธศาสตร์ไดต้ามความจำาเป็นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ สิ่งท่ีสำาคัญไม่น้อยไปกว่า
การวางยุทธศาสตร์ก็คือ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วน
 ในบริบทของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยก็เช่นเดียวกัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยได้ถูกถ่ายทอดมาจาก
ยุทธศาสตรช์าต ิแต่เม่ือสถานการณร์อบดา้นเปลีย่นไป กจ็ำาเป็น
ต้องปรับทิศทางการพัฒนาเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม 
ให้สอดรบักบัประเดน็พัฒนาภายใตส้ถานการณท่ี์เปลีย่นแปลงไป
อย่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงเรียกได้ว่า 
เป็นปรากฏการณ์ “หงส์ดำา (Black Swan)” ท่ีไม่เคยมีใครคาดคิด
มาก่อน และส่งผลกระทบรุนแรงไปท่ัวโลก ทำาให้ภาคเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมไทยจำาเป็นต้องปรับทิศทาง/นโยบายการพัฒนา 
เช่น มุ่งเน้นการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าในประเทศให้มากข้ึน 
แทนการพ่ึงพาเศรษฐกจิโลกแต่เพียงอย่างเดยีว เนน้การสง่เสรมิ
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสำาคัญในห่วงโซ่การผลิต
ภายในประเทศ อาทิ การผลิตชิ้นส่วน ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่อง
กบัอตุสาหกรรมการผลติ รวมถงึการดำาเนนินโยบายอุตสาหกรรม
ที่เน้นเรื่องการเข้าสู่ดิจิทัล (Digitalization) ให้มากขึ้น
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 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทใหม่ 
โดยให้ความสำาคญักบัประเดน็พัฒนาท่ีนำาไปสูก่ารปรบัโครงสรา้ง
เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีเข้มแข็งในระยะยาว ภายใต้
ศักยภาพ ข้อได้เปรียบที่ประเทศมี และปัจจัยเอื้อจากทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ เม่ือผนวกกับความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ในการผลกัดนั ขับเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบัิตอิย่างเป็นรูปธรรม 
ย่อมส่งผลให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีกำาหนดไว้
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีภูมิคุ้มกันท่ีเข้มแข็งพร้อมรับสถานการณ์
ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

มองมุมกลับ ปรับมุมคิด 
พลิกวิกฤตอุตส�หกรรมไทย
 การเสวนาในหัวข้อ “มองมุมกลบั ปรบัมุมคดิ พลกิวกิฤต
อุตสาหกรรมไทย” มีผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคณุวฒุจิากภาครฐัและ
เอกชนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น มาร่วมให้ทัศนะและมุมมองท่ีเป็น
ประโยชน์รอบด้าน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 (COVID-19) นับเป็นปรากฏการณ์ความ
ท้าทายหนึง่ท่ีสง่ผลกระทบอย่างรนุแรงและขยายตวัเป็นวงกวา้ง
อย่างรวดเรว็ในทุกภาคสว่นท่ัวโลก ไมว่า่จะเป็นภาคอุตสาหกรรม
การผลิต การบริการ การท่องเท่ียว การแพทย์ และการค้า อีกท้ัง
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ดังกล่าวได้ซ้ำาเติมระบบ
เศรษฐกิจโลกท่ีเปราะบางเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้บอบช้ำามากย่ิงข้ึน 
และเป็นตวัเรง่สำาคญัให้หลายฝา่ยต้องปรบัตวัสูธ่รุกจิรปูแบบใหม่ 
หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
รวมถึงระบบสาธารณสุข ซ่ึงกรอบการดำาเนินธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจำาวันแบบเดิมอาจจะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่
ในปัจจุบัน เราจึงจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนมุมมองมุมคิดใหม่ 
เพื่อรับมือกับทุกวิกฤตที่กำาลังถาโถมเข้ามาในขณะนี้

มุมกลับที่ต้องมอง..กับ.. 
สถ�นก�รณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน
 วกิฤตสาธารณสุขครัง้ใหญ่ทีผ่า่นมา ได้ซ้ำาเตมิเศรษฐกิจ
ท่ัวโลกท่ีอยู่ในภาวะเปราะบางให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  
ส่งผลให้แต่ละประเทศต่างเร่งหามาตรการในการควบคุมการ 
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดจำานวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ หรือ 
ที่เรียกว่า Flatten the curve เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยเฉพาะมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) หรือมาตรการ 
ปิดประเทศ/ปิดเมอืง ท่ีมีการจำากดัการเดนิทาง หยุดการให้บรกิาร
ของธุรกิจบางประเภทช่ัวคราว และระงับกิจกรรมในพ้ืนท่ี
สาธารณะ ซ่ึงแม้จะเป็นการสกดักัน้การแพรร่ะบาดในวงกวา้งได้
เป็นอย่างดี แต่มาตรการดังกล่าวกลับส่งผลกระทบโดยตรง 
ในเชงิเศรษฐกจิ จากการหยุดชะงกัของภาคการผลติ การบรกิาร 
การท่องเท่ียว และการจา้งงาน โดยมีการวเิคราะห์ผลกระทบจาก
มาตรการล็อกดาวน์ของรัฐบาลต่อเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 
ในช่วงไตรมาสท่ี 1 - ท่ี 3 ปี พ.ศ. 2563 พบว่า การยกระดับ 
ความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างมีนัยสำาคัญ ซ่ึงจากรูปภาพท่ี  1 จะเห็นได้ชัดเจนว่า  
หากประเทศนัน้มีการบังคับใช้มาตรการลอ็กดาวนท่ี์เข้มงวดมากข้ึน 
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศก็จะหดตัวมากข้ึนเช่นกัน แต่มี 
กรณียกเว้นสำาหรับบางประเทศท่ีอาจมีความแตกต่างออกไป  
(Outliers) อาทิ เวียดนามและจีน ซ่ึงได้รับอานิสงส์จากการฟ้ืนตัว
ของภาคการส่งออก โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ความต้องการใช้เพ่ิมข้ึนในช่วง Work from Home และกลุ่ม
สินค้าเวชภัณฑ์ ทำาให้ความเข้มงวดของมาตรการล็อกดาวน์ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศท้ังสองมากนัก 
ขณะท่ีเศรษฐกิจของไทยโดยรวมยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว  
แม้จะมีสัญญาณการฟ้ืนตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์
แล้วก็ตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยมีการพ่ึงพารายได้
จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึงร้อยละ 12 ของ GDP 
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อุตส�หกรรมไทย..
จะพลิกวิกฤตครั้งใหญ่นี้ได้อย่�งไร
 จากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ 
ทุกภาคส่วนต้องเร่งหาแนวทางการในการรับมือกับสถานการณ์
การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างทันท่วงที รวมถงึการวางแผนเพ่ือสรา้ง
ความพรอ้มรองรบัตอ่วกิฤตท่ีอาจจะเกดิขึน้ระลอกใหม่ไดอ้กีครัง้ 
โดยในด้านสาธารณสุข จำาเป็นต้องมีการสนับสนุนและส่งเสริม 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้เพ่ิมมากข้ึน  
ทั้งผู้ผลิตและผู้นำาเข้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ได้
มาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้
อย่างเพียงพอ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
(Personal Protective Equipment: PPE) แอลกอฮอล์เกรด
คณุภาพสงูสำาหรบัยา (Pharmaceutical Grade) การใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการแพทย์ เช่น กระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลจำานวนมาก (Big Data Analytics) เทคโนโลยี AI 
หุ่นยนต์ การให้คำาปรึกษาทางการแพทย์ผ่านระบบทางไกล 
(Telemedicine หรือ Tele-consultation) รวมถึงการยกระดับ
ระบบการกำากับดูแลการผลิตและการนำาเข้าท่ีมีประสิทธิภาพ 
และเอ้ือตอ่การพัฒนาเครือ่งมือแพทย์ เช่น ระบบการย่ืนเอกสาร

แบบ E-Submission ในสว่นของภาคธรุกจิควรปรับตัวให้ทันต่อ
การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล
จำานวนมาก (Big Data) ควบคู่กับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ ต้ังแต่ต้นน้ำา กลางน้ำา 
จนถึงปลายน้ำา รวมถึงการจัดการกระบวนการผลิตและ 
การกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพและผลิตภาพสูงมากข้ึน 
สำาหรับภาครัฐท่ีนอกจากจะต้องเร่งเสริมสร้างความเช่ือม่ันเพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนให้เข้ามาในประเทศเพ่ิมข้ึน ด้วยการปรับกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้องและเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ให้เอ้ือต่อการลงทุนแล้ว 
ยังต้องเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน
และยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมเกษตรมลูคา่สงู อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรม
ทางการแพทย์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนกิสอั์จฉรยิะ และอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม 
ตลอดจนการสรา้ง Eco System ท่ีช่วยสนบัสนนุการดำาเนนิธรุกจิ
ของผูป้ระกอบการ เช่น การปรบักฎระเบียบท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม การสร้างแพลตฟอร์มท่ีเช่ือมโยงทุกภาคส่วน  
การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เป็นต้น
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REBUILD: มองมุมกลับ 
ถอดรหัสคว�มคิด รับมือยุคดิจิทัล
 ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณแดน ปฐมวาณิชย์ ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนส์ โปรดิวซ์ จำากัด (มหาชน) 
คณุมิตรดนยั สถาวรมณ ีผูป้ระกอบการธรุกจิ Coro Field Smart 
Farm บริษัท Coro Brother จำากัด คุณเกรียงศักด์ิ วงศ์พร้อมรัตน์ 
ผูจ้ดัการฝา่ยพัฒนาตลาดธรุกจิปิโตรเลยีมข้ันปลาย บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จำากัด และดำาเนินรายการโดย คุณอุษิณ 
วิโรจน์เตชะ จากสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 จากการเสวนาสรุปได้ว่า ประเทศไทยก้าวสู่การเปล่ียนแปลง
หลากหลาย ท้ังด้านการค้าท่ีมีประเด็นการกีดกันทางการค้ามากข้ึน 
การระบาดของโควิด-19 สถานการณ์ทางการเมือง การก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัลท่ีชัดเจนและรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงได้นำาเสนอมุมมอง 
และทัศนะจากวิทยากรภาคเอกชน ตอ่แนวทางการดำาเนนิธรุกจิ
และเตรียมการรับมือ รวมทั้งการสร้างโอกาสในวิกฤต ตลอดจน
การปรับตัวของภาคธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  
ภาคการผลิตท่ีอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล จำาเป็น
ตอ้งหาจดุแข็งท่ีเป็นข้อไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั โดยอาจเป็นการ
สรา้งนวตักรรมหรือการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของตลาดในรูปแบบเฉพาะบุคคล โดยการ 
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังการขยายตลาดจากรูปแบบเดิม
เป็นตลาดท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์เฉพาะและสามารถ 
ปรบัเปลีย่นตามต้องการได้ สำาหรบัดา้นการตลาด โดยท่ียุคดจิทัิล
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) จากเดิมท่ีเคยเป็นเพียงเฉพาะ
อุปกรณ์การสื่อสารกลายเป็นสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) 

หรือสื่อบันเทิงต่าง ๆ ท่ีได้รับความนิยมแทนสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่อโทรทัศน์ รวมท้ังได้กลายเป็นเคร่ืองมือในการดำาเนิน
ธุรกรรมของชีวิตประจำาวันท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอน 
ที่ยุ่งยาก และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปอย่างเป็นความปกติ 
รูปแบบใหม่ (New Normal) เช่น การสั่งซื้อออนไลน์ และธุรกิจ
รับ-ส่ง หรือ Delivery ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การปรับตัว
ตามเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการนำาเสนอสินค้า 
และบรกิารของผู้ประกอบการ นบัเป็นปัจจยัสำาคญัในการอยู่รอด 
รวมท้ังสร้างศกัยภาพการแข่งขันและการเตบิโตอยา่งย่ังยนืของ
ภาคอุตสาหกรรม
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REBOOT: ปรับมุมคิด 
แก้วิกฤต สร้�งโอก�ส SMEs ไทย
 ผูร้ว่มเสวนา ไดแ้ก ่คณุตรชิีต เมธารตันโชต ิผูบ้รหิารธรุกจิ 
Veget Deli ผักออแกนิคพร้อมส่งแบบ Delivery คุณสุปรียา  
กุลทวีทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาบราดอร์ จำากัด  
คณุชาตร ีเวชสรณะสธุ ีผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารพัฒนา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และดำาเนนิ
รายการโดย คุณศักดิ์ชัย สินโสมนัส จากสำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

 จากการเสวนาสรุปได้ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 
ท่ัวโลก ส่งผลให้รูปแบบการดำารงชีวิตของประชาชน และ 
การดำาเนินธุรกิจของผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
โดยสิ้นเชิง ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในวิกฤตการณ์
ดงักลา่ว ผูป้ระกอบการและผูน้ำาองคก์รจำาเป็นตอ้งปรบัตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกท่ีได้รับผลกระทบจาก
โรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ หรือแนวโน้มการแข่งขันของธุรกิจ 
ท่ีเข้มข้นข้ึน เพ่ือสร้างกลยุทธ์ให้ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมถึง
การสรา้งโอกาสภายใตส้ถานการณ์โควดิ-19 สิง่สำาคญัท่ีผูบ้รหิาร
ของสถานประกอบการท้ังขนาดใหญ่และเลก็ไม่ควรมองขา้ม คอื
การปรับแนวคิดมองวิกฤตให้เป็นโอกาส สร้างความเข้าใจกับ
พนักงานภายในองค์กร เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ของบริษัท 
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ การทบทวนผลิตภัณฑ์  
การตลาด การจัดจำาหน่ายให้กับลูกค้า อาจจำาเป็นต้องปรับเปล่ียน
วัตถุดิบและบริการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยผู้ประกอบการ 
ที่สามารถปรับความคิด เปล่ียนวิธีการดำาเนินธุรกิจ และการเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่าย รวดเร็ว ย่อมมีความได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง และ 
หากผู้ประกอบการประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของ 
การดำาเนินธุรกิจ สามารถเข้ารับคำาปรึกษาเพ่ือรับคำาแนะนำา 
การสร้างสภาพคล่องจากธนาคารได้ 
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REBOUND: พลิกวิกฤต เศรษฐกิจวิถีใหม่   
อุตส�หกรรมไทยไร้พรมแดน
 ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำานวยการ 
ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณพรศิลป์ 
พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย คุณสิทธิกร 
ดิเรกสุนทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นำาเข้าแห่งประเทศไทย และดำาเนินรายการโดย คุณชาลี ขันศิริ 
จากสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 จากการเสวนาสรุปได้ว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งท่ีสามารถ 
ซ้ือขายข้ามประเทศได้ โดยไม่จำาเป็นต้องสร้างข้ึนในประเทศ
ท้ังหมด แต่ภาครัฐจะต้องกำาหนดนโยบายและส่งเสริมให้ถูก
ทิศทาง สำาหรับประเด็นความย่ังยืนในภาคการผลิตและภาค
บริการ เพ่ือให้เศรษฐกิจของไทยสามารถก้าวข้ามไปสู่การฟ้ืนตัวได้ 
ภาครฐัควรปฏริปูกฎหมายภายในประเทศท่ีมีความลา้หลงั หรือ
มีความกระจัดกระจายอย่างเร่งด่วน (Regulatory Guillotine)  
ให้สอดคล้องตรงกับมาตรฐานขององค์การการค้าโลก (WTO) 
โดยไม่ข้ึนกับดุลพินิจ นอกจากน้ี ควรศึกษาและเตรียมความพร้อม
สำาหรับการเข้าสู่เวทีการเจรจาความตกลงทางการค้าใหม่ ๆ 
เน่ืองจากเม่ือประเทศเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Value Chain) 
จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ที่มีแนวโน้มครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะการลด
หรือยกเลิกภาษีสินค้า โดยให้ความสำาคัญกับประเด็นการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองพันธุ์พืช มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองสวัสดิการของแรงงาน ซึ่งคือ
แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีได้ถูกบรรจุไว้ในกติกาการค้า

เพ่ือสรา้งแตม้ตอ่ทางดา้นการคา้และการเขา้สูห่่วงโซ่อปุทานโลก
ให้กับไทย
 ไทยควรมีการปรับตัวให้มีมาตรฐานท่ีมีความก้าวหน้า 
โดยเฉพาะมาตรฐานท่ีส่งเสริมการผลิตให้มีความย่ังยืน ลดการใช้
ทรัพยากรให้มากท่ีสุด และยกระดับขีดความสามารถของภาค
เอกชนให้นำาหน้า ยกระดับมูลค่าสินค้าและเทคโนโลยีเพ่ือปรับตัว
ให้ทันกบัโลกยุคใหม ่โดยมีทางเลอืกสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน คอื 
1) Sustainable Development Goal (SDG) การสร้างความ
ย่ังยืนในการผลิตของผู้ผลิต (Sustainable Production) และ
ความย่ังยืนในการบริโภคของผู้บริโภค (Sustainable Consumption) 
2) การพัฒนาโดยเรียงลำาดบัความสำาคัญแบบกลบัจาก “เศรษฐกจิ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้ม” เป็น “สิง่แวดลอ้ม สงัคม และเศรษฐกจิ” 
3) การเจรจาจัดทำาความตกลงแบบหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เช่น 
CPTPP หรือความตกลงความร่วมมืออ่ืน ๆ  ควรมีการเจรจาต่อไป 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการยกระดับขีดความสามารถให้กับภาค
ธุรกิจ และ 4) การรวมกลุ่มเครือข่ายของภาคเอกชนตลอดทั้ง
ห่วงโซ่อย่างเข้มแข็ง
 การก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นจากสภาวะท่ีไม่ 
คาดคิด และส่งผลกระทบทางตรงต่อภาคอุตสาหกรรมไทย 
อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทุกภาคส่วนจำาเป็นต้องร่วมมือและปรับตัว
ให้เข้ากับเศรษฐกิจวิถี ใหม่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ท้ังภาค
เกษตรกรรม ภาคการผลิต ผู้ประกอบการ และธุรกิจ รวมถึง 
ภาคการสนับสนุน ด้วยความย่ังยืนและรับผิดชอบต่อสังคม  
เพ่ือส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไทยพลิกวิกฤต และสามารถก้าวผ่านพ้น
ได้อย่างไร้พรมแดน
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 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ในฐานะเจ้าภาพหลัก
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ดำาเนินโครงการติดตาม 
และประเมินผลการดำาเนนิงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือกำากับ ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานภายใต้ 
แผนงานบูรณาการฯ ให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย
แผนงานบูรณาการฯ ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการฯ ให้ความสำาคัญกับการต่อยอด
อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพและการเติมอุตสาหกรรมอนาคต     
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการ 
ขับเคล่ือนให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีเน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างรากฐาน 
และสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออำานวยตอ่การพัฒนาของอุตสาหกรรม
และบริการ ท้ังด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรม  
และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน ท้ังนี้ สศอ. ได้บูรณาการ 
การทำางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 17 หน่วยงาน 8 กระทรวง 
1 รฐัวิสาหกจิ ภายใต้งบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
ภายหลังการโอนงบประมาณทั้งสิ้น 1,121.40 ล้านบาท ในการ
ขับเคลือ่นอตุสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต 5 กลุม่เป้าหมาย 
คือ (1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร 
และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-Economy) (2) ผลักดัน 
การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ 
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ระบบรางและอากาศยาน (3) สง่เสรมิการวิจยั พฒันา และสรา้ง
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  
(4) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ 
และ (5) เพ่ิมผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอดห่วงโซ่
มูลค่า และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรมและการ 
คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ซ่ึงมีความสอดคล้องเช่ือมโยง

กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1) การสง่เสรมิอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบ
วงจร และสรา้งเศรษฐกจิฐานชีวภาพ (Bio-Economy) มีผลการ
ดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย (1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและชีวภาพ 
จำานวน 24 รายการ (2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี 
ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมอาหาร จำานวน 13 ผลิตภัณฑ์ (3) การใช้
วัตถุดิบชีวภาพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำานวน 399 รายการ 
และ (4) ผู้ประกอบการและแรงงานท่ีได้รับการพัฒนาทักษะเพ่ิมข้ึน
จำานวน 1,081 ราย จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลต่อ 
เป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ ทำาให้มีอัตราการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกันของปีก่อน และมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรม
ชีวภาพเพิ่มขึ้น 5,130 ล้านบาท
 2) การผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของอุตสาหกรรมระบบรางและอากาศยาน มีผลการดำาเนินงาน
ท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย (1) การผลักดันการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ 
ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญ
ที่จะยกระดับมาตรฐานและการวิจัย อันจะนำาไปสู่การเพิ่มมูลค่า
และการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยานยนต์และยางล้อ 
ของประเทศไทย (2) การพัฒนาผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมยานยนต์
สมยัใหม่ จำานวน 2 ตน้แบบ และ (3) ผูป้ระกอบการและแรงงาน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้รับการพัฒนาจำานวน 267 ราย  
จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ 
ทำาให้มีสัดส่วนการผลิตรถยนต์ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
ร้อยละ 16.30 และผูป้ระกอบการผลติช้ินสว่นอากาศยานเพ่ิมข้ึน 
0.05 เท่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทำาให้มีการชะลอการผลิตยานยนต์ ส่งผลให้ 

โครงการติดตาม
และประเมินผลการดำาเนินงาน
ภ�ยใต้แผนง�นบูรณ�ก�รพัฒน�อุตส�หกรรม

และบริก�รแห่งอน�คต

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค (กม.)
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ภาพรวมมูลค�าทางเศรษฐกิจแบ�งตามรายอุตสาหกรรม
มูลค�าทางเศรษฐกิจรวม

5,127.51 ล�านบาท

ความคุ�มค�า 4.60 เท�า

65.98
ล�านบาท

531.88
ล�านบาท

826.65
ล�านบาท

2,395.54
ล�านบาท

1,307.46
ล�านบาท

อุตสาหกรรมและบร�การดิจ�ทัล 
ข�อมูล และป�ญญาประดิษฐ�

อุตสาหกรรม
ยานยนต�สมัยใหม�

อุตสาหกรรมและบร�การ
การแพทย�ครบวงจร

อุตสาหกรรม
อาหารแห�งอนาคต

การพัฒนาระบบนิเวศ
อุตสาหกรรม

และบร�การแห�งอนาคต

อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ลดลงร้อยละ 31.7 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 3) การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ 
หุ่นยนตร์ะบบอตัโนมัต ิและอิเลก็ทรอนกิสอั์จฉรยิะ ให้มีศกัยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคญั
ประกอบดว้ย (1) เกดิมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบรกิารดิจทัิล และ
การออกแบบเครื่องหมายรับรองสินค้าดิจิทัล Digital Trusted 
Mark (dSure) 1 มาตรฐานซ่ึงช่วยสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ 
ผูบ้รโิภคในการเลอืกซ้ือสนิคา้ท่ีมีคุณภาพ และยกระดบัคณุภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล และมีชุดอุปกรณ์ระบบอัจฉริยะ 
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร (Street Food Mobile) 90 ชุด 
(2) ผูป้ระกอบการและแรงงานไดร้บัการพัฒนาทักษะดา้นดจิทัิล 
จำานวน 11,612 ราย จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวส่งผลต่อ 
เป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ ทำาให้มีอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าตลาดในอุตสาหกรรมดิจิทัลเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.49 และความ
เข้มข้นของการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิตต่อแรงงาน
อุตสาหกรรมการผลิตเป็นสัดส่วน 54/10,000 อย่างไรก็ตาม 
อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล
ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

ลดลงร้อยละ 4.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตาม
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในภาพรวม
 4) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
ทางการแพทย์ มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ประกอบด้วย (1) มีการ
รับรองมาตรฐานเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำานวน 
278,326 รายการ (2) มีการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพ่ิม
จำานวน 25 ผลิตภัณฑ์ และ (3) ผู้ประกอบการและแรงงานได้รับ
การพัฒนาทักษะ จำานวน 1,059 ราย จากผลการดำาเนินงาน 
ดงักลา่วไดส้ง่ผลตอ่เป้าหมายแผนบูรณาการฯ ทำาให้มีอตัราการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 33.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 5) การเพ่ิมผลติภาพภาคอตุสาหกรรมและบรกิารตลอด
ห่วงโซ่มูลค่า และการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรม
และการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต มีผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ 
ดังน้ี (1) สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพ่ิมข้ึน 
จำานวน 220 โรงงาน และ (2) แรงงานท่ีได้รับการยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน จำานวน 1,632 คน จากผลการดำาเนินงานดังกล่าว 
ได้ส่งผลต่อเป้าหมายแผนงานบูรณาการฯ ทำาให้มีผลิตภาพ 
การผลิตของสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 35.44 

 ท้ังนี้ จากการประเมินผลการดำาเนินโครงการภายใต้ 
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามรายสาขาอุตสาหกรรม 
ดงันี ้อุตสาหกรรมการพัฒนาระบบนเิวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงสุด โดยมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 2,395.54 ล้านบาท รองลงมา คือ 
อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 
1,307.46 ล้านบาท อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล  

และปัญญาประดิษฐ์ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 826.65 ล้านบาท 
อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจเท่ากับ 531.88 ล้านบาท และอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่ากับ 65.98 ล้านบาท คิดเป็น
มูลค่าทางเศรษฐกิจรวม 5,127.51 ล้านบาท หากเปรียบเทียบ
กบังบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร 1,121.40 ลา้นบาท กอ่ให้เกดิ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4.60 เท่า ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
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  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีสำาคัญในการ 
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดี การท่ีภาคอุตสาหกรรม
ตอ้งเผชิญกบัการเปลีย่นแปลงของโลก อาทิ ความกา้วหนา้ทาง
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรม การติดตอ่สือ่สารท่ีพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแข่งขันท่ีสูงข้ึน จึงมีความจำาเป็น 
ต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม 
โดยการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง ด้วยการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งผลิตและพัฒนาบุคลากร
ให้มีองค์ความรูแ้ละทักษะข้ันสงู ตลอดจนพัฒนาปัจจยัแวดลอ้ม
ให้เอือ้ต่อการพัฒนาอตุสาหกรรม เพ่ือรบัมือกบัการเปลีย่นแปลง
ดังกล่าว 
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ตระหนักถึง
ความจำาเป็นข้างต้น จึงร่วมกับสถาบันเครือข่ายกระทรวง
อุตสาหกรรม จัดทำา “โครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันภาคอตุสาหกรรม” ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นการยกระดับท้ังผลิตภาพการผลิตของ
สถานประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้มี
แนวทางในการพัฒนาตอ่ยอดหรอืปรบัการผลติไปสูอุ่ตสาหกรรม
ท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อม 
ภาคอุตสาหกรรมให้ปรับตัวทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก
และการประกอบการท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนแล้ว ยังทำาให้ 
ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนในการสนับสนุนและสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย โดยมีผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ในแต่ละอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้ 

 อุตส�หกรรมย�นยนต์ไฟฟ้�: จัดทำาหลักสูตรยานยนต์
ไฟฟ้า และฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน หรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  
ให้มีความรูเ้บ้ืองตน้เกีย่วกบัระบบและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟา้ 
อาทิ ประเภทยานยนต์ไฟฟ้า ระบบส่งกำาลัง ระบบขับเคลื่อน 
ระบบจัดการแบตเตอรี่ ระบบสถานีประจุไฟฟ้า และการพัฒนา/
การข้ึนรปู/การปรับแตง่ และซ่อมบำารงุโลหะน้ำาหนกัเบาและวสัดุ
คอมโพสติ ท้ังนี ้เพ่ือเตรยีมความพรอ้มและพัฒนาความสามารถ
ของบุคลากรท่ีเกีย่วข้องให้มคีวามรูแ้ละศกัยภาพ สามารถรองรบั
การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ 

การขับเคลื่อน
อุตส�หกรรมศักยภ�พ

ด้วยผลิตภ�พ

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมมหภ�ค (กม.)
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 อุตส�หกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ: สนับสนุนให้ 
ผู้ประกอบการปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตด้วยการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้มีความรู้ 
ความสามารถ และความพรอ้มท่ีจะยกระดบัการผลติดว้ยหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติัเพ่ือการแข่งขันในระดบัสากล โดยดำาเนนิการ
ยกระดับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมให้พร้อมสู่การ
เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ด้วยการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ เช่น หุ่นยนต์สำาหรับการประกอบชิ้นงาน 
(Part assembly) หุ่นยนต์สำาหรับการหยิบจับงาน (Pick and Place) 
หุ่นยนต์และระบบวิชั่น เป็นต้น โดยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ดังกล่าวยังสามารถทำางานเช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ  ในกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน เช่น ระบบการแสดงผลการทำางานของ
เครื่องจักรแบบ Real time ระบบนับจำานวนสินค้า ระบบการ 
ขนถ่ายสินค้า เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำา และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังแทนท่ี
ความเสี่ยงของมนุษย์ในงานที่เป็นอันตรายได้อีกด้วย
 นอกจากนี้ ยังจัดทำาหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อยกระดับ
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ 
ยกระดับความสามารถสถานประกอบการสู ่Smart Factory และ
การออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติด้วยซอฟต์แวร์ (CAD/CAM) 
เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ท่ีได้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพข้ึน เช่น การลดของเสีย หรือลดเวลาในกระบวนการผลิต 
อีกท้ัง ยังดำาเนินการสร้างท่ีปรึกษา เพ่ือให้สถานประกอบการ 
มีผู้เช่ียวชาญในการยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็น Smart Factory 
ของตนเอง และก่อให้เกิดการขยายผลไปยังสถานประกอบการอ่ืน ๆ  
ในอนาคตได้อีกด้วย

 อุตส�หกรรมพล�สติกชีวภ�พ: พัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพและเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ด้วยการพัฒนา
กระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพให้กับสถานประกอบการ  
โดยให้คำาปรึกษาในการปรับแต่งเคร่ืองจักรเดิม และจำาลองสภาวะ
ท่ีเหมาะสมในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ตามมาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Green Tax Expense) เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ ช้อน ส้อม ชาม
อาหาร เพ่ือให้สถานประกอบการสามารถนำาองค์ความรู้ท่ีได้ 
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงมีความต้องการของตลาดภายใน
ประเทศรองรับ ตลอดจนยกระดับกระบวนการผลิต โดยประยุกต์ใช้ 
Internet of Things ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก 
หรือพลาสติกชีวภาพ เช่น ฉีดพลาสติก เป่าฟิล์ม อัดรีด และ
ป๊ัมข้ึนรปู ทำาให้สถานประกอบการสามารถควบคมุวตัถดิุบ อัตรา
การเกิดของเสีย คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสามารถเก็บข้อมูล 
การผลิตเพ่ือนำาไปวางแผนการลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับ
ท่ีสามารถแข่งขันได้ รวมท้ังได้ดำาเนินการเพ่ิมทักษะและ 
องค์ความรู้ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ในสถานประกอบการ และ
เผยแพร่ความรู้ในการสร้างมูลคา่เพ่ิมจากวตัถดุบิทางการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ มาตรฐานการทดสอบพลาสติกชีวภาพ  
ตลอดจนทิศทางความต้องการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ 
รูปแบบธุรกิจยุคใหม่ ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ และอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
ผ่านระบบ E-Learning
 การดำาเนินงานดังกล่าวทำาให้สถานประกอบการได้เห็น
แนวทางและวิธีการท่ีมีความเป็นไปได้ในการปรับตัวเข้าสู่
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมศักยภาพ 
เป้าหมาย และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
ในระยะยาว
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 อุตส�หกรรมแปรรูปอ�ห�ร: เตรียมความพร้อม 
ผู้ประกอบการอาหารให้เป็นนักรบพันธุ์ใหม่ ท่ีมีความสามารถ 
ในการผลิตอาหารมูลค่าเพ่ิมสูง สามารถเป็นหน่ึงในกลไกขับเคล่ือน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารให้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
ซ่ึงจะนำาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร 
แห่งอาเซียนควบคู่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากเกดิผลในทาง
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ผู้ส่งออก
อาหารของโลกภายในปี พ.ศ. 2570 ด้วยการยกระดับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมอาหารให้มีองค์ความรู้และทักษะในมิติต่าง ๆ 
อาทิ ด้านการผลิต โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำาระบบ
สารสนเทศ ระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยี Internet of Things ตลอดจน
เคร่ืองมือผลิตภาพ เช่น LEAN ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้านนวัตกรรม โดยส่งเสริม 
ให้มีการผลติผลติภณัฑอ์าหารท่ีมมีลูคา่เพ่ิมสงูโดยใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เช่น การผลิตเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ และการ 
เพ่ิมมูลคา่สนิค้าให้กบัวตัถดุบิท่ีเหลอืจากการผลติ ดา้นการตลาด 
โดยส่งเสริมให้วางแผนทำาธุรกิจอย่างมืออาชีพ ด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ  
เช่น Business Model Canvas, Digital Platform และ Content 
การตลาดยุคใหม่ และด้านมาตรฐาน โดยส่งเสริมการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารให้ได้คุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าเพ่ือขยายตลาดส่งออก 
เช่น HACCP Codex, FSSC 22000 และ ISO 22000 เป็นต้น 
 
 อุตส�หกรรมอิเลก็ทรอนกิสอั์จฉรยิะ: ดำาเนนิการยกระดบั
ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิม และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะใหม่  
รวมท้ังสร้างและพัฒนา Eco System สำาหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยต่อไป ด้วยการเตรียมความพร้อม
สถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ โดยยกระดับสถานประกอบการให้สามารถออกแบบ 
และพัฒนา IoT Platform และ IoT Module เพื่อประยุกต์ใช้ 
กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบต่าง ๆ เช่น เคร่ืองใช้ภายในบ้าน เคร่ืองใช้
ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และเครื่องใช้ไฟฟ้าในแปลง
การเกษตร ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉรยิะ เช่น 
Sensors, Microcontroller และ Internet of Things เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลติให้มีความอัจฉรยิะ (Smart Product and Smart 
Process) อีกท้ัง ยังส่งเสริมให้พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยีการผลติท่ีทันสมยั และเตรยีมความพรอ้มในการขยาย
ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ไปสู่ระดับสากลอีกด้วย 

  นอกจากนี้ ยังจัดทำาหลักสูตรและฝึกอบรมบุคลากร 
ให้มีความรู้ด้านต่าง ๆ  เช่น Internet of Things, Sensors, Data 
Analytics, Embedded System, Electronics Design,  
Microcontroller และเทคโนโลยีการส่ือสาร เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ได้ ตลอดจนจัดทำาหลักสูตรและฝึกอบรมพัฒนา 
นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (System Developer) ให้มีทักษะ
ด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การตลาด การพัฒนา และ Business 
Model เพ่ือให้นกัออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑส์ามารถพัฒนา
ตัวเองให้เป็นองค์กรธุรกิจท่ีนำาเทคโนโลยี Smart Electronics  
ไปออกแบบและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ Solution ต่าง ๆ  
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้ 

 อุตส�หกรรมก�รแพทย์ครบวงจร: พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ
ทางการแพทย์ ให้กับสถานประกอบการส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีมีแนวคิดและพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการพัฒนาสามารถตอบโจทย์ความต้องการของ 3 กลุ่ม
เป้าหมาย คือ 1) บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE แบบ 
Isolation gown และแบบ Cover all ท้ังแบบใช้ครั้งเดียว 
และใช้ซ้ำาได้ ชุดป้องกันรังสีในห้องเอ็กซเรย์ หน้ากากอนามัย  
2) ผูส้งูวยัและผู้ป่วยตดิเตยีง ไดแ้ก ่ผา้ปูเตยีงท่ีมีคณุสมบัตยัิบย้ัง
เชื้อแบคทีเรียและทำาความสะอาดง่าย ผ้ายกตัวผู้ป่วยติดเตียง 
และ 3) ผู้ปว่ย ไดแ้ก ่ผา้รองเฝอืกท่ีมีคณุสมบัตลิดกลิน่อับ ยับย้ัง
เช้ือแบคทีเรีย และไม่ระคายเคืองต่อผิวหนัง ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ์ 
ท่ีพัฒนาได้รับการทดสอบทางกายภาพ เคมี และฟังก์ช่ันการใช้งาน
พิเศษตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน AATCC และ
มาตรฐาน ISO ซ่ึงผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ตามการใช้งานและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
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 มากไปกว่านั้นยังมีการฝึกอบรมบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
กับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีองค์ความรู้ในการพัฒนา 
วัสดุเชิงเทคนิคสำาหรับอุตสาหกรรมการแพทย์ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เช่น การประยุกต์ใช้เทคนิค 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
Medical Textile พร้อมท้ังสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ และเช่ือมโยงการผลิต
ตั้งแต่ระดับต้นน้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำาในการผลิตผลิตภัณฑ์
ต้นแบบสู่เชิงพาณิชย์อีกด้วย

 อุตส�หกรรมอ�ก�ศย�น: จัดทำาแบบประเมินศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ (Self-Assessment) 
ท่ีมีความสนใจจะยกระดับไปสู่การผลิตช้ินส่วนอากาศยาน  
ตามแนวทางมาตรฐานระบบคุณภาพสำาหรับอุตสาหกรรมการบิน 
และอากาศยาน (AS 9100) รวมท้ังให้คำาปรึกษาแนะนำา 
เพ่ือให้สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ท่ีเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมอากาศยาน ตลอดจนทราบแนวทางการจดัทำาข้อมูล
หรือแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานระบบ  
AS 9100 อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการ 
ท่ีสนใจเข้าสู่อุตสาหกรรมอากาศยาน เช่น สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ซ่ึงมีมาตรฐานระบบบริหารงาน
ด้านคุณภาพสำาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF 16949) 
ท่ีสามารถนำามาประยุกต์ใช้ได้กับมาตรฐานระบบ AS 9100  
และอาจได้รับผลกระทบจากการถูก Disruptive Technology  
ด้วยเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า สามารถเข้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน
ของผู้ซ้ือหรือผู้ผลิตเครื่องบิน/ชิ้นส่วนอากาศยานรายใหญ่ 
ของโลก อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ในประเทศ และมีคำาสั่งซ้ือชิ้นส่วนอากาศยานจากประเทศไทย
เพิ่มขึ้นในอนาคตต่อไป 

บทสรุป
 จากการดำาเนินโครงการยกระดับผลิตภาพเพ่ือสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จะเห็นได้ว่าสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ
สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ดำาเนินการเตรียม 
ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมให้ปรับไปสู่อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ผ่านการเพิ่มผลิตภาพในหลากหลายมิติ 
 ในมิติการขับเคลื่อนสถานประกอบการ ได้ส่งเสริมให้มี
การนำาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีดิจิทัล และเคร่ืองมือ
ผลติภาพมาใช้ในกระบวนการผลติมากข้ึน รวมถงึนำาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาปรับใช้ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า ตลอดจน
พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค และสามารถเช่ือมโยงการผลิตกับผู้ประกอบการ 
ในห่วงโซ่มูลค่า ในมิติการขับเคล่ือนบุคลากร ได้สร้างทักษะพ้ืนฐาน
และองคค์วามรูท่ี้จำาเป็น โดยเฉพาะท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยแีละ
ธุรกิจรูปแบบใหม่ในอนาคตให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 
และในมิติการขับเคลื่อนปัจจัยแวดล้อม ได้สร้างเครือข่าย
พันธมิตร รวมถึงหลักสูตร และแบบประเมินตนเอง เป็นต้น 
 การดำาเนินงานต่าง ๆ ข้างต้น นับเป็นการนำาร่องสร้าง
ความตระหนัก กระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำาคัญของ
การเพ่ิมผลิตภาพ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน ก้าวท่ีกล้าของสถานประกอบการ
และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่ีออกมาพัฒนายกระดับการผลิต
และทักษะ เพ่ือปรับปรุงและเปล่ียนแปลงให้ภาคอุตสาหกรรมดีข้ึน 
จะเป็นการเริม่ตน้ท่ีทำาให้ภาคอุตสาหกรรมกา้วขึน้ไปอกีข้ัน และ
เป็นฟนัเฟอืงสำาคญัในการขับเคลือ่นความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศต่อไป
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 ประเทศไทยถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine: ICE) 
ที่สำาคัญแห่งหนึ่งของโลก มีห่วงโซ่ Supply Chain ที่มีศักยภาพ 
คือ ผู้ผลิตช้ินส่วนกว่า 2,300 ราย และแรงงานกว่า 750,000 คน 
โดยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยผลิตรถยนต์รวม 1,427,074 คัน 
เป็นผู้ผลิตอันดับท่ี 11 ของโลก อันดับท่ี 5 ของเอเชีย และ 
ผู้ผลิตอันดับ 1 ของอาเซียนและโอเชียเนีย โดยมีการส่งออกไป 
160 ประเทศทั่วโลก มีมูลค่าการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์ และ
ส่วนประกอบรวม 659,510 ล้านบาท โดยแม้ว่าในปี พ.ศ. 2563  
ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทยได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซ่ึงส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ของไทยกลับมาฟื้นตัวได้ดี และสามารถรักษาการ 
เป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ของอาเซียน 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ไทย 
กำาลังเผชิญกับความท้าทาย คือ การปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยี
ยานยนต์สมัยใหม่ และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve รวมทั้งประเทศ
ในกลุม่ผูน้ำาการผลติและการใช้ยานยนต ์เช่น จนี สหรฐัอเมรกิา 
ยุโรป เป็นต้น มีมาตรการสง่เสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟา้ เพ่ือแก้
ปัญหาลดมลพิษ และภาวะโลกร้อน ทำาให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีบทบาท
ในการเข้ามาทดแทนการใช้ยานยนต์สันดาปภายในมากข้ึน  

โครงการศึกษาศักยภาพ
ชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 

เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 1 (กร.1)

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์
สันดาปภายในอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากจะทำาให้ความต้องการ
ช้ินส่วนยานยนต์เดิมหลายประเภทมีปริมาณลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งช้ินส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำาลัง  
ในขณะท่ีเกิดความต้องการช้ินส่วนยานยนต์ใหม่ทดแทน เช่น 
มอเตอร์ แบตเตอรี่ ระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ และการขับขี่ 
เป็นต้น ดังน้ัน ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทยจำาเป็นต้องใช้โอกาสน้ี
เร่งปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด และสามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้ดำาเนิน
โครงการศึกษาศักยภาพชิ้นส่วนยานยนต์ไทย เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่
การผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
คอื เพ่ือสรา้งแนวทางในการสง่เสริมและสนบัสนนุผูป้ระกอบการ
ช้ินส่วนยานยนต์ไทย ให้สามารถปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 
เป้าหมายได้ โดยมีทางเลือกเพ่ือการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน
ท่ีมีศักยภาพในการเติบโตได้ รวมท้ังกำาหนดกรอบในการขับเคล่ือน
นโยบายท่ีเหมาะสมของหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงการ
ดำาเนินการของโครงการมีการศึกษาทบทวนรายงานการศึกษาต่าง ๆ  
ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มต่อผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ รวมท้ังอุตสาหกรรม
เป้าหมายอื่น ๆ 
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 จากการศึกษาพบว่า ผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในรูปแบบ 
OEM (Original Equipment Manufacturing) ผู้ผลิตช้ินส่วน 
ลำาดับที่ 1 (First Tier Suppliers) และผู้ผลิตชิ้นส่วน ลำาดับที่ 2 
และต่ำากว่า (Second Tier and Lower Suppliers) โดยมีห่วงโซ่
อุปทานท่ีเข้มแข็งมากเม่ือเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
ในประเทศ ท้ังนีผู้ผ้ลติช้ินสว่นไทยสามารถจำาแนกได้เป็น 6 กลุม่ 
ได้แก่ กลุ่มระบบส่งกำาลัง กลุ่มระบบช่วงล่าง กลุ่มระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวถัง กลุ่มอุปกรณ์ภายใน และกลุ่ม 
ช้ินส่วนอื่น ๆ ดังนั้น เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์เดิมสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  
โดยเฉพาะอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ กลุม่ชิน้สว่นเครือ่งยนต์
และระบบส่งกำาลังจะได้รับผลกระทบในเชิงลบ เนื่องจากความ
ต้องการท่ีลดลง ในขณะท่ีกลุ่มช้ินส่วนระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จะได้รับผลดีจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุม
ระดมสมองร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมช้ินส่วน
ยานยนต์ไทย ต้ังแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ 
ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรม
ช้ินสว่นยานยนต์ไทยสามารถแบ่งตามหลกัเกณฑ์ศกัยภาพ และ
โอกาสทางธุรกิจได้ เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มท่ีมีท้ังเงินทุนและ 
ศกัยภาพในการอยู่ตอ่ในอตุสาหกรรมช้ินสว่นยานยนตส์มัยใหม ่
(เหนอืเมฆ) (2) กลุม่ท่ีมีเงนิทุนและไดร้บัการสนบัสนนุจากบรษัิท
ผู้ผลิตยานยนต์มาอย่างยาวนาน และสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อย่างคล่องตัว (หางมังกร) (3) กลุ่ม
อุตสาหกรรมท่ีไม่มีเงินทุนและการสนับสนุน แต่มีศักยภาพ 
ในการปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์สมัยใหม่  
(ตั้งรับ) และ (4) กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ไม่มีทั้งเงินทุน สนับสนุน
และศักยภาพท่ีจะปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
สมัยใหม่ (EXIT) ซ่ึงจำาเป็นจะต้องปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  
ทั้งนี้ สามารถกำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมท้ังวิสัยทัศน์ 
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ 
เข้าสู่แต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ ดังนี้ 

 1)	 อุตส�หกรรมย�นยนต์สมัยใหม่: ผู้ประกอบการไทย
เป็นส่วนสำาคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
และพัฒนาช้ินส่วนมูลค่าสูงเพ่ือตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม 
(Niche market)
 2)	 อุตส�หกรรมหุ่นยนต์เพ่ืออุตส�หกรรม: ผู้ประกอบการ
ช้ินส่วนยานยนต์สามารถพัฒนาช้ินส่วนสำาหรับอุตสาหกรรม 
หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติท่ีมีคุณภาพและ
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และ
มีศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาค
 3)	 อุตส�หกรรมระบบร�ง: ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วน
สำาคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระบบราง และมีความ
ได้เปรียบในการแข่งขันในการผลิตช้ินส่วนระบบรางและ 
ให้บริการซ่อมบำารุงระบบรางในการขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ 
ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์และการทดสอบ (2) การส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการ (3) การพัฒนาทักษะของบุคลากร  
(4) การส่งเสริมการตลาดเพ่ือกระตุ้นอุปสงค์ (5) การผลักดัน 
กฎระเบียบข้อบังคับท่ีเอื้อต่ออุตสาหกรรม และ (6) การสร้าง 
Ecosystem ท่ีเข้มแข็ง และเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจึงได้
กำาหนดโครงการเชิงกลยุทธ์ท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ข้างต้น  
โดยแบ่งเป็นโครงการระยะส้ัน (1-3 ปี) โครงการระยะกลาง (3-5 ปี) 
และโครงการระยะยาว (10 ปีข้ึนไป) รวมท้ังได้มีการจัดทำา 
ตัวอย่างโครงการ Quick Win ที่มุ่งสร้างความสำาเร็จในระยะสั้น
อย่างรวดเร็ว เพ่ือเป็นรากฐานของการดำาเนินโครงการอื่น ๆ  
และตอ่ยอดความสำาเรจ็ในระดบัท่ีสงูกวา่ต่อไป ตลอดจนไดจ้ดัทำา 
ตัวอย่างโครงการ Big Goal ท่ีมุ่งสร้างความสำาเร็จในวงกว้าง 
ในระยะยาว โดยเป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีความซับซ้อนและ
อาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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ภาพที่ 1 แผนภาพการจำาแนกกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ (สีเหลือง คือ กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากยานยนต์ไฟฟ้า)

ภาพที่ 2 แผนภาพยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไปสู่อุสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve

ภาพที่ 3 แผนภาพการแบ่งกลุ่มตามหลักเกณฑ์ศักยภาพ และโอกาสธุรกิจของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
เพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)
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การขับเคลื ่อน  BCG Economy 

ผ่านมาตรการ  Green Tax Expense

 จากการประชุมคณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2564 
คณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบให้การขับเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกจิ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular 
- Green Economy:  BCG Model) โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนา
ท่ีย่ังยืนเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
และให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Model) ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ
พิจารณากำาหนดและดำาเนนิแผนงาน/โครงการตา่ง ๆ  ตามอำานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตรก์ารขับเคลือ่นประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกจิ BCG 
พ.ศ. 2564-2569 เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่องนี้
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน

 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนมาตรการ Green Tax 
Expense สำาหรับพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยได้ 
ขับเคลือ่นโมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาท่ีย่ังยืน (BCG Economy: 

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว) ดังน้ัน
เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ร่วมกับกระทรวงการคลัง
จดัทำามาตรการกระตุน้การใช้พลาสตกิท่ีย่อยสลายไดท้างชวีภาพ 
(Green Tax Expense) ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความ
ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 702)  
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นการนำารายจ่าย
ท่ีผู้ประกอบการได้จ่ายไปในการซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เป็นจำานวน 1.25 เท่าของค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายไปในขอรับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ในระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564  
โดยจะต้องซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายตามประเภท 
ท่ีกรมสรรพากรกำาหนดจากผู้ผลิตท่ีได้รับใบรับรองผลิตภัณฑ์
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ออกให้โดย สศอ. 
 ท้ังนี้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนจะมี 
การใช้เทคโนโลยียกระดบัอุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ือสรา้งนวตักรรม
และผลติภณัฑท่ี์เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม สรา้งเศรษฐกจิหมุนเวยีน
และเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งลดการปล่อยมลภาวะและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการสินค้าท่ีเป็นมิตร 
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กับสิ่งแวดล้อมท่ีกำาลังขยายตัวอยู่ท่ัวโลก ขณะเดียวกันมีการ 
คาดการณ์ว่า ผู้ประกอบการจะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน
ประมาณร้อยละ 10 ต่อปีของปริมาณการผลิตพลาสติกทั้งหมด
จำานวน 431,800 ตันต่อปี มาตรการกระตุ้นการใช้พลาสติกท่ี
ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพ
ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน BCG Economy  
ยกระดับนวัตกรรมให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
อยา่งเป็นรปูธรรม ตอบสนองความตอ้งการผูบ้รโิภคท่ีมีแนวโน้ม
ขยายเพ่ิมข้ึน เนือ่งจากผลติภณัฑจ์ากพลาสตกิเป็นสว่นประกอบ
ในเกือบทุกอุตสาหกรรมและมีความเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต 
ของประชาชน การผลักดันให้เกิดการใช้พลาสติกย่อยสลายได้
อย่างแพร่หลายจะช่วยลดมลภาวะและของเสียในสังคม ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจสีเขียวและยกระดับสังคมให้น่าอยู่มากข้ึน ช่วยลด 
งบประมาณภาครัฐในการกำาจัดขยะพลาสติกตกค้าง และเป็นการ
เพ่ิมทางเลือกในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ทดแทน
พลาสติกท่ีย่อยสลายยาก ซ่ึงจะนำาไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN
 สศอ. ได้ดำาเนินการขับเคลื่อนมาตรการ Green Tax 
Expense สำาหรบัพลาสตกิท่ีย่อยสลายไดท้างชีวภาพ โดยจะออก
ใบรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีย่อยสลายได้ทางชีวภาพให้กับ 
ผู้ผลิตในประเทศท่ีจำาหน่ายระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 โดยบริษัท
หรอืห้างหุ้นสว่นนติบุิคคลท่ีเป็นผูซ้ื้อคนแรกสามารถนำารายงาน
การซ้ือสนิคา้ ใบกำากบัภาษีมูลคา่เพ่ิม และใบรบัรองผลติภณัฑฯ์ 
จาก สศอ. ย่ืนขอลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็นจำานวน 
1.25 เท่าของรายจ่ายท่ีได้จ่ายเป็นค่าซ้ือผลิตภัณฑ์พลาสติก 
ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ได้แก่ 

 หลกัเกณฑก์ารออกใบรบัรองผลติภณัฑพ์ลาสตกิดงักลา่ว 
จะออกให้กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกฯ ท่ีจำาหน่ายระหว่างปี 
พ.ศ. 2562-2564 โดยต้องยื่นแบบฟอร์มการขอใบรับรองให้ 
สศอ. ตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 4 ข้อ คือ 
 1. ผลติภณัฑ์ไดรั้บรองมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
  (มอก.) 
 2. ผลิตภัณฑ์ได้รับรองมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่าในต่างประเทศ 
 3. ผลิตภัณฑ์มี ใบรับรองทางห้องปฏิบัติการตาม 
  มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
 4. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองเม็ดพลาสติกท่ีใช้ผลิตตาม 
  มาตรฐาน มอก. 17088 หรือ มาตรฐานเทียบเท่า  
  และสำาเนาผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในรายการ 
  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองเม็ดพลาสติกท่ีใช้ผลิตตาม 
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17088  
  หรือมาตรฐานเทียบเท่าและสำาเนาผลการทดสอบ 
  องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (FTIR)

 ผลการออกใบรบัรองตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 
พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม 2564) 
จำานวนบรษัิทท่ีสนใจย่ืนขอใบรบัรองท้ังสิน้ 9 ราย 
มีบรษัิทท่ีผ่านเกณฑก์ารพจิารณาจำานวน 4 ราย 
โดย สศอ. ออกใบรับรองไปทั้งสิ้น 48 ใบรับรอง 
ดังนี้ 1) หลอดพลาสติก จำานวน 37 ใบรับรอง  
2) ถุงขยะ ถุงหูหิ้ว ถุงซิป จำานวน 8 ใบรับรอง  
3) ถุงหูหิ้ว หลอดพลาสติก และฟิล์มปิดฝาแก้ว 
จำานวน 2 ใบรับรอง 4) แก้วพลาสติก และ 
ฝาพลาสติก จำานวน 1 ใบรับรอง

 1. ถุงหูหิ้ว 

 2. ถุงขยะ

 6. หลอดพล�สติก 

 3. แก้วพล�สติก

 7. ถุงพล�สติกสำ�หรับเพ�ะชำ� 

 10. ฝ�แก้วน้ำ� 

 4. จ�น ช�ม ถ�ดพล�สติกแบบใช้ครั้งเดียว 

 8. ฟิล์มคลุมหน้�ดิน 

 11. ฟิล์มปิดฝ�แก้ว

 5. ช้อน ส้อม มีดพล�สติก 

 9. ขวดพล�สติก 
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ความเป็นมา
 อุตสาหกรรมแปรรปูอาหารนบัเป็นอุตสาหกรรมฐานราก
ท่ีสรา้งมูลค่าเพ่ิมให้กบัภาคเกษตรของไทย โดยในปี พ.ศ. 2563 
GDP อุตสาหกรรมอาหารมีมูลค่า 870,000 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 5.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
หรือร้อยละ 22.0 ของ GDP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต มีตลาดท้ังใน
และต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการจำาหน่ายในประเทศต่อการส่งออก 
คิดเป็นร้อยละ 60 : 40 ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน
ทางด้านวัตถุดิบ สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 75 ของต้นทุนการผลิต
ท้ังหมด วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบภายในประเทศ 
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 90 สำาหรับการส่งออก มีมูลค่า 980,721 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 4.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีส่วนแบ่งตลาดโลก
ร้อยละ 2.32 อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก และมีมูลค่าการลงทุน
ประมาณ 33,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
กับอุตสาหกรรมอาหาร 5.0 ล้านล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าท่ีสูงข้ึน รูปแบบ
อาหารมีแนวโน้มท่ีต้องสนองกับบริบทและแนวโน้มการบริโภค
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง เช่น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
การเป็นสังคมเมืองท่ีต้องการความสะดวกและรักษ์สุขภาพ 

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 

(พ.ศ. 2562-2570)  สู่การเป็นผู้ส่งออกอาหารอนาคตของโลก

ประกอบกับมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีส่งผลให้เกิด
การปรบัปรุงกระบวนการผลติให้เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม จงึทำาให้
ตอ้งให้ความสำาคญักบัการนำาเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใช้ผลติ
สนิคา้ท่ีตอบสนองการบรโิภคท่ีปรบัเปลีย่นไป และตอ้งผนวกกบั
การรักษาไว้ซ่ึงความได้เปรียบด้านการเป็นผู้ผลิตอาหารท่ีมี 
ภาพลักษณ์ในเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยของไทย การจัดทำา
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) เป็นการตอบสนองนโยบายรฐับาล
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ First S-Curve  
ท่ีรัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ของประเทศเพ่ือการนำาพาประเทศไทยก้าวผ่านกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง และเป็นการดำาเนินการ
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ช่วยยกระดับมูลค่า 
ของผลิตภัณฑ์อาหารให้กับกลุ่มสินค้าพ้ืนฐาน (Commodity)  
ไปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง (Valued Product) 
นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาในภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยง 
สู่ภาคอุตสาหกรรม เกิดการสร้างงาน และการสร้างรายได้สู่ท้องถ่ิน 
ซึ่งจะนำาไปสู่ฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของไทย

กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2 (กร.2) 
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สาระสำาคัญของแผนปฏิบัติการ
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามอำานาจหน้าท่ีให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตในอาเซียน 
ในปี พ.ศ. 2570 เป็น 1 ใน 10 ของประเทศผู้ส่งออกอาหารของโลก 
เกิดการลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศสะสม 
0.48 ลา้นลา้นบาท และผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) อาหารของไทยเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 
ล้านล้านบาท โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 2 กลุ่ม 
ได้แก่ (1) สินค้า Commodity เช่น กลุ่มข้าวและธัญพืช  
กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มผักผลไม้ กลุ่มเครื่องปรุงรส (2) สินค้าอนาคต 
Future Food เช่น อาหารสุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น (Healthy 
and Functional food) ผลิตภัณฑ์อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Food Biotechnology Products) อาหารฮาลาล อาหารใหม่ 
(Novel Food) รวมท้ัง Plant Base ท่ีกำาลังเป็นท่ีนิยม ซ่ึงมาตรการฯ 
ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย คือ
 ม�ตรก�รสร�้งนกัรบอุตส�หกรรมอ�ห�รพนัธุ์ใหม	่(Food	
Warriors): เป็นมาตรการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตลอดห่วงโซ่
อุปทานให้มีนวัตกรรมอาหาร ต้ังแต่ ภาคการเกษตร ภาคการผลิตและ 
ภาคการตลาด โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ประกอบการท่ีใช้ฐานความรู้
และทักษะเพ่ือให้เป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจไทย
 ม�ตรก�รสร้�งนวัตกรรมอ�ห�รอน�คต	(Future	Food	
Innovation): เป็นมาตรการยกระดับนวัตกรรมอาหารอนาคต 
สูก่ารผลติเชงิพาณชิย์ มุ่งเนน้การใช้ประโยชนจ์ากวตัถดุบิภายใน
ประเทศด้วยการยกระดับอาหารอนาคตสู่การผลิตเชิงพาณิชย์
หรือพัฒนาอาหารนวัตกรรมใหม่ เช่น อาหารอนาคต
 ม�ตรก�รสร้�งโอก�สท�งธุรกิจ	 (New	Marketing	 
Platform): เป็นมาตรการเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจท้ังในและ 
ต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ที่เหมาะสมกับผู้ผลิต
ทุกระดับให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีบทบาทในตลาดโลก  
โดยการเช่ือมโยงสูภ่าคการผลติ การค้าสูส่ากล รวมถงึการสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยวัฒนธรรมและความคิด
สร้างสรรค์ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์อาหารกับการท่องเที่ยว
 ม�ตรก�รสร้�งปัจจัยพื้นฐ�นเพื่อ เร่ งก�รพัฒน�
อุตส�หกรรม	(Enabling): เป็นมาตรการสร้างปัจจัยเอ้ือสู่การ
พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย และลดปัญหาอุปสรรคท่ีเป็น
ข้อจำากัดทางการค้า เพ่ืออำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ผลการดำาเนินงาน/ความคืบหน้า
 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม ได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวง
มหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) สำานักงานคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (ธพว.) ในการติดตามการดำาเนินงานและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้เกิดผลอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญตามมาตรการ ดังนี้ 
 ม�ตรก�รสร้�งนกัรบอุตส�หกรรมอ�ห�รพนัธุ์ใหม	่(Food	
Warriors): เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ตั้งแต่เกษตรกรโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ด้านต่างๆ ให้เป็น Smart Farmer/เกษตรอินทรีย์ การพัฒนา 
ผู้ประกอบการให้เป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารด้านต่าง ๆ เช่น 
การพัฒนาแนวคิดป้ันนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม การเพ่ิม
ศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การให้คำาปรึกษา
เชิงลึกให้มีความพร้อมในการตรวจรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ  
ทำาให้เกิดการพัฒนาเกษตรกร มากกว่า 150,000 ราย ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหาร มากกว่า 35,000 ราย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มากกว่า 150 ผลิตภัณฑ์  (เป้าหมาย 1,750 ราย/ปี)
 ม�ตรก�รสร้�งนวัตกรรมอ�ห�รอน�คต	(Future	Food	
Innovation): เกิดการเชื่อมโยงกลไกและการให้บริการด้านการ
วิจัยและพัฒนาผ่านเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food  
Innopolis) การใช้ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) ได้จัดทำา Food Innopolis Network 
ใน 16 มหาวิทยาลัย และ 2 หน่วยงานภายในจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จเมืองนวัตกรรมอาหารเพิ่มเติม 3 แห่ง รวมทั้งพัฒนา 
Food Innopolis Service Platform
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 ม�ตรก�รสร้�งโอก�สท�งธุรกิจ	 (New	Marketing	 
Platform):	 การจัดงานแสดงสินค้าอาหาร 2563 (THAIFEX-
ANUGA ASIA 2020) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นดี การพัฒนา
และปรบัปรงุฐานข้อมูล SME Big Data การสนบัสนนุเครอืข่าย 
SME โดยอบรมให้องคค์วามรู้ในการดำาเนนิธรุกจิแบบเครือขา่ย 
การให้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมแก่ผู้ประกอบการไทยท่ีเป็น
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น 8	โครงก�ร	
รวมมูลค่�เงินลงทุนประม�ณ	775	ล้�นบ�ท

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2562-2570

	 ม�ตรก�รสร้�งปัจจัยพ้ืนฐ�นเพ่ือเร่งก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
(Enabling):	เกิดก�รพฒัน�ศนูยเ์รยีนรูก้�รเพิม่ประสทิธภิ�พก�ร
ผลิตสนิค�้เกษตร โดยมีเกษตรกรไดรั้บการพัฒนากวา่ 8,000	ร�ย 
 การส่งเสริมการสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหาร 
ในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารท่ีเกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา
โดย สกท. ได้กำาหนดระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นส่วน
หนึ่งในเงื่อนไขการให้การส่งเสริม โดยมีผู้ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุนรวมทั้งสิ้น 17	โครงก�ร	มูลค่�รวม	4,664	ล้�นบ�ท
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รางวัลอุตสาหกรรม 
กองนโยบ�ยอุตส�หกรรมร�ยส�ข� 2 (กร. 2)

  “รางวลัอตุสาหกรรม” (The Prime Minister’s Industry Award) 
เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำาเนินการ 
จัดพิธีมอบรางวัลมาอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำาทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 
จนถึงปัจจุบัน เพ่ือสร้างขวัญกำาลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้กับ 
ผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกำาหนดในระดับท่ีสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดี  
มีความคดิรเิริม่ในการสรา้งสรรคส์ิง่ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนาธุรกิจ 
และอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ
ภาคการผลิต
 พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2563 (The Prime 
Minister's Industry Award 2020) ได้รับเกียติจากนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ 
ท่ีได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำาปี พ.ศ. 2563 พร้อมเน้นย้ำาว่า  
“ภาคอุตสาหกรรม มีบทบาทสำาคญัในการขับเคลือ่นระบบเศรษฐกจิของ
ประเทศไปสู่ยุค 4.0 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่แนวโน้มเศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว การนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มาประยุกต์ใช้เสริมสร้างศักยภาพ ทั้งด้านการผลิต และผสานความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้า ถือเป็นการเพ่ิม 
ขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศและนำาประเทศไปสู่ "ประเทศไทย 4.0”
 สำาหรับ “ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น	 ประเภทอุตส�หกรรม
ศักยภ�พ” ได้ดำาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา
อุตสาหกรรม 4.0 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อน
เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ส่งเสริม  
และสนบัสนนุผูป้ระกอบการ ท้ังภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ่ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก ให้เข้าถึงและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรรองรับการขยายตัว 
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เร่งสร้างทักษะ ปรับปรุง และพัฒนา 
องค์ความรู้ต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน
และอนาคต ผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0  
และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมนำาไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน ตามเป้าหมาย 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ S-Curve

รางวัลอุตสาหกรรม ดีเด่นดีเด่น 
ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม98



 เข้าสู่ปีท่ี 3 ของการดำาเนินการคัดเลือกสถานประกอบการเข้ารับรางวัลอุตสาหกรรม นับว่าได้รับความสนใจจากสถานประกอบการ 
กลุ่มเป้าหมายมากพอสมควร จากจำานวนผู้ประกอบการท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกและได้รับรางวัลอุตสาหกรรม รวมท้ังหมด  
29 ราย ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมศักยภาพ และปี พ.ศ. 2563 นี้ ถือเป็นการสร้างบทพิสูจน์ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับ
รางวัลพอสมควร เน่ืองจากท่ัวโลกต้องประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่ง
ต้องหยุดดำาเนินกิจการช่ัวคราว ลดจำานวนแรงงาน หรือถึงข้ันปิดกิจการ แต่สถานประกอบการท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือก 
จนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น บ่งบอกถึงความพร้อมและมีศักยภาพอย่างแท้จริงขององค์กร

การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
 ร�งวัลอุตส�หกรรมดีเด่น	 ประเภทอุตส�หกรรมศักยภ�พ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
สถานประกอบการมีแนวคิดริเริ่มในการสรรสร้างสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร เพ่ือยกระดับ
ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแข่งขันให้สงูข้ึน ประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิธรุกจิ ซ่ึงความ
มีศักยภาพตามแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ต้องอาศัยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Innovation Drive Economy) และการพัฒนาต่อยอดกลุ่มอุตสาหกรรรมเป้าหมาย 
(S-Curves) ควบคู่ไปด้วยกัน สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
คดัเลอืกผูป้ระกอบการเข้ารบัรางวลัดงักลา่ว จงึไดก้ำาหนดแนวทางในการพิจารณาคดัเลอืก
สถานประกอบการเพ่ือให้ครอบคลุมความมีศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม รวม 6 ด้าน 
ที่สำาคัญ ดังนี้
 1.	นโยบ�ยและก�รว�งแผนธุรกิจ	(Business	Model	&	Business	Plan) เป็นกรอบ
พ้ืนฐานท่ีมุ่งหวงัให้องค์กรมีวสิยัทัศน์ในการกำาหนดนโยบายและแผนธรุกจิท่ีชัดเจน เพ่ือให้
สามารถยกระดับการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรมศักยภาพ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายผล 
ความสำาเร็จไปสู่ Supply Chain อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต 
ให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 2.	 นวัตกรรม	(Innovation) เป็นปัจจัยท่ีสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ (Process Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation)  
นำาไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพหรือมูลค่าในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับ 
Supply Chain คู่ค้า หน่วยงานวิจัย หรือสถาบันการศึกษา (Co-Creation) เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเติบโต 
ของอุตสาหกรรมศักยภาพที่มีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคต 
 3.	ม�ตรฐ�น	(Standard) เป็นการสร้างและยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้สินค้าได้รับการยอมรับและความเช่ือมั่นจากผู้บริโภค โดยการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพและมาตรฐานท่ีสามารถ 
ขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น มาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001 และมาตรฐานระบบ 
การจัดการ ISO 14001                
 4.	ก�รเพิ่มผลิตภ�พ	(Productivity) เป็นการพัฒนากระบวนการ หรือนำาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม และระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการตามแนวคิด Industry 4.0 รวมถึงการยกระดับผลิตภาพแรงงานให้มีทักษะในหลายด้าน 
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นำาไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และสามารถขยายผลต่อเนื่องไปสู่ Supply Chain 
 5.	 ก�รขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	(Economic	Drive) เป็นการสร้างมูลค่าจากการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้น 
การจำาหน่ายสินค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิด 
การสร้างงาน การขยายการใช้วัตถุดิบในประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อระบบเศรษฐกิจและกระจายรายได้ไปในทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 6.	 ก�รพัฒน�บุคล�กรและองค์คว�มรู้ท�งเทคโนโลยี เป็นการสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมด้านความรู้  
ความสามารถ ความคดิสรา้งสรรค ์ศกัยภาพ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำาความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลติ หรอืผลติภณัฑ์
ให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ Supply Chain 
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 รางวัลอุตสาหกรรมท่ีผู้ประกอบการได้รับ ถือเป็น 
บทพิสูจน์สำาคัญอย่างย่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันต้ังใจ ในการ
ดำารงคุณภาพ และพัฒนาการประกอบการให้มีประสิทธิภาพ  
ถงึแม้ว่าท่ัวโลก จะประสบสภาวะวกิฤตจากสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่การคัดเลือกสถานประกอบการ
เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรม ยังคงคุณภาพและความเข้มข้น
เหมือนทุกปีท่ีผ่านมา เพ่ือให้สถานประกอบการมีการพัฒนา
ธุรกิจ บุคลากร สร้างทักษะ ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ 
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต  
ดังนั้น สถานประกอบการที่ผ่านคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวม 
ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน  
ตอ้งไม่เป็นสถานประกอบการท่ีเคยถกูรอ้งเรยีน ไมเ่กดิอุบัตเิหตุ
ถึงขั้นเสียชีวิตในระยะ 3 ปี และต้องเป็นสถานประกอบการที่มี
ศักยภาพในการผลิตครอบคลุมทุกด้าน  ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 นี้ 
มีสถานประกอบการท่ีผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลรางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ มีจำานวน  
6 ราย ดังนี้ 
 1. บริษัท ถิรไทย จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีมี
ศกัยภาพในการออกแบบ ผลติ และจำาหนา่ย ให้บรกิารครบวงจร
เก่ียวกับหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่รายเดียวของประเทศไทย 
สามารถผลิตหม้อแปลงได้สูงถึงขนาด 333 MVA ระดับแรงดัน
ไฟฟ้า 525 kV และสามารถส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
 2. บรษัิท ซีพีแรม จำากดั (ชลบุร)ี เป็นบรษัิทท่ีมีศกัยภาพ
ในการพัฒนาสายการผลิตอาหารแปรรูปเต็มรูปแบบ ด้วยระบบ
อัตโนมัตท่ีิออกแบบข้ึนมาเอง มีการนำาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามา
ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต รวมท้ังสามารถพัฒนา
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการออกสู่ตลาด
อย่างต่อเนื่อง 
 3. บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทขนาดใหญ่
ท่ีมีศกัยภาพรายเดยีวในประเทศไทย ท่ีสามารถผลติ Acetylene 
Black รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าใน
อนาคตที่มีคุณภาพสูง สามารถส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  เป็น
ลำาดับ 3 ของโลก 

 4. บริษัท ซันสวีท จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีมี
ศักยภาพในกระบวนการการผลิตอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
ตั้งแต่การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ  
การเพาะปลูกด้วยระบบ Smart Farm การผลิตด้วยระบบ
อัตโนมัติ และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปภายใต้
ตราสินค้า “KC” 
 5. บริษัท ยูบาว (ประเทศไทย) จำากัด เป็นบริษัทท่ีมี
ศกัยภาพในการพัฒนานวัตกรรมสำาหรบัปรบัปรงุสตูรปูนซีเมนต์
ให้มีคุณสมบัติพิเศษสามารถปรับระดับได้ด้วยตัวเอง โดย
ผลติภณัฑด์งักลา่วไดรั้บการยอมรบัจากลกูคา้ทุกระดบั สามารถ
เพิ่มยอดการจำาหน่ายสูงเป็นเท่าตัวได้ภายในปีเดียว         
 6. บรษัิท สรุากระทิงแดง (1988) จำากดั เป็นบรษัิทผลติ
สุรากลั่นประเภทวิสกี้ (สุรามอลต์) ท่ีมีศักยภาพสามารถลด 
ระยะเวลาในการบ่มสุราจาก 3 ปี เหลือ 1 ปี 8 เดือน โดยยังคงกล่ิน
และรสชาติเหมือนเดิม ด้วยการออกแบบให้ใช้ระบบอัตโนมัติ 
ในกระบวนการผลิตทั้งหมด สอดรับกับอุตสาหกรรมยุค 4.0 

สถานประกอบการท่ีได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ปี พ.ศ. 2563

 นอกจากนี้ รางวัลอุตสาหกรรมยังเป็นสัญลักษณ์หรือ
เครือ่งหมายเชิดชเูกยีรติในการประชาสมัพันธอ์งคก์รของตนเอง 
ซ่ึงเป็นสิง่ท่ีแสดงถงึการยอมรบัว่าเป็นองคก์รท่ีมีศกัยภาพระดับ
ประเทศ สามารถเป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) ให้กับสถาน
ประกอบการรายอ่ืนได้ ทำาให้เกิดชื่อเสียงและภาพลักษณ์ท่ีดี  
เกดิความนา่เช่ือถอื สร้างความเช่ือม่ันให้กบัลกูคา้ และสิง่สำาคญั
ท่ีผู้ประกอบการได้รับนอกจากรางวัลอุตสาหกรรมแล้ว คือ  
คำาแนะนำา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากคณะทำางาน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเช่ียวชาญในหลากหลายสาขา ซ่ึงมี 
มุมมองหลากหลายแตกต่างกัน เปรียบเสมือนเป็นข้อสังเกตให้ 
สถานประกอบการสามารถนำาไปปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือพัฒนา
ต่อยอดในประเดน็ตา่ง ๆ  ขององคก์รให้มีศกัยภาพสงูข้ึน รวมถงึ
สนับสนุนให้เกิดเป็นการสร้างเครือข่ายสำาหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะพัฒนาศักยภาพภายในองค์กรแล้ว 
สถานประกอบการต้องคำานึงถึงการช่วยเหลือ สนับสนุน สร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานนอกองค์การ ซ่ึงจะเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาและขยายผลไปสู่ Supply Chain อย่างเป็น
ระบบ ทำาให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน
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ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ   
และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

แผนภาพอนาคต

 การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในมิติต่าง ๆ เช่น  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี  
และด้านการเมือง เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยเฉพาะ
ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร และสารสนเทศ 
ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต 
(Global Trends) การพัฒนาประเทศในสถานการณท่ี์เตม็ไปดว้ย
ความไม่แนน่อนนัน้ จำาเป็นตอ้งพิจารณาถงึปัจจยัหรือเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ  ท่ีมีโอกาสเกดิข้ึนและจะสง่ผลตอ่การพัฒนาประเทศ และ
ต้องประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของเหตุการณ์ 
ในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงคาดการณ์ผลกระทบต่าง ๆ 
ท่ีจะเกิดขึ้นต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือสามารถ 
กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม ไดเ้ห็นถงึความสำาคญัของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)  
จึงดำาเนินการร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จัดทำาแผนภาพอนาคตของภาคอุตสาหกรรม ระยะท่ี 2 ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำานวน 2 อุตสาหกรรม ได้แก่ 

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมกลุ่มเดิม
ท่ีมีศกัยภาพ (First S-Curve) และอุตสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์  
ซ่ึงเป็นอตุสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เพ่ือศกึษาแนวโนม้
การเปลีย่นแปลงของโลก (Global Trends) ท่ีจะสง่ผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรม และศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
เพ่ือสามารถจัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำาเนินงาน
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำาเนินการศึกษา
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Trends) ด้านต่าง ๆ  
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการสมัภาษณผู้์เช่ียวชาญ (Expert 
Interview) เพื่อกำาหนดแรงขับเคลื่อน (Divers) รวมทั้งระบุสิ่งที่
ไม่แน่นอน (Uncertainty) ท่ีส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม 
เป้าหมาย จำานวน 2 อุตสาหกรรม รวมทั้งได้มีการระดมสมอง 
(Brainstorming) เพ่ือจัดทำาภาพอนาคตของอุตสาหกรรม 
เป้าหมาย ผ่านการอภิปรายจากผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้อง 
ในอุตสาหกรรม และนำามาสู่ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม ดังนี้ 

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กว.)
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แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 • ภ�พที่	1	ไทยรุ่งเรือง: ฐานการผลิตและการบริการ 
มีจำานวนเพิ่มขึ้น และเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ในประเทศมาก  
 •	 ภ�พท่ี	2	ใครรุง่ใครรว่ง: ฐานการผลติและการบรกิาร
มีจำานวนเพิ่มขึ้น และเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ในประเทศน้อย
 •	 ภ�พที่	3	 ไทยต้องสู้: ฐานการผลิตและการบริการ 
มีจำานวนลดลง และเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ในประเทศน้อย
 •	 ภ�พท่ี	4	ไทยตอ้งสร�้ง: ฐานการผลติและการบรกิาร
มีจำานวนลดลง และเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของ
ภาครัฐในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ 
ในประเทศมาก

1. แผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
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 1) การสรา้งความม่ันคงดา้นทุนมนษุย์ ได้แก ่การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีทักษะ 
และประสิทธิภาพเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม การสร้างกำาลังคน 
ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาและสร้าง 
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Hardware และ Software และการพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล 
 2) รุก-รับ มาตรฐาน Smart Devices ได้แก่ มาตรการ
คุม้ครองและสง่เสรมิธรุกจิของไทยผา่นการสรา้งมาตรฐานกลาง
ของประเทศ มาตรการชว่ยเหลือธุรกิจของไทย ใหส้ามารถผา่น
มาตรฐานได้ และมาตรการสนิคา้อิเลก็ทรอนกิสอั์จฉริยะ (Smart 
Electronics) ด้านความปลอดภัย/ความเป็นส่วนตัว/การเช่ือมโยง 
ที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 
 3) การสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ (Enhance Business 
Strong-Up) ได้แก่ มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองธุรกิจไทย  
ให้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได ้
การบูรณาการมาตรการจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  
การสร้างกลไกในในด้านแรงงาน เพื่อให้เกิดการรับช่วงต่อของ
เทคโนโลยีในแรงงานจากรุ่นสู่รุ่น และการขยายตลาดให้ครอบคลุม
ท้ัง Value-Chain ท้ังในด้านสุขภาพ เกษตร อาหาร และ 
การท่องเที่ยว

 4) การส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์มของประเทศ เช่น 
Smart Devices, Smart Services และ Smart Transportation 
& Logistics ได้แก่ การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) พื้นฐาน
ของประเทศในการสร้างฐานลูกค้าในตลาดเฉพาะ (Niche Market) 
ของประเทศ การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) เชื่อมต่อ 
ระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการเข้าด้วยกัน และการส่งเสริมและ
สร้างแพลตฟอร์ม IoT ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
ในประเทศ
 5) การส่งเสริมและสร้าง Localization Product ใน
ประเทศและภมูภิาค ไดแ้ก ่การสนบัสนนุและสร้าง Localization 
Product ของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ การสร้างคุณค่า
ของตลาดเฉพาะ (Niche) ในประเทศให้ครบถ้วน การใช้กลไก
ของท้องถิ่น (Localization) ในการป้องกันการแข่งขันและเพิ่ม
ความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการในประเทศ การขยายตลาด
ไปสูป่ระเทศเพ่ือนบ้าน เชน่ กลุม่ CLMV และการสรา้งเครอืขา่ย
ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปทำาการตลาดในประเทศเพื่อนบ้าน
 6) การสร้างความแข็งแกร่งภาคเอกชน ได้แก่ การ
สนับสนุนภาคธุรกิจในการพัฒนา R&D เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ การสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและสนับสนุนการค้าผ่านชายแดน การส่งเสริม
กลุ่มวิจัยและผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ของ 
ตัวเองได้ 

จากแผนภาพของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ จำานวน 6 ด้าน ดังนี้

2. แผนภาพอนาคตอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประกอบด้วยแผนภาพ 4 ภาพ ดังนี้

 •	 ภ�พท่ี	1	อุตส�หกรรมก�รแพทยส์ดใส: การสนบัสนนุ
การใช้เครือ่งมือแพทย์ท่ีผลติข้ึนในประเทศไทยผา่นการเบิกจา่ย
ของหนว่ยงานภาครฐัมาก และการสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบักลุม่
ผู้ใช้ในประเทศไทยสูง  
 •	 ภ�พที	่2	สถ�นก�รณข์�ดท่อน้ำ�เลีย้ง: การสนบัสนนุ
การใช้เครือ่งมือแพทย์ท่ีผลติข้ึนในประเทศไทยผา่นการเบิกจา่ย
ของหนว่ยงานภาครฐัมาก และการสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบักลุม่
ผู้ใช้ในประเทศไทยต่ำา 
 •	 ภ�พท่ี	3	 สถ�นก�รณ์โคม่�: การสนับสนุนการใช้
เครื่องมือแพทย์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยผ่านการเบิกจ่าย 
ของหนว่ยงานภาครฐันอ้ย และการสรา้งความเช่ือม่ันให้กบักลุม่
ผู้ใช้ในประเทศไทยต่ำา 
 •	 ภ�พท่ี	4	 ต้องชนะใจผู้ใช้: การสนับสนุนการใช้ 
เครื่องมือแพทย์ท่ีผลิตข้ึนในประเทศไทยผ่านการเบิกจ่ายของ
หน่วยงานภาครัฐน้อย และการสร้างความเช่ือม่ันให้กับกลุ่ม 
ผู้ใช้ในประเทศไทยสูง
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แผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

 1) การสร้างมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ไทยให้เทียบเท่า
สากล (Harmonized National Standards) ได้แก่ การสร้าง 
ความพร้อมให้กับบุคลากร การสร้างความพร้อมของโครงสร้าง
ด้านต่าง ๆ  เช่น การจัดตั้งหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล
ห้องปฏบัิตกิารทดสอบเครือ่งมือแพทย์ในดา้นตา่ง ๆ  ท้ังประเทศ 
และการแกร้ะเบียบเครือ่งมอืแพทย์ เพ่ือเรง่สรา้งหนว่ยงาน และ
โครงสรา้งท่ีเป็นตวัเช่ือมโยง (Gateway) ในการดูแลและสง่เสริม
การกำากับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์
 2) การสร้างตลาดและการลงทุนเพ่ือการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน (Creation of Market and Investment for Sustainable 
Growth) ได้แก่ นโยบายการเบิกจ่ายของหน่วยงานภาครัฐ และ
กลไกการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐสำาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ การยกระดับคุณภาพการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีพอใจของผู้ใช้ เพ่ือสร้างแบรนด์ท่ีเข้มแข็ง
และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และสิทธิบัตรในประเทศ  
และการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ 

 3) การสร้างระบบนิเวศน์สำาหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 
เพ่ือลดช่องวา่งทางเทคโนโลยีและทรพัยากรบุคคล (Creation of 
Ecosystem for Medical Device Industry, Technology and 
Human Resource) ได้แก่ การสร้างความพร้อมเชิงโครงสร้าง
สำาหรับอุตสาหกรรมการผลิต และพัฒนาเครื่องมือแพทย์  
การเร่งพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ
แพทย์และอุปกรณท์างการแพทย์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยี
ด้านการแพทย์สากล และการสนับสนุนทุนวิจัยระยะยาวสำาหรับ
พัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และความตอ้งการ
แห่งอนาคต

จากแผนภาพของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ได้ข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ดังนี้

 ซ่ึงผลการดำาเนินงานท้ัง 2 สาขาดังกล่าว 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้นำาไปประกอบการ
จัดทำาแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา  
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซ่ึงข้อสรุป
ยุทธศาสตร์ท่ีสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ดำาเนินการ
จัดทำาขึ้น ได้ถูกนำาไปใช้ในการจัดทำาแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2564 - 2570) 
เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
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ความเป็นมา
 ในปัจจุบันบริบทของเศรษฐกิจโลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ทั้งโครงสร้างการผลิต การค้า และการลงทุน 
มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง ทำาให้รูปแบบการผลิต 
และการค้าของแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างท่ีมีการเปลี่ยนแปลง การเช่ือมโยงปัจจัย 
การผลิตระหว่างอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและระหว่าง
ประเทศ กอ่ให้เกดิมูลค่าเพ่ิมในการผลติสนิคา้อุตสาหกรรม 
ดังน้ัน ภาคอุตสาหกรรมไทยจึงต้องพยายามปรับตัวให้อยู่รอด
ได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
จากท้ังความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาด สถานการณ์ 
ความไม่แน่นอนทางการเมือง มาตรการกีดกันทางการค้า
ระหว่างประเทศ ซ่ึงส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไปท้ังในด้านบวกและด้านลบ โดยระบบ 
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ 
ท่ีมีความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และช่วยให้มีความพร้อมในการ
รับมือต่อสถานการณ์ ท่ีจะเกิด ข้ึนในอนาคตอันใกล้  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการท่ีจะได้มาซ่ึงการเตือนภัย 
ภาคอุตสาหกรรม จำาเป็นตอ้งอาศยัข้อมูลเศรษฐกจิมหภาค
ในด้านต่าง ๆ มาช่วยในการวิเคราะห์ระบบเตือนภัยทาง
เศรษฐกจิ เช่น ดชันปีรมิาณสนิค้านำาเข้าของไทย ดชันคีวาม
เชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของไทย (3 เดือนข้างหน้า) ดัชนี
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของจีน เป็นต้น เพื่อให้การเตือนภัย
มีความแม่นยำาและน่าเช่ือถือ สามารถนำาไปใช้งานได้ 
อย่างมีประสทิธภิาพ และเป็นประโยชนต์อ่ภาพรวมในระดบั
ประเทศ

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กว.)

การจัดทำ ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคเพื่อ

การเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมการเตือนภัย
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ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคต่างประเทศ

การนำาไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

การบริการข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค 
เพื่ออำานวยประโยชน์ในการสืบค้น
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ

• ใช้เป็นตัวแปรทดสอบสำาหรับสร้างแบบจำาลองทางเศรษฐมิติ 
(Econometric Models) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกองวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กว.)

• เป็นส่วนหน่ึงของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือการเช่ือมโยง
ข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน
ภายในกระทรวง สถาบันเครือข่าย รวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด  
เพ่ือให้สามารถนำาข้อมูลท่ีสำาคัญมาวิเคราะห์ และ ให้บริการแก่ 
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

• นำาการวิเคราะห์ข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการ
กำาหนดนโยบาย แผนงาน มาตรการทางเศรษฐกจิอุตสาหกรรมของ
ประเทศ เช่น ข้อมลูราคาน้ำามันดบิ ราคาผูผ้ลติ ราคาผูบ้รโิภค ฯลฯ 
ในการคำานวณหาระดับอัตราเงินเฟ้อว่าอยู่ในสภาวะใด เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจกำาหนดนโยบายด้านการเงินและการคลัง 
เป็นต้น

• ใช้เป็นเครือ่งช้ีวดัสถานะทางเศรษฐกจิปัจจบัุน สำาหรบัการวเิคราะห์
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ นักการ
ตลาด ฯลฯ เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์ 
สิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่จะส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ เป็นต้น

สาระสำาคัญ
 “ระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค” มีความสำาคัญอย่างย่ิงในการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเศรษฐกจิท่ีเกีย่วข้องกบัภาคอุตสาหกรรม ดงันัน้ ฐานข้อมลูท่ีมีการจดัเกบ็โดย สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
(สศอ.) จะต้องมีความทันสมัย รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที  
โดย สศอ. ได้จัดทำาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ Industrial Intelligence 
Unit (IIU) ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำาคัญต่าง ๆ เอาไว้มากมาย รวมไปถึงข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำาระบบเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และยังสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้อีกด้วย โดยสามารถแบ่งการนำาไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
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"Single Warnning System"

การนำาไปใช้ประโยชน์ ตัวอย่างการใช้ประโยชน์

การวิเคราะห์เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย • นำาข้อมลูไปประกอบการจดัทำาบทวเิคราะห์ระบบเตือนภยัเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม ของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

• นำาข้อมูลในระบบข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค ไปใช้เป็นตัวแปรในการ
ทดสอบและสรา้งแบบจำาลองทางเศรษฐมติ ิเช่น การสรา้งดชันช้ีีนำา
วัฏจักรทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Composite Leading Indicator 
: CLI) 

• เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสร้างระบบ Single Warning System  
ในอนาคต โดยเป็นฐานข้อมูลสำาหรับสร้างแบบจำาลอง และจัดทำา
ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ท้ังระดับจังหวัด ภูมิภาค 
รายสาขา และเขตเศรษฐกจิพิเศษ โดยการเช่ือมโยงขอ้มูลเศรษฐกจิ
มหภาค เพ่ือการสร้างระบบอัตโนมัติประกอบการคำานวณและ
วิเคราะห์ผลการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การใช้ประโยชน์อื่น ๆ • ใช้เป็นแหลง่อา้งอิงข้อมูลสำาหรับการศกึษา วเิคราะห์ และวิจยั เช่น 
การนำาไปใช้ประกอบการศึกษา วิจัย และวิเคราะห์ประเด็นสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

• เผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทวิเคราะห์ เพ่ืออำานวยความสะดวก 
ให้กับผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถเข้าถึง
แหลง่ข้อมลูทางเศรษฐกจิ โดยสบืคน้ข้อมลูไดจ้ากแหลง่เดยีว (One 
Stop Service) และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูล
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ผลสำาเร็จของการดำาเนินงาน/ความก้าวหน้า
 สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม โดยกองวิจัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กว.) ไดจ้ดัทำา “ระบบฐานข้อมลูเศรษฐกจิมหภาค” 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อมูลย้อนหลังเพ่ือการสืบค้นไม่น้อยกว่า 
15 ปี มีการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ท้ังข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อรวบรวมและพัฒนาเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับ 
ผูป้ระกอบการในยุค Industry 4.0 โดยการบรกิารและปฏบัิตงิาน
ของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ สรุปผลการดำาเนินงาน 
ในเรื่องสำาคัญ ๆ  ดังนี้
 1. การเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (The Early Warning  
System for Industry Economics: EWS-IE) เป็นระบบ 
ท่ีใช้ในการติดตาม คาดการณ์ และเตือนภัยสถานการณ์ 
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับทราบ
ถึงทิศทางและสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญของไทย 
และของโลก สามารถนำาไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรม
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยวิเคราะห์และจัดทำารายงานผลระบบ
เตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เพ่ือแผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ์
ในรูปแบบรายงานผลระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย 
 2. บทวเิคราะห์วจิยัเศรษฐกจิภาคอตุสาหกรรมรอบดา้น 
(Economic Research Analysis) โดยดำาเนินการจัดทำาประเด็น
ทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ (Hot Issue) ที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมในช่วงเวลานั้น ๆ ในรูปแบบรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบ การคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็น 
ท่ีนา่สนใจตา่ง ๆ   เช่น ประเดน็นโยบายการคา้ระหวา่งสหรัฐและ
จีน ประเด็นสถานการณ์ค่าเงินบาท ประเด็นค่าแรงขั้นต่ำา และ
ประเด็นผลกระทบโควิด-19 กับอุตสาหกรรมไทย เป็นต้น
 3. ดัชนีช้ีนำาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Purchasing Manager 
Index: PMI) เป็นตัวช้ีวัดหรือเป็นดัชนีชี้นำาทางเศรษฐกิจ  
(Economic Leading Indicator) เพื่อดูทิศทางและแนวโน้มของ
กจิกรรมทางเศรษฐกจิท้ังภาคการผลติและภาคบรกิารในปัจจบัุน
และอนาคต โดยได้ดำาเนินการจัดทำาเป็นดัชนีบ่งชี้สภาวะทาง
เศรษฐกิจของภาคการผลิตท้ังของโลก ภูมิภาค และของไทย 

และเป็นตัวช้ีวัดแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคต 
เพ่ือเผยแพร่และใช้เป็นข้อมูลแสดงภาวะทางเศรษฐกิจ 
ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป
 4. รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (Industrial 
Economy Report) เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบสถานภาพ 
ทางเศรษฐกิจและนำาไปใช้ในการวางแผนธุรกิจให้สอดรับกับ
สถานการณปั์จจบัุนและแนวโนม้เศรษฐกจิ ประกอบดว้ย รายงาน
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 
ซ่ึงเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ สศอ. www.oie.go.th นอกจากน้ี
ยังมกีารนำาเสนอรายงานภาวะเศรษฐกจิให้ ครม. เพ่ือทราบด้วย
การจัดทำารายงานในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ได้ดำาเนินการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง เพ่ือเผยแพร่ 
ให้กับหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศกึษา และผูท่ี้สนใจ
ท่ัวไป ให้สามารถเข้าถึง สืบค้น และอ้างอิงใช้งานได้โดยไม่มี 
คา่ใชจ้า่ย มกีารปรบัปรงุฐานข้อมูลให้มีลกัษณะเคลือ่นไหวท่ีเป็น
ปัจจุบันทุกเดือน ประกอบด้วยฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค
ภายในประเทศและต่างประเทศ จำานวนท้ังหมด 153 รายการ 
รวมไปถึงข้อมูลท่ีใช้ในการจัดทำาระบบเตือนภาคอุตสาหกรรม  
ท่ีมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
เพ่ือให้ทันต่อบริบทของเศรษฐกิจโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
ตลอดเวลา โดยช่องทางการเผยแพร่ที่สำาคัญ ๆ ได้แก่ เว็บไซด์
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค (http://iiu.oie.go.th/) Facebook 
(OIE.intelligenceunit) และ Line (Line ID : @037jjuyr) เป็นต้น

 นอกจากนี้ ในปี  พ.ศ. 2563 กว. ยังได้รวบรวมข้อมูล
เศรษฐกจิรายภมิูภาค เพ่ือนำาขอ้มูลท่ีไดม้าทำาการศกึษาวเิคราะห์
ความเป็นไปได้ในการจัดทำาระบบเตือนภัยระดับภูมิภาคหรือ 
รายจังหวัด และจัดทำาเป็นเครื่องมือช้ีวัดเฝ้าระวังติดตาม 
ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับพ้ืนท่ีได้ 
สามารถต่อยอดในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีนั้น ๆ 
เพื่อก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมของ
ประเทศไทย 4.0 ต่อไป

Line	ID
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การคา้ระหวา่งประเทศคอืเป็นหนึง่ในเครือ่งมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย ท่ีผ่านมา ไทยได้มีการดำาเนินงาน

แสวงหาตลาดใหม่เพ่ือขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุน 
กับประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ไทยได้มีการ 
จัดทำาความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 
กับหลายประเทศและภูมิภาค และกำาลังอยู่ระหว่างการเจรจา 
จดัทำาความตกลงการคา้เสรแีบบทวภิาครีะหวา่งไทยกบัศรลีงักา 
ปากีสถาน และตุรกี ซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่กำาลังขยายตัว รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการมีผลใช้บังคับของความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกจิระดบัภมิูภาค (RECP) และความพยายามในการบรรลุ
ผลการเจรจาความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอล สำาหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ซึ่งมี
บังกลาเทศและศรีลังกาเป็นตลาดท่ีมีศักยภาพร่วมเป็นสมาชิก
อยู่ด้วย โดยในสว่นของบังกลาเทศ จดัอยู่ในกลุม่ประเทศพัฒนา
น้อยที่สุด มีประชากรจำานวนมากถึง 158 ล้านคนโดยประมาณ 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงาน โดยปัจจุบัน บังกลาเทศได้ต้ังเป้าหมาย
เพ่ือก้าวสู่การเป็นประเทศกำาลังพัฒนาภายในปี พ.ศ. 2567  
โดยให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบและการส่งเสริม
การลงทุนจากต่างประเทศ สร้างอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวม (GDP) ให้สูงข้ึน พัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การคมนาคม ท้ังทางถนน และระบบรางเพ่ือเช่ือมโยงระบบโลจิกติกส์
ระหว่างเมืองเศรษฐกิจท่ัวประเทศ การพัฒนาท่าเรือน้ำาลึกและ
สนามบินนานาชาติ รวมท้ังการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพ้ืนท่ี
 ไทยและบังกลาเทศมีกลไกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระหว่างกัน คือ คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee: JTC) ไทย-บังกลาเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
การอำานวยความสะดวก และลดอุปสรรคทางการค้า การลงทุน 
และการพัฒนาความร่วมมือในสาขาด้านเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ
รว่มกนั โดยในการประชุม JTC ครัง้ท่ี 5 เมือ่เดอืนมกราคม 2563 
ท้ังสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำาความตกลง
การค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างกัน ในการนี้ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการดำาเนินงานดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2563 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้ดำาเนินการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงโอกาสของสินค้าอุตสาหกรรมและสาขาบริการ 
ด้านการผลิตเพื่อเตรียมแนวทางในการกำาหนดนโยบาย ภายใต้
การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและบังกลาเทศ  
ในอนาคต 

โอกาสของสินค้าอุตสาหกรรมและบริการด้านการผลิต
ภายใต้ความเป็นไปได้ของการเจรจาความตกลงการค้าเสร ีไทย-บังกลาเทศ

กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ (กท.)

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้าอุตสาหกรรมด้วยข้อมูลเชิงปริมาณผ่านเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และดัชนี
ความเกือ้กลูทางการคา้ (Complementarity Index) ระหวา่งไทย
กับบังกลาเทศ ประกอบกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง และผลการสัมมนากลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสและศักยภาพในการพฒันาความร่วมมือ
กับบังกลาเทศ ประกอบด้วย
 1)	 อ�ห�รสัตว์	 โดยไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบจาก
สินค้าเกษตรประเภทพืช เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีบังกลาเทศมีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเลและการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาชายฝ่ัง ซ่ึงอาหารสัตว์
ของไทยจะช่วยสนบัสนนุภาคการผลติดา้นการเพาะเลีย้งสตัวน์้ำา  
นอกจากนี้ บังกลาเทศยังมีอุปสรรคท่ีเกิดจากความเสียหาย 
ของผลผลติทางการเกษตรในข้ันตอนการขนสง่ เนือ่งจากยังขาด
องค์ความรู้และกระบวนการเทคนิคในการถนอมสินค้าเกษตร
เพ่ือการขนส่ง ซ่ึงนอกจากโอกาสทางการค้าระหว่างกันแล้ว  
ไทยยังมีโอกาสในการสร้างความร่วมมือ อาทิ การจัดทำา
มาตรฐานสุขอนามัยพืชและสัตว์ การพัฒนาและถ่ายทอด 
องคค์วามรู้การพัฒนาเครือ่งจกัรทางการเกษตรสำาหรบัการผลติ
และเก็บเกี่ยวกับบังกลาเทศอีกทางด้วย
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 2)	 ปูนซีเมนต์	 ไทยมีความพร้อมด้านสินแร่และความ 
ได้เปรียบด้านแรงงานท่ีมีทักษะและองค์ความรู้ในกระบวนการ
ผลิตจากการแปรสภาพสินแร่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในประเทศ โดยสินค้าปูนซีเมนต์จะช่วยสนับสนุน 
ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างของบังกลาเทศ ซ่ึงกำาลังอยู่ใน
ภาวะขยายเมือง โดยมีโครงการก่อสร้างลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ
 3)	 เคมีภัณฑ์	 ไทยมีความพร้อมในสินค้าต้นน้ำาของ
วัตถุดิบจากน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ
มีเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเปน็เคมีภัณฑ์ซึ่งเปน็สินค้า
ข้ันกลาง สำาหรับบังกลาเทศมีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงนับเป็น
ความม่ันคงดา้นวัตถดุบิ รวมถงึมกีารสง่เสรมิการลงทุนในธรุกจิ
พลังงาน สินค้าผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จึงน่าจะมีโอกาสในตลาด
บังกลาเทศ เพ่ือขยายต่อยอดไปยังการลงทุนของธุรกิจด้าน
เคมีภัณฑ์
 4)	 เครื่องสำ�อ�งและผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดร่�งก�ย 
ไทยมีความพร้อมด้านวัตถุดิบจากสินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบ
ธรรมชาติ รวมถึงเทคโนโลยี เพ่ือนำามาผลิตเป็นเครื่องสำาอาง
และผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีบังกลาเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจทำาให้ชาวบังกลาเทศให้ความสำาคัญกับการ
ดูแลร่างกาย และการใช้บริการสถานเสริมความงามเพ่ิมข้ึน   
ส่งผลให้สินค้ากลุ่มดังกล่าวน่าจะมีโอกาสในตลาดบังกลาเทศ
เพิ่มมากขึ้น
 5)	 ผลิตภัณฑ์ย�ง ด้วยความพร้อมด้านแหล่งวัตถุดิบ
ต้นน้ำาของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์อย่างครบวงจร รวมถึง
แรงงานมีฝีมือในการผลิตตั้งแต่การแปรรูปจนถึงอุตสาหกรรม
ข้ันปลายของไทย ประกอบกับความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์ยาง
โดยเฉพาะยางล้อสำาหรับยานพาหนะในบังกลาเทศ ไทยจึงมี
โอกาสในการผลักดันการเจรจาเพ่ือเข้าสู่ตลาดบังกลาเทศ 
เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี โดยที่บังกลาเทศมีลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอากาศท่ีคล้ายคลึงกับไทยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
จึงมีความเป็นไปได้ท่ีมีนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากจีน 
จะเข้าไปลงทุนเพ่ือการผลติผลติภณัฑย์างเพ่ิมมากข้ึน เนือ่งจาก
ความได้เปรยีบดา้นตน้ทุนแรงงาน รวมถงึผลติภณัฑย์างจะเป็น
ส่วนประกอบสำาคัญในหลายสาขาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง 
 6)	 ด้�ยและเส้นใย ด้วยความพร้อมด้านวัตถุดิบ 
จากอุตสาหกรรมต้นน้ำา และเครือข่ายการผลิตท่ีครบวงจร  
รวมท้ังแรงงานมีฝีมือท่ีมีความชำานาญ เพ่ือพัฒนาต่อยอดไปสู่
อุตสาหกรรมแฟช่ันของไทย โดยสนิคา้ขัน้กลางในกลุม่ดา้ยและ
เส้นใยของไทยสามารถสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ของบังกลาเทศท่ีมุ่งเน้นปริมาณการผลิตเสื้อผ้าสำาเร็จรูป 
ด้วยการใช้แรงงานแบบเข้มข้น โดยการรับจ้างผลิตจากแบรนด์ 
ต่างประเทศ 

 สำาหรับผลการวิเคราะห์สาขาธุรกิจบริการด้านการผลิต 
ท่ีไทยมีโอกาสภายใตก้ารเจรจาจดัทำาความตกลงการคา้เสรไีทย-
บังกลาเทศ เพ่ือสง่เสริมการเขา้ไปลงทุนของผู้ประกอบการไทย
ในบังกลาเทศ ประกอบด้วย
 1)	 บริก�รก่อสร้�งและวิศวกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง สืบเน่ือง 
จากบังกลาเทศอยู่ในภาวะการขยายเมือง มีการเปิดประมูล
โครงการลงทุนการก่อสร้างจากภาครัฐ อาทิ ถนน ระบบราง 
ท่าเรือ สนามบิน ที่พักอาศัยสำาหรับบุคลากร จึงถือเป็นโอกาส
ของนักลงทุนไทยในสาขาดังกล่าว อย่างไรก็ดี มีเงื่อนไขสำาคัญ
ท่ีต้องพิจารณา คือ สัดส่วนการลงทุน ซ่ึงบังกลาเทศกำาหนดไว้ท่ี 
70:30 รวมถึงระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
 2)	 บริก�รจัดจำ�หน่�ย โดยท่ีชาวบังกลาเทศมีรสนิยม 
ในการบริโภคสินค้าสดโดยเฉพาะอาหาร สำาหรับอาหารแปรรูป 
แช่แข็ง ส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้า ในขณะท่ีธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่
จะเป็นร้านชำาขนาดเล็ก ไม่มีการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ  
โดยเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งหมด ดังนั้น ธุรกิจ
บริการจัดจำาหน่าย จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีนักลงทุนไทย
สามารถเข้าไปแสวงหาโอกาสได้
 3)	 บริก�รด้�นสิ่งแวดล้อม จากการท่ีบังกลาเทศยังคง 
มีปัญหาด้านสุขอนามัย การบริหารจัดการขยะและน้ำาเสีย  
ซ่ึงส่งผลต่อสภาวะแวดล้อม ในขณะท่ีไทยมีการพัฒนาด้าน 
สิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขานี้ไว้แล้ว  
จึงน่าจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในบงักลาเทศได ้และนำาไปสูโ่อกาสการประกอบธรุกจิอืน่ ๆ  เช่น 
การผลิตพลังงานจากขยะ เป็นต้น
 4)	 บริก�รด้�นก�รขนส่ง โดยท่ีประชากรบังกลาเทศ 
นิยมใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีผ่านการใช้งานมาแล้ว  
จงึนา่จะเป็นโอกาสของธรุกจิบริการอะไหล ่และบริการซ่อมบำารงุ 
ตลอดจนธรุกจิบรกิารขนสง่สนิคา้ ประเภทห้องเย็นจากการขนสง่
สินค้าทะเลและอาหารแปรรูปไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
 5)	ส�ข�บริก�รอื่น	ๆ อาทิ บริการสุขภาพ บริการเสริม
ความงาม ก็น่าจะมีโอกาสในการประกอบธุรกิจจากการพัฒนา
ประเทศไปสู่ประเทศท่ีมีความทันสมัยมากข้ึน อย่างไรก็ดี ควรมี
การพิจารณาในประเด็นกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากบังกลาเทศ 
ยังมีระบบชนช้ันวรรณะท่ีแตกต่างกัน รวมถึงรสนิยมของ 
กลุ่มคนต่าง ๆ ตลอดจนความเช่ือมโยงกับความต้องการของ 
การบริโภคสินค้า เช่น เครื่องสำาอาง เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์
ด้านสุขภาพ เป็นต้น
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 สำาหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเข้าไปลงทุนประกอบ
ธุรกิจในบังกลาเทศท่ีต้องคำานึงถึง ได้แก่ รูปแบบการลงทุน 
ในบังกลาเทศจะเป็นลักษณะร่วมทุน หรือ Joint Venture และมี
เงือ่นไขการคัดเลอืกผูร้ว่มลงทุน ซ่ึงการแสวงหาพันธมิตรนบัวา่
มีความสำาคัญเป็นอย่างมากในการประกอบธุรกิจในบังกลาเทศ 
ซ่ึงยังมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากของพ้ืนฐานระดับการ
ศึกษาของประชากรทั้งในและระหว่างภูมิภาค 
 ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการดำาเนินการ 
ในเชิงรุกในการจัดทำาข้อเสนอแนะนโยบายและแนวทางความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจเพ่ือรองรับ 
การขยายตลาดการคา้สนิคา้อุตสาหกรรม และการคา้บรกิารดา้น
การผลิตของไทย รวมท้ังการสร้างความเช่ือมโยงด้านการผลิต
และการบรกิารกบับังกลาเทศ หากมีการเจรจาจดัทำาความตกลง
การค้าเสรีไทย-บังกลาเทศ ในอนาคต 
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กองเศรษฐกิจอุตส�หกรรมระหว่�งประเทศ (กท.)

Regional Workshop: 
ASEAN-Korea Dialogue 
for E-Waste Management

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน
 ภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี

 เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็น
นโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมของไทยอย่างย่ังยืน มุง่เนน้การ
ปรบัโครงสรา้งการผลติรปูแบบใหม่เพ่ือคำานงึถงึการใช้ทรพัยากร
อย่างคุม้คา่และครบวงจร ตัง้แตก่ารผลติ การบรโิภค การจดัการ
ของเสีย และการนำาวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ โดยมีแนวทางการ 
ขับเคลื่อน ได้แก่ 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้วยการ 
ใช้ทรัพยากรให้มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น 
พลังงาน น้ำา และวัสดุต่าง ๆ เพ่ือนำากลับมาใช้หมุนเวียน 
ในกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) การเพ่ิม
มูลค่าอุตสาหกรรม โดยการนำาของเสียและวัสดุเหลือใช้ท่ีมีอยู่
ภายในประเทศ นำากลบัมาผลติเป็นผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีมูลค่าเพ่ิม 
และ 3) การส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจและผู้ประกอบการไปสู่ 
Circular Business Model ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศ 
เพ่ือเอื้ออำานวยการดำาเนินงาน อาทิ การพัฒนาระบบมาตร 
ฐานและคุณภาพ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น 
 เพ่ือขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ศึกษาวิเคราะห์พบว่า 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีความสำาคัญ 
ต่อระบบเศรษฐกิจของอาเซียนจากการเป็นฐานการผลิตของ 
ช้ินสว่นอิเลก็ทรอนกิส ์เช่น ฮารด์ดสิก์ไดรฟ์ และแผงวงจรไฟฟา้ 
อย่างไรก็ดี โดยท่ีเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสินค้าเครื่องใช้
ไฟฟา้และอเิลก็ทรอนกิส ์มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทำาให้
สินค้ามีแนวโน้มอายุการใช้งานลดลง โดยเฉพาะสินค้า
คอมพิวเตอร ์โทรทัศน ์โทรศพัท์มือถอื และอุปกรณอ์เิลก็ทรอนกิส ์
จึงเป็นท่ีมาของปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic 
Waste (E-Waste) ท่ีเพ่ิมมากข้ึนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

โดยปริมาณซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวโลก คาดว่ามีจำานวนเพ่ิมข้ึน
ราว 40 ล้านตันต่อปีและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ตามการบริโภค ส่งผลต่อปริมาณการร่ัวไหลของสารพิษตะกั่ว 
และดีบุกจากซากขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นอันตรายต่อมนุษย์ 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์  
จงึนบัเป็นกลไกท่ีสำาคญัในการขับเคลือ่นการพัฒนาอุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืน 
 ในปี พ.ศ. 2562 -2563 ภายใต้กลไกการดำาเนินงานของ
ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-
Republic of Korea Free Trade Agreement: AKFTA) สำานกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำาโครงการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ เร่ือง “Regional Workshop: 
ASEAN-Korea Dialogue for E-waste management” (โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติการระดับภู มิภาค: การจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างอาเซียน-เกาหลี) โดยได้รับสนับสนุน 
งบประมาณจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea Economic 
Cooperation Fund: AKEC Fund) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์หลัก  
เพ่ือรวบรวมกรณีศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีดีของอาเซียนและเกาหลี การแลกเปลี่ยน 
องคค์วามรูป้ระสบการณแ์ละสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมือในด้าน
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค ตลอดจนสร้าง
แนวทางการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและเกาหล ีโดยการขับเคลือ่นนโยบายเศรษฐกจิ
หมุนเวียน ผ่านการดำาเนินโครงการดังกล่าวมีรูปแบบกิจกรรม
ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลี และข้อค้นพบท่ีสำาคัญ 
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 •	 ก�รศึกษ�ทบทวนวรรณกรรม มีข้อค้นพบว่าการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
เกาหล ีให้ความสำาคญักบัการทบทวนและปรบัปรงุประสทิธภิาพ
นโยบายด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อปรับมาตรการและกลไกการดำาเนินงานให้สอดรับกับปัญหา
และสภาพความเป็นจริงเพ่ือการบริหารจัดการ นอกจากนี้  
การจดัการของเกาหลยัีงเป็นตวัอยา่งท่ีนา่ศกึษา กรณท่ีีให้ผูผ้ลติ
และผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิล
ซากผลิตภัณฑ์ โดยสนับสนุนให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ของสังคม 
มีบทบาทเข้าร่วมในกิจกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมการคัดแยก
ขยะรีไซเคิลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกองทุน
ของรัฐบาลท่ีนำามาจากเงินมัดจำาคงค้างและค่าปรับการรีไซเคิล
จากผู้ผลิต สำาหรับภูมิภาคอาเซียนพบว่า ปัญหาหลัก คือ  
1) การไม่มีกฎหมายหรือแนวทางท่ีชัดเจนด้านการจัดการ  
ไม่มีการรเิริม่ท่ีเห็นผลในเชิงรปูธรรม ดงัเช่น ไทยและฟลิปิปินส ์
ใช้เวลาหลายปีในการร่างกรอบกฎหมายสำาหรับการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ สำาหรับเวียดนาม แม้จะมีกฎหมายเฉพาะ 
แต่ยังขาดการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ และพบอุปสรรคในการ 
นำาไปปฏิบัติจริง 2) การขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นด้านการ
จัดการขยะขั้นพ้ืนฐานและระบบการจัดการขยะท่ีดี ยกเว้น
สงิคโปร ์ท้ังนี ้ขยะอิเลก็ทรอนกิสท่ี์มีมูลคา่ต่ำาอาจถกูท้ิงเป็นขยะ
แบบเปิด หรือการเผาแบบเปิดส่งผลทำาให้เกิดการรั่วไหลของ
สารเคมีท่ีเป็นพิษ 3) ขยะอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูงถูกส่งไปยัง
หนว่ยงานท่ีไม่เป็นทางการ ซ่ึงขาดการฝึกอบรมดา้นชวีะอนามยั
และความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ในการจัดการ ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 4) การนำาเข้า
ขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ แม้ว่าจะมีอนุสัญญาบาเซล 
เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายขยะอิเล็กทรอนิกส์ แต่ในทางปฏิบัติ
ยังพบปัญหาการลกัลอบนำาเข้าแบบผดิกฎหมาย และการสำาแดง
ว่าเป็นผลิตภัณฑ์มือสอง หรือวัสดุรีไซเคิลอื่น ๆ เช่น พลาสติก
หรอืเศษโลหะ และ 5) อาเซียนมีระดบัของเทคโนโลยีการจดัการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่างกัน อาทิ การถอดแยกส่วนอยู่ใน
ระดับต่ำา บางประเทศ อาทิ ไทยและมาเลเซีย มีกระบวนการ
เครื่องมือและอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติอยู่ในระดับกลางและมีเพียง
สิงคโปร์ที่มีเทคโนโลยีระดับกลางที่สามารถสกัดโลหะมีค่าอื่น ๆ 
เช่น ทองคำาและทองแดงจากขยะอิเล็กทรอนิกส์

 •	 ก�รศึกษ�ข้อมูลเชิงคุณภ�พ โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามและสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานและ 
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ได้แก่ 

 ส�ธ�รณรัฐเก�หลส�ธ�รณรัฐเก�หลี ถือว่าประสบความสำาเร็จอย่างมาก 
ในการพัฒนาประเทศ ท้ังมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อมภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึงเป็นผลจากการผลักดัน

นโยบายของรัฐบาลอย่างตอ่เนือ่ง การปฏริปูการดำาเนนิงานของ
ภาครฐัอย่างเป็นระบบ รวมท้ังการทำางานรว่มกนัระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งนี้ ในการนำานโยบายภาครัฐมาสู่
การบังคับใช้และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือการจัดการ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐ
เกาหล ีคอืหนว่ยงานกำาหนดนโยบาย และ Korea Environment 
Corporation (KECO) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คือหน่วยงานดำาเนินการด้านการ
ควบคุม กำากับดูแล จัดทำาแผนปฏิบัติการและกำาหนดเป้าหมาย
ผลลัพธ์ท่ีชัดเจนในแต่ละปี ตลอดจนกำาหนดเงื่อนไขสำาหรับ 
ผู้ผลิต ผู้นำาเข้า และผู้จำาหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามท่ีภาครัฐได้วางแผนไว้ ทำาให้ผู้ผลิตและผู้นำาเข้า
สามารถวางแผนการดำาเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตควบคู่กับ 
การคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ 
ภาครัฐให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด และโดยเฉพาะ
ภาคประชาชนซ่ึงเป็นภาคส่วนท่ีสำาคัญ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด อันเป็นผลจากการปลูกฝังการตระหนักรู้ถึงการ
อยู่ร่วมกันในสังคม รวมท้ังการมีบทลงโทษทางสังคมสำาหรับ 
ผู้ไม่ปฏิบัติตามจึงทำาให้เกิดชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง
ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 ม�เลเซียม�เลเซีย พบว่าภาคธุรกิจด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนใหญ่ดำาเนินงานเป็นไปตามกลไกตลาดเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ในห่วงโซ่ธุรกิจ สำาหรับผู้ผลิต ภาครัฐจะมีเพียงกฎระเบียบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นการควบคุมบังคับใช้ในภาพรวม มิได้
ดำาเนินการเป็นรายสาขา โดยเฉพาะการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยภาคเอกชนต้องแสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้านการจัดเก็บ 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง อาทิ การพัฒนาการจัดเก็บขยะ 
โดยใช้ระบบแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงไทยอาจ 
นำามาประยุกต์เป็นแนวทางได้ในพ้ืนท่ีนำาร่อง โดยการพิจารณา 
แรงจูงใจท่ี มีความเป็นไปได้ก่อนขยายพ้ืนท่ี ในวงกว้าง  
หากประชาชนมีความตื่นตัวเพิ่มมากขึ้น 
 
 สิงคโปร์สิงคโปร์ พบว่าข้อมูลการสร้างขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ
ชาวสิงคโปร์ มีปริมาณมากถึง 60,000 ตันต่อปี โดยครึ่งหนึ่ง
ของขยะอเิล็กทรอนิกส์มาจากภาคครัวเรือน ซึง่เกือบร้อยละ 50 
แสดงความไม่รู้หรือไม่แน่ใจต่อการท้ิงขยะประเภทนี้ และ 
ไม่ทราบข้อมูลว่าจะนำาไปใช้รีไซเคิลได้อย่างไร ที่ผ่านมาปัญหา
ของสิงคโปร์ คือ การขาดระบบการจัดเก็บขยะอิเล็กทรอนิกส์
ระดับประเทศ โดยการคัดแยกหรือการรีไซเคิลส่วนใหญ่ ดำาเนินการ
แบบไม่เป็นทางการ เช่น คนเก็บขยะ หรือร้านขายของเก่า  
ซ่ึงทำาได้เพียงแต่ทำาลายอุปกรณ์แล้วนำาส่วนประกอบหรือวัสดุ
บางอย่างออกมา ภาครัฐสงิคโปร์จงึได้ให้ความสำาคญัในการสรา้ง
ความตระหนักรู้กับภาคประชาชนเป็นลำาดับแรก โดยศึกษาแบบอย่าง
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ระบบการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เทียบเคียงจากประเทศ 
ในยุโรปมาปรับใช้ เช่น การกำาหนดให้ห้างสรรพสินค้าตั้งจุด 
ถงัขยะรบัท้ิงซากผลติภณัฑอิ์เลก็ทรอนกิส ์การให้บรกิารรบัซาก
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ดำาเนินการโดย บริษัทไปรษณีย์
สิงคโปร์ การส่งจดหมายผ่านไปยังบริษัทโทรคมนาคมเพื่อเรียก
ไปรับซากผลิตภัณฑ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือการจัดเตรียม 
ถังขยะไว้ตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมด 
จะถูกรวบรวมและนำาส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล เพ่ือผ่านกระบวนการ
ผลิตท่ีมีความปลอดภัยและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้  
ภาครัฐจะให้ความสำาคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
โดยพยายามสรา้งแรงจงูใจให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีภาครัฐเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลือ่นเพ่ือให้เป็นไปตามวาระแห่งชาต ิภายใต้แผนการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนในการส่งเสริมให้สิงคโปร์เป็นเมืองท่ีมีสภาวะ
แวดลอ้มนา่อยู่อาศัยและดึงดดูการท่องเท่ียว เพ่ือสง่ผลตอ่เนือ่ง
ไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 •	 ก�รฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก�ร ณ กรุงเทพฯ จัดข้ึน 
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยมีผู้แทน 
จากหนว่ยงานด้านสิง่แวดลอ้มท้ังภาครฐัและเอกชนของอาเซียน 
7 ประเทศ รวม 19 ราย และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากไทยและ
มาเลเซีย ดำาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ 
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำา
ต้นแบบระบบ EPR (Extended Producer Responsibility) ของ
เกาหลเีป็นหลกัในการหารอื เพ่ืออาเซียนนำาไปถอดเป็นบทเรียน
การดำาเนินงาน ได้แก่ 1) การบริหารของหน่วยงานภาครัฐ  
จะต้องมีการแบ่งภารกิจและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น 
การบริหารจัดการและค่าธรรมเนียม การเผยแพร่ความรู้ให้กับ
สาธารณะ การกำาหนดประเภทขยะอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือนำาเข้าสู่
ระบบรีไซเคิล 2) การสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจำาเป็น เพ่ือจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และ 3) การพัฒนาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบการเก็บรวบรวมและการรีไซเคิล นอกจากน้ี ไทยได้มีโอกาส 
แลกเปล่ียนข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
นำาเสนอโดยจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ 1) แหล่งกำาเนิดขยะ โดยการ
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างเครือข่ายอาสาสมัครรักษ์โลก 
สร้างจิตสำานึก จัดกิจกรรมลด คัดแยก ใช้ขยะมูลฝอย และ 
หลกั 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำา นำากลบัมาใช้ใหม่ 2) การเกบ็รวบรวม
ซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การจัดจุดให้มี
ภาชนะรองรบั 4 ส ี4 ประเภท จุดจัดเกบ็ขยะอันตราย และระบบ

การจัดเก็บ และ 3) การกำาจัด เช่น ปรับปรุงบ่อขยะและแก้ไข
ปัญหาขยะตกค้าง กำาจัดขยะด้วยวิธีท่ีถูกต้องและใช้เทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม นอกจากนี ้ไทยยังไดน้ำาเสนอแนวปฏบัิติท่ีดผีา่นการ
ศึกษาดูงาน ณ หน่วยงานต้นแบบ ได้แก่ 1) จุดรวบรวมการเก็บ
ขยะอเิลก็ทรอนกิส ์ของเทศบาลนครนนทบุร ีชุมชนวัดตำาหนกัใต้ 
สนามบินน้ำา โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและครัวเรือน 
เพ่ือรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยประชาชนสามารถนำา 
เครือ่งใช้ไฟฟา้และอุปกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท่ี์ไม่ใช้แลว้มาแลกกบั
สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงได้รับสิทธิ์ในการสอยดาว เล่นเกม 
ตอบคำาถาม เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการแจกของรางวัลเป็น 
แรงจูงใจ ตามนโยบายของเทศบาลนครนนทบุรี ท่ีจะมีการจัดตาราง
กิจกรรมเวียนไปตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อ “รับ-แลก-แจกรางวัล” 
ทุกเดือน 2) ศูนย์รวบรวม คัดแยก และบำาบัดขยะ ณ ชุมชน
เทพพนม โดยมีการเก็บรวบรวมขยะที่รับมาจากครัวเรือน เพื่อ
คัดแยกขยะ จำานวน 3 ประเภท ได้แก่ ขยะแห้ง ขยะเปียก และ
ขยะอันตราย ซ่ึงขยะอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นขยะอันตรายภายใต้
การจำาแนกประเภทของเทศบาลฯ และจะมีการบำาบัดและนำาไป
กำาจัดตามประเภทของขยะ และ 3) วัดสวนแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่
ตัวอย่างของแนวปฏิบัติท่ีดี สำาหรับศูนย์รวบรวมและซ่อมแซม
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไม่เป็นทางการ ดำาเนินการโดย 
พระพยอม กลัยาโณ พระนกัพัฒนาซ่ึงไดจ้ดัตัง้มูลนธิวิดัสวนแกว้ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้และคนไม่มีงานทำา ด้วยการรับบริจาค
สิ่งของเก่าหรือไม่ใช้แล้ว รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและขยะ
อิเลก็ทรอนกิส ์เพ่ือนำามาซอ่มเป็นสนิคา้มือสอง โดยได้รบัความ
ร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝมืีอ จดัตัง้ศนูย์ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้และ
อุปกรณ์ที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับบริจาค และฝึกอบรมฟรีสำาหรับ
ชุมชนและผูว่้างงาน เป็นการชว่ยสรา้งโอกาสในการทำางาน และ
การจำาหน่ายสินค้าท่ีซ่อมแซมแล้วในราคาย่อมเยา เพ่ือนำารายได้
มาใช้ในทางสาธารณกุศลและสนับสนุนการดำาเนินโครงการ
ของวัดสวนแก้ว 

 •	 ก�รจัดทำ� คู่มือสำ�หรับก�รบริห�รจัดก�รขยะ
อิเลก็ทรอนกิสข์องอ�เซียนและส�ธ�รณรฐัเก�หล ีซ่ึงเป็นผลผลติ
ด้านวิชาการท่ีประมวลจากข้อมูลผลการศึกษาและการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ โดยสาระสำาคัญของคู่มือดังกล่าว ประกอบด้วย 
1) กรอบแนวคิดและการดำาเนินงาน 2) การทบทวนวรรณกรรม
ของการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน 3) กรอบแนวทาง
การพัฒนาการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้านกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 4) เครื่องมือสนับสนุน ได้แก่ ระบบการเก็บ
รวบรวม ระบบรีไซเคิล และมาตรฐานและระเบียบข้องบังคับ 
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และ 5) ข้ันตอนการดำาเนินงานปฏิบัติ โดยผลวิเคราะห์การ
ดำาเนนิโครงการข้างตน้พบว่า การจดัการขยะอิเลก็ทรอนกิสข์อง
สมาชิกอาเซียนยังมีระดับท่ีแตกต่างกัน กล่าวคือ การพัฒนา
ด้านกฎหมายยังอยู่ในระดับล่าง ยกเว้น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
และเวียดนามท่ีอยู่ในระดับกลาง การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานท่ี
จำาเป็นยังอยู่ในระดับล่าง ยกเว้น มาเลเซีย และสิงคโปร์ที่อยู่ใน
ระดับกลาง และกลไกการจัดเก็บขยะและมาตรฐานการรีไซเคิล 
ยังอยู่ในระดับล่าง ยกเว้นสิงคโปร์ที่อยู่ในระดับกลางถึงสูง ทั้งนี้ 
คู่มือดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
เชิงปฏิบัติฯ ของอาเซียน สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการกำาหนด
นโยบายด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความร่วมมือ
เครือข่ายด้านอุตสาหกรรมได้ต่อไป

 การดำาเนินภารกิจข้างต้นของ สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ถือเป็นหนึ่งในภารกิจเชิงรุกในการพัฒนาและ 
สร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย 
ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน และแสวงหาพันธมิตรกับหน่วยงาน
อุตสาหกรรมท้ังจากภาครัฐและเอกชน เครือข่ายระหว่าง 
ต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development 
Goals-SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ
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วัดสวนแก้ว

เทศบาลนครนนทบุรี สาธารณรัฐเกาหลี
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 ก�รพัฒน�เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลกล�งภ�ครัฐ  
(Government Data Catalog: GD Catalog) และ 
ระบบน�ม�นุกรม (Directory Services) เป็นก้�วสำ�คัญ
ของก�รพัฒน�ข้อมูลภ�ครัฐสู่ก�รเป็นรัฐบ�ลดิจิทัล 
เพ่ือให้ทร�บว่�หน่วยง�นภ�ครัฐมีก�รถือครองชุดข้อมูลใด 
จัดเก็บในรูปแบบใด และจะมีวิธีในก�รเข้�ถึงอย่�งไร  
อันจะนำ�ม�ซึ่งแหล่งรวบรวมร�ยชื่อข้อมูล และคำ�อธิบ�ย 
(Metadata) ของชุดข้อมูลสำ�คัญของประเทศ

 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้ สำานักงาน ก.พ.ร. 
ให้ความสำาคัญกับการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนา
ศักยภาพสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นภาครัฐ
ระบบเปิด (Open Government) และมุ่งสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
ผ่านกลไกตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) 
เพื่อนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) การพัฒนา
ระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) อำานวยความสะดวก 
สร้างความโปร่งใส และความเช่ือม่ันให้แก่ประชาชนแนวคิด
ปรากฎดังรูปที่ 1

เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลสำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม 

ต�มโครงก�รต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ 
(Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม 

(Directory Services)

กองส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กส.)

ที่มาในการพัฒนา
ระบบบัญชีข้อมูล

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 117



 กองสารสนเทศและดัชนี เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำาเนินการตามแนวทาง 
ดังกล่าว และเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์จึงพัฒนาเว็บไซต์ 
ระบบบัญชีข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมข้ึน โดยมี  
URL http://data.oie.go.th ซ่ึงปัจจุบัน ณ วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีหน่วยงานท่ีพัฒนาเว็บไซต์ระบบบัญชี
ข้อมูลแล้ว 3 หน่วยงานคือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมอืงแร ่และสำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
(แหล่งข้อมูล: https://gdhelppage.nso.go.th/p01_catalog8.html)

การพัฒนาเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลและการนำาเข้าข้อมูล
 การพัฒนาเวบ็ไซต์ไดน้ำาแนวทางการพัฒนามาจากความ
ร่วมมือของสำานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยใช้
ระบบปฏิบัติการ Linux Ubuntu และได้ทำาการติดตั้งโปรแกรม
การบริหารข้อมูล (CKAN) ตามมาตรฐานกลางของระบบบัญชี
ข้อมูลของประเทศไทย 

 การนำาเข้าข้อมูล โดยข้อมูลท่ีมีการนำาเข้าจะมีการแยก
ประเภทตามลกัษณะของข้อมูลเป็นขอ้มูลเปิด ข้อมูลเปิดภาครฐั 
ข้อมูลสาธารณะ และข้อมูลสว่นบุคคล ท้ังนีก้อ่นการนำาเข้าข้อมูล
จะมีการขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือนำาข้อมูลเข้าสู่
เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ก่อนเสมอ
 การนำาเข้าข้อมูลเบ้ืองต้นเป็นข้อมูลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองสารสนเทศและดัชนเีศรษฐกจิอุตสาหกรรม โดยปัจจบัุน
นำาเข้าชุดข้อมูลท้ังหมด 19 ชุดข้อมูลและจะมีการขยาย 
ไปยังกองต่าง ๆ ต่อไป
 เว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ได้กำาหนดสิทธิสำาหรับผู้นำาเข้าข้อมูล เป็นสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ คือ  
ผู้ดูแลระบบ บรรณาธิการ และสมาชิก
 เน่ืองจากเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลน้ีทำาตามมาตรฐานกลาง
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยจึงเป็น 
การประกันได้ว่าตรงตามข้อกำาหนดตัวช้ีวัด ของสำานักงาน 
ก.พ.ร. โดยสามารถเยีย่มชมเวบ็ไซตร์ะบบบัญชีข้อมูลสำานกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ที่ http://data.oie.go.th

ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน
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การสำารวจข้อมูลอุตสาหกรรม

 ในปัจจบัุนสถานการณต์า่ง ๆ  ในโลก ท่ีมีการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเรว็บุคคลหรอืธรุกจิท่ีจะปรบัตัวและสามารถแขง่ขันได้
ไม่ว่าจะในบริบทด้านสังคม หรือเศรษฐกิจคือผู้ท่ีสามารถรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล วางแผน และคาดการณส์ถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำา ข้อมูล 
จึงถือเป็นเครื่องมือสำาคัญท่ีจะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในหลาย ๆ  ด้านให้กับธุรกิจ ท่ีผ่านมา สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการจัดทำา เชื่อมโยง 
และให้บริการข้อมูล การช้ีนำา และการเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมได้มีการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นเครื่อง 
ช้ีทิศทางความเคลื่อนไหวของภาคอุตสาหกรรมภาพรวมและ 
ในรายสาขาอตุสาหกรรมในระยะสัน้ โดยมกีารสำารวจขอ้มลูการ
ประกอบกิจการโรงงานของสถานประกอบการกลุ่มตัวอย่าง
สำาหรบัใช้ประมวลผลเป็นดชันอุีตสาหกรรมครอบคลมุ 21 สาขา 
70 กลุ่มอุตสาหกรรม 264 ผลิตภัณฑ์ แบ่งตามการจัดประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) (Thailand Standard 
Industrial Classification: TSIC) ซ่ึงดัชนีอุตสาหกรรม 
จะประกอบไปด้วย 8 ดัชนี คือ ดัชนีผลผลิต (ถ่วงน้ำาหนักมูลค่าเพ่ิม) 
ดชันผีลผลติ (ถว่งน้ำาหนกัมูลคา่ผลผลติ) ดชันกีารสง่สนิคา้ ดชันี
สินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำาเร็จรูปคงคลัง 

ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม 
และอัตราการใช้กำาลังการผลิต โดยดัชนีดังกล่าวสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงท้ังในด้านการผลิต การจำาหน่าย  
การเก็บสต็อกสินค้าสำาเร็จรูป และการใช้แรงงานในแต่ละ
อุตสาหกรรมของไทยในแต่ละเดือน ทำาให้ผู้รับบริการข้อมูล 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในภาพรวมของประเทศ และในรายสาขาอุตสาหกรรม มกีารนำา
มาวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการเปล่ียนแปลง พร้อมท้ัง
คาดการณ์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต นำาไปสู่
การวางแผนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 
ของภาครัฐ และการวางแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างแม่นยำา 
อย่างไรกต็าม แม้ว่าดชันอุีตสาหกรรมจะสามารถสะท้อนมมุมอง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรม 
ได้อย่างแม่นยำา แต่ในการวางแผนนโยบายหรือการวางแผน 
ทางธุรกิจอาจจะต้องคำานึงถึงบริบทท่ีแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี
ของประเทศไทย

การสำารวจข้อมูลอุตสาหกรรม
เพื่อก�รพัฒน�ตัวชี้วัดเศรษฐกิจอุตส�หกรรมร�ยพื้นที่

กองส�รสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตส�หกรรม (กส.)
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 ในปี พ.ศ. 2563 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงได้
มีการวางแผนการสำารวจข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน 
เพ่ือพัฒนาตัวช้ีวัดเศรษฐกจิอตุสาหกรรมรายพ้ืนท่ี เนือ่งจากเมือ่
ผู้ประกอบการมีข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม ระดับผลิตภัณฑ์ 
ในประเทศ จะทำาให้ผู้ประกอบการท่ีเป็นนักลงทุนรายใหม่ 
ใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจ และผู้ประกอบการ
ท่ีมีอยู่เดิมในตลาดใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการลงทุน 
และการตัดสินใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ แต่การมีข้อมูล 
ในระดับรายพ้ืนท่ีจะช่วยประกอบการตัดสินใจท่ีละเอียดข้ึน
สำาหรับธุรกิจ เพ่ือให้เห็นว่าพ้ืนท่ีจังหวัดใดท่ีมีการรวมกลุ่ม 
ของอุตสาหกรรมท่ีธุรกิจสนใจและทิศทางของการผลิต การตลาด 
และแนวโนม้ในอนาคตของกลุม่ธรุกจิในจงัหวดัเป็นไปในทิศทาง
ท่ีเหมาะสมกับการเริ่มต้นหรือขยายการลงทุนหรือไม่ ขณะท่ี 
ภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางนโยบายหรือ
มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมในเชิงพ้ืนท่ีได้ ซ่ึงในการนี้
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้วางแนวทางการดำาเนินงาน
พัฒนาตัวชี้วัดอุตสาหกรรมรายพื้นที่ ดังนี้

 1. การจัดเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลอุตสาหกรรม 
รายพ้ืนท่ี โดยการสำารวจ จัดเก็บข้อมูลอุตสาหกรรมจะมีความยากง่าย
แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนท่ี เน่ืองจากจำานวนสถานประกอบการ 
ที่แตกต่างกัน ขนาดของสถานประกอบการ หรืออุตสาหกรรม 
ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละพ้ืนท่ี สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องระดับพ้ืนท่ีอย่าง
สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในการช่วยประชาสัมพันธ์ ชี้แจง
ทำาความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการในพืน้ที่ใหท้ราบถึงความสำาคญั
ในการแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน (แบบ ร.ง. 8) 
รวมถึงแนวทางและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องในการแจ้งข้อมูล  
ซ่ึงสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำาคู่มือการแจ้งข้อมูล 
รวมถึงมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูล
การประกอบกิจการโรงงานให้กับเจ้าหน้าท่ีอุตสาหกรรมจังหวัด
และผู้ประกอบการในพื้นที่ และจัดทำาช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ผ่านกลุ่ม Line iSingleForm ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ
สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นช่องทางในการ
ช้ีแจง และแก้ไขปัญหาข้อสงสัยท่ีเกิดจากการดำาเนินงาน  
ท้ังนี ้สำานกังานเศรษฐกจิอสุาหกรรมยังไดก้ำาหนดตวัแทนจงัหวดั
นำาร่องในแต่ละภูมิภาคจำานวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย  
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดเลย 
จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือดำาเนินการ 
เก็บข้อมูลตามแบบแจ้งข้อมูลให้ได้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นกรณีศึกษา
จังหวัดตัวอย่าง (Best Practice) ในการดำาเนินงานเก็บข้อมูล 
ให้แก่จังหวัดอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ได้มีการช้ีแจงและการถา่ยทอดองค์ความรู้ การแจง้ข้อมูล Single 
Form กับจังหวัดนำาร่อง 6 จังหวัด ทั้งแบบการประชุมออนไลน์ 
(Teleconference) และการลงพ้ืนท่ีในจงัหวดันำาร่อง นอกจากนี ้
สำานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมยังไดมี้การพัฒนาระบบรายงาน
ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานเป็นแบบฟอร์มเดียวอิเล็กทรอนิกส์ 
ผา่นทาง iSingleform.go.th เมือ่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ซ่ึงเป็นการ
เพ่ิมช่องทางในการแจ้งข้อมูลจากช่องทางเดิมท่ีให้แจ้งข้อมูล
ผ่านทางโทรสาร ไปรษณีย์ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
เพื่ออำานวยความสะดวก และลดความซ้ำาซ้อนในการแจ้งข้อมูล
ของผู้ประกอบการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสำารวจ จัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือเตรียมพร้อมกับการสำารวจข้อมูลจำานวนมาก และมี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
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แบบแจ้งข้อมูลก�รประกอบก�รกิจก�รโรงง�นร�ยเดือน (แบบ ร.ง. 8)

  2. การพัฒนากรอบแนวคิด วิธีการในการจัดทำาตัวชี้วัด
อุตสาหกรรมรายพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำาคัญ
ของประเทศไทย โดยสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการ
ศึกษาแนวคิด วิธีการในการจัดทำาตัวชี้วัดอุตสาหกรรมรายพื้นที่ 
ซ่ึงสอดคล้องกับการจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรมในปัจจุบัน รวมถึง
มีการประชุมหารือร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการ
กำาหนดแนวทางการพัฒนาตัวช้ีวดัอตุสาหกรรมรายพ้ืนท่ีดงักลา่ว
ร่วมกัน
 ท้ังนี้ การจัดทำาตัวช้ีวัดอุตสาหกรรมรายพ้ืนท่ีจะช่วย
ให้การสำารวจและวิ เคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม สามารถทำาไดอ้ย่างครอบคลมุมากขึน้ตรงตอ่ความ
ต้องการของทุกภาคส่วน ทั้งในระดับสาขาอุตสาหกรรม ระดับ

ผลิตภัณฑ์และระดับพ้ืนท่ี (รายจังหวัด) และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการผลิต การ
ลงทุน และการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจได้ รวมท้ังภาครัฐใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำานโยบายและแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรม การชี้นำาเตือนภัยภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ตลอดจน
การจัดทำาแผนงานหรือมาตรการการพัฒนาช่วยเหลือผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ประกอบกิจการโรงงานจะให้
ความร่วมมือและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาฐานข้อมูล
อุตสาหกรรมไทยโดยการแจง้ขอ้มูลการประกอบกจิการของท่าน
ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  หรือชอ่งทางออนไลนผ่์าน isingleform.go.th
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 • กิจกรรมก�รดำ�เนินง�นในรอบปี พ.ศ. 2563
 • ร�งวัล/ประก�ศเกียรติคุณของ สศอ.

กิจกรรมสำาคัญ
ในรอบปีงบประมาณ 
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กิจกรรมการดำาเนินงานในรอบปี พ.ศ. 2563 
  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการจัดทำาและเสนอแนะ
นโยบาย แนวทาง แผนงานและมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท้ังในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม และระหว่างประเทศ
รวมท้ังดำาเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้มและแจ้งเตือนภัยให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และจัดทำาข้อมูล 
ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้สนใจ 
  สศอ. มุ่งม่ันดำาเนินงานในแต่ละด้านเพ่ือให้บรรลุตามบทบาทหน้าท่ีขององค์กรท่ีจะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนแก่ 
ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ท่ามกลางบริบทแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถท่ีจะสนองตอบต่อผู้ขอรับบริการได้อย่างทันท่วงที 
รวมทั้งสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สศอ. ได้ดำาเนินงาน 
โดยสรุปออกมาเป็นด้านต่าง ๆ ที่สำาคัญดังนี้

• การประชุมด้านยานยนต์ไฟฟ้านานาชาติ The 5th International
 Electric Vehicle Technology Conference (iEVTech 2020)
 : Scaling Up ASEAN's E-Mobility From Now & Beyond

• งานสัมมนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ก้าวต่อไปสู่ ยุค 
 New Normal

• ประชุมคณะทำางานพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Industry 4.0 และ 
 S-Curve)

• งานเสวนา Morning Talk เรื่อง อุตสาหกรรมดาวรุ่งภายใต้ 
 วิกฤต COVID-19

•	 จัดประชุม	สัมมนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  สศอ. ได้ดำาเนินการจัดทำาโครงการศึกษาวิจัยทั้งในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม และระหว่างประเทศ เพื่อนำาไปสู่
การจัดทำาแผนงาน นโยบายการพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม 
  โดยได้ดำาเนินงานร่วมกับสถาบันเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ภาคเอกชน และหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ 
ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเกี่ยวข้องในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ ตลอดท้ังปี 
พ.ศ. 2563 อาทิ
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•	 พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
  สศอ. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากรดำาเนินงาน โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร 
มีการเรยีนรู ้การบรหิารจดัการความรูเ้พ่ือนำาไปสูก่ารพัฒนาอย่างตอ่เนือ่ง โดยมีการจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ั้งภายในองค์กร
ตลอดทั้งปี

  •	 การพัฒนาภายในองค์กร
   สศอ. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์การทำางานให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของ สศอ.  
อย่างสม่ำาเสมอในหลาย ๆ กิจกรรม เช่น

  •	 การพัฒนาบุคลากร
   ในปี พ.ศ. 2563 สศอ. ดำาเนินการจัดฝึกอบรม บรรยายให้ความรู้ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานในหน่วยงาน 
ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาสมรรถนะและเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในหลักสูตรหัวข้อต่าง ๆ เช่น

• จัดกิจกรรมการเปิดตัวการบริหารจัดการความรู้  
 (KM Kick off) 

• จัดกิจกรรม “PMQA Day” 

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
 “การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 เข้าสู่ระบบราชการ 4.0”

• ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
 “พัฒนาบุคลิกภาพในการสื่อสาร 
 อย่างมืออาชีพ”

• ศึกษาดูงานเรียนรู้ป่าในกรุง
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•	 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
  สศอ. ในฐานะท่ีเป็นองค์กรแห่งความรู้และทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ดำาเนินการจัดทำา
เอกสาร วารสาร ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ และประชาชนได้รับรู้รับทราบ และนำาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงานและการประกอบธุรกิจ
อย่างสม่ำาเสมอ ผ่านการดำาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

  • จัดแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์ส่ือมวลชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในประเด็นหัวข้อต่าง ๆ  เป็นประจำาสม่ำาเสมอ 
เช่น ดัชนีอุตสาหกรรมประจำาเดือน และรายไตรมาสและรายปี สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายสาขา สรุปภาวะอุตสาหกรรมไทย 
ปี พ.ศ. 2563 และคาดการณ์แนวโน้มปี พ.ศ. 2563 นอกจากน้ี ยังให้สัมภาษณ์/สนทนาทางส่ือวิทยุและโทรทัศน์ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรมในรายการต่าง ๆ

  • จัดทำาเอกสารเผยแพร่และสื่อเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เช่น  
วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รายไตรมาส) จุลสารรายเดือน OIE Share รายงานประจำาปี รายงานภาวะอุตสาหกรรมรายเดือน 
รายไตรมาสและรายปี รายงานดัชนีอุตสาหกรรม Infographic ต่าง ๆ 

  • จัดกิจกรรมเย่ียมเยียนสื่อมวลชน (Press Visit) คณะผู้บริหารและตัวแทนจาก สศอ. ร่วมพบปะสื่อมวลชนเพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์ และนำาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
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•	 สศอ.	กับการดำาเนินงานเพื่อสังคม

  •	 ความรับผิดชอบต่อสังคม
   ในรอบปี พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา สศอ. ได้ดำาเนินกิจกรรมในการเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีทำาหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
ผ่านการดำาเนินงานต่าง ๆ เช่น 

• กิจกรรม “กระทรวงอุตสาหกรรม รัก..ห่างฝุ่น..อุ่นใจ..ไกลโรค”  
 แจกฟรีหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพ่ือบรรเทา 
 ความเดือดร้อนประชาชน

  •	 องค์กรแห่งธรรมาภิบาล

• งานประกาศเจตนารมณ์ “เจตจำานงสุจริตในการบริหารงาน” และกิจกรรม "รวมพลัง สศอ. โปร่งใส ไร้ทุจริต" เพื่อเป็นการแสดง 
 พลังความมุ่งมั่นและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 

• กิจกรรม “สศอ. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน” ร่วมปลูกต้นไผ่   
 เพื่อเป็นอาหารให้กับช้างป่า
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  นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รับมอบเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติยศย่ิง “รักษ์ทะเลย่ิงชีพ”
ซ่ึงเป็นเครื่องหมายท่ีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้เพ่ือเชิดชูเกียรติ
สำาหรับผู้ท่ีประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมานะบากบ่ันอดทนและเสียสละอย่างสูง จนบังเกิดผลดีต่อส่วนรวม 
ในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง โดยมี นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เป็นผู้แทน 
ในการมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

  สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้รับรางวัล 
เป็น “องค์กรส่งเสริมคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน 
องค์กร อำาเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559-2564)

รางวัล/ประกาศเกียรติคุณของ สศอ.
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 • งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
 • งบแสดงผลก�รดำ�เนินง�นท�งก�รเงิน
 • งบแสดงก�รเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธิ/สว่นทนุ
 • ร�ยง�นร�ยได้แผ่นดิน
 • หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
 • บทวิเคร�ะห์ท�งก�รเงิน
 • ข้�ร�ชก�รพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2563
 • เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยง�นต่�ง ๆ  ภ�ยใน สศอ.
 • แผนที่
 • คณะทำ�ง�นจดัทำ�หนงัสอืร�ยง�นประจำ�ป ี2563
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

สินทรัพย์

	 สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5,513,944.47 3,931,385.61

ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 6 12,109,699.50 16,712,669.00

วัสดุคงเหลือ  150,754.17 111,805.11

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 17,774,398.14 20,755,859.72

	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 65,603,835.71 71,768,424.60

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน 8 34,305,811.68 45,179,362.88

	 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 99,909,647.39 116,947,787.48

รวมสินทรัพย์ 117,684,045.53 137,703,647.20

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 9 17,854,615.21 28,179,616.40

เงินรับฝากระยะสั้น 10 5,432,116.58 5,345,558.86

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 23,286,731.79 33,525,175.26

 หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 193,797.11 186,199.02

เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 600,000.00 600,000.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 793,797.11 786,199.02

รวมหนี้สิน	 24,080,528.90 34,311,374.28

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 93,603,516.63 103,392,272.92

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 114,130,352.32 114,130,352.32

รายได้ต่ำากว่าค่าใช้จ่ายสะสม (20,526,835.69) (10,738,079.40)

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 93,603,516.63 103,392,272.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้

รายได้จากงบประมาณ 11 309,422,779.34  334,632,879.02

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 12  -  15,260.50

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 13 77,511.91  178,736.32

รวมร�ยได้ 309,500,291.25  334,826,875.84

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 14 77,195,785.45  76,342,878.02

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 15 26,269,192.78  24,189,622.56

ค่าตอบแทน  45,400.00  118,500.00

ค่าใช้สอย 16 92,407,978.70  123,986,418.04

ค่าวัสดุ 17 2,971,334.98  2,738,265.66

ค่าสาธารณูปโภค 18 3,534,744.58  3,726,151.45

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 19 19,878,249.59  17,692,709.98

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 20 96,986,355.46  95,443,357.03

ค่าใช้จ่ายอื่น  6.00  210,849.41

รวมค่�ใช้จ่�ย  319,289,047.54  344,448,752.15

ร�ยได้ต่ำ�กว่�ค่�ใช้จ่�ยสุทธิ (9,788,756.29) (9,621,876.31)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2563

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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(หน่วย : บาท)

หม
าย

เห
ตุ

ทุน
รายได้สูง/(ต่ำา) 
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2561	-	

ต�มที่ร�ยง�นไว้เดิม
114,130,352.32 (11,134,728.14) - 102,995,624.18

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน - 10,018,525.05 - 10,018,525.05

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562	-	

หลังก�รปรับปรุง
114,130,352.32 (1,116,203.09) - 113,014,149.23

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปี	2562

รายได้สูง/(ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (9,621,876.31) - (9,621,876.31)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 114,130,352.32 (10,738,079.40) - 103,392,272.92

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2562 114,130,352.32 (10,738,079.40) - 103,392,272.92

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำ�หรับปี	2563

รายได้สูง/(ต่ำา) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด - (9,788,756.29) - (9,788,756.29)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 114,130,352.32 (20,526,835.69) - 93,603,516.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2563

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รายงานรายได้แผ่นดิน
ณ วันที่ 30 กันย�ยน 2563

สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี  595,794.72  1,080,922.82 

รวมร�ยได้แผ่นดินที่จัดเก็บ  595,794.72  1,080,922.82 

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง  -  1,521.00 

 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน  -  - 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บสุทธิ  595,794.72  1,079,401.82 

รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง  595,794.72  1,079,401.82 

ร�ยได้แผ่นดินรอนำ�ส่งคลัง  -  - 

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง -  - 

ร�ยก�รร�ยได้แผ่นดินสุทธิ  -  - 

รายได้แผ่นดิน-นอกจากภาษี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  6,282.00  34,640.00 

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล  2,171.22  2,245.00 

รายได้อื่น  587,341.50  1,044,037.82 

	 	 รวม	ร�ยได้แผ่นดิน-นอกจ�กภ�ษี  595,794.72  1,080,922.82 

รายได้อื่น งวดปีงบประมาณ 2563 จำานวน 587,341.50 บาท เป็นรายได้เหลือจ่าย จำานวน 61,007.50 บาท

เป็นรายได้ค่าปรับอื่น จำานวน 274,563 บาท และเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น จำานวน 251,771 บาท
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สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันย�ยน 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ในการ
 - เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังจัดทำาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ 
 - เสนอแนะนโยบาย กำาหนดท่าที แนวทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจา
กับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
 - ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำาหนดนโยบายการวางแผนการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 - วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - ประสาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
 - กำาหนดนโยบายการสำารวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม การจัดทำาดัชนีอุตสาหกรรม และ 
ทำาหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของสำานักงาน หรือตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ 
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีสถานท่ีตั้งท่ีในกระทรวงอุตสาหกรรม อาคารสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เลขท่ี 
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี จำานวน 
281,565,094.63 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำานวน 307,064,700.00 บาท) โดยแยกเป็น รายจ่ายลงทุน จำานวน  
3,048,240 บาท และรายจ่ายประจำา จำานวน 278,516,854.63 บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนงาน 
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 งบการเงินนี้เป็นการแสดงภาพรวมของสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำารายงานการเงิน
 รายงานการเงนินีจ้ดัทำาข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชภีาครฐัท่ีกระทรวงการคลงัประกาศใช้ ซ่ึงรวมถงึหลกัการและ
นโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการในรายงาน 
การเงินตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำารายงานการเงินประจำาปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  
ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 และเรื่อง รูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบาย การบัญชี
 สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เป็นหนว่ยงานเบิกจา่ย และจดัทำารายงานการเงนิในระดบักรม ซ่ึงรบัผดิชอบบรหิารจดัการ
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภทท่ีหน่วยงานมีอำานาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการท่ีปรากฏ 
ในรายงานการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายซ่ึงเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 
ในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำานาจหน้าท่ี 
ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงิน ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานท่ีใช้เพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงาน
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ซ่ึงได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีดังนี้
 3.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือ 
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงาน 
การเงินในงวดปัจจุบัน
 3.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563
 ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงิน 
ในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 4.1	เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด
  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพ่ือทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำาเนินงาน 
ของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเม่ือหมดความจำาเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
  - รายการเทียบเท่าเงนิสด ไดแ้ก ่เงนิลงทุนระยะสัน้ท่ีมสีภาพคลอ่ง ซ่ึงมีระยะเวลาครบกำาหนดท่ีจะเปลีย่นให้เป็นเงนิสด
ได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน 
	 4.2	วัสดุคงเหลือ
  - วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
มีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนและตีราคาวัสดุคงเหลือด้วย โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
 4.3	ที่ดิน	อ�ค�ร	และอุปกรณ์
  - ที่ดิน เป็นที่ราชพัสดุที่หน่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
  - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร ท้ังอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มี
กรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำาไปใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
  - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ โดยครุภัณฑ์ท่ีได้มาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รับรู้เป็นสินทรัพย์ 
เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป และครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป รับรู้เป็น
สนิทรพัยเ์ฉพาะรายการท่ีมมูีลคา่ตอ่หนว่ยตัง้แต ่10,000 บาท ข้ึนไป แสดงมลูคา่สทุธติามบัญชีท่ีเกดิจากราคาทุนหักคา่เสือ่มราคา
สะสม อุปกรณ์ที่มูลค่าต่อหน่วยต่ำากว่า 10,000 บาท บันทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ (ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์)
  - ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ี 
พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซ่ึงทำาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจาก
มาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
  - ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการใช้
ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
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   อาคารสำานักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต 40 ปี
   สิ่งปลูกสร้าง 25 ปี
   ครุภัณฑ์สำานักงาน 10 ปี
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 5 ปี
   ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ 8 ปี
   ครุภัณฑ์โฆษณา 8 ปี
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 ปี
   ครุภัณฑ์อื่น 5 ปี
	 4.4	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม
  - ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรง  
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้ 
   โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 ปี
 4.5	ร�ยได้รอก�รรับรู้ระยะย�ว
  - รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนินงาน
  - รายได้รอการรับรู้ทยอยตัดบัญชีเพ่ือรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ีจำาเป็น  
เพ่ือจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ท่ีได้รับ 
ความช่วยเหลือหรือบริจาค
 4.6	ร�ยได้จ�กเงินงบประม�ณ
  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
  1) เมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
  2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
  3) เมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
  หนว่ยงานแสดงรายไดจ้ากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนนิงานทางการเงนิตามจำานวนเงนิงบประมาณท่ีขอเบิก
สุทธิจากเงินงบประมาณ เบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงาน
ทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
 4.7	ร�ยได้แผ่นดิน
  รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รับรู้เม่ือเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิ 
หลังจากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามท่ีได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนำาส่งคลังไม่ต้องแสดง
เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
 4.8	ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค
  รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน ยกเว้นในกรณีที่มีเงื่อนไข
เป็นข้อจำากัดท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ท่ีใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน 
เกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุที่ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินทดรองราชการ  600,000.00  600,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร-เงินในงบประมาณ)  309,499.14  9,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน (เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ)  -  -

เงินฝากคลัง  4,604,445.33  3,322,385.61

รวม	เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 5,513,944.47 3,931,385.61

 เงินทดรองราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำานวน 600,000 บาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารกรุงไทยทั้งจำานวน
 เงินฝากคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 จำานวน 4,604,445.33 บาท และ 3,322,385.61 บาท ตามลำาดับ  
เป็นเงินนอกงบประมาณท่ีมีข้อจำากัดในการใช้จ่ายเพ่ือจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในกฎหมาย
อันเป็นท่ีมาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำาไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้  
แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (รหัส 00770)  - 12,560.50

เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน (รหัส 00788)  - 2,700.00

เงินฝากต่าง ๆ (รหัส 00901) 4,604,445.33 3,307,125.11

รวมเงินฝ�กคลัง 4,604,445.33 3,322,385.61

หมายเหตุที่ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 540,500.00 41,200.00

รายได้ค้างรับ 11,569,199.50 16,671,469.00

รวม	ลูกหนี้ระยะสั้น 12,109,699.50 16,712,669.00

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 จำานวน 540,500 บาท และจำานวน 41,200 บาท  
แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้ใบสำาคัญ
ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้ใบสำาคัญ
เกินกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้ใบสำาคัญ
รวม

2563  540,500.00 540,500.00

2562  41,200.00 41,200.00
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หมายเหตุที่ 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(หน่วย : บาท)

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์
 รวมที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์-สุทธิ

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	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

เพิ่มขึ้น  - 2,609,115.50 2,609,115.50

ลดลง  - (229,023.71) (229,023.71)

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563 100,739,994.58 86,552,305.35 187,292,299.93

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	ตุล�คม	2561 (44,213,145.32) (62,656,416.05) (106,869,561.37)

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี (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)

ค่าเสื่อมราคาประจำาปี (2,692,498.88) (6,081,199.51) (8,773,698.39)

ปรับปรุง  - 229,017.71 229,017.71

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563 (49,597,421.41) (72,091,042.81) (121,688,464.22)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563 51,142,573.17 14,461,262.54 65,603,835.71
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หมายเหตุที่ 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 40,127,578.20

เพิ่มขึ้น 22,266,392.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 62,393,970.20

เพิ่มขึ้น 231,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 62,624,970.20

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (7,634,895.13)

ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (8,320,185.12)

รายการปรับปรุง (1,259,527.07)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (17,214,607.32)

ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (11,104,551.20)

รายการปรับปรุง  -

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (28,319,158.52)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ณ	วันที่	30	กันย�ยน	2563 34,305,811.68

หมายเหตุที่ 9 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เจ้าหนี้การค้า 5,768,363.29 11,131,629.71

เจ้าหนี้อื่น 82,867.06  76,175.16

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12,003,384.86 16,971,811.53

รวม	เจ้�หนี้ระยะสั้น 17,854,615.21 28,179,616.40

หมายเหตุที่ 10 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินรับฝากอื่น  1,152,288.48  8.26

เงินประกันผลงาน  827,671.25  2,038,433.75

เงินประกันอื่น 3,452,156.85 3,307,116.85

รวม	เงินรับฝ�กระยะสั้น 5,432,116.58  5,345,558.86
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หมายเหตุที่ 11 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย : บาท)

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน 2563 2562

รายได้จากงบบุคลากร  65,482,136.55  63,148,023.34

รายได้จากงบดำาเนินงาน  39,050,467.19  45,752,024.95

รายได้จากงบลงทุน  2,055,519.50  1,233,713.32

รายได้จากงบอุดหนุน  97,055,236.04  96,337,475.00

รายได้จากงบกลาง  36,753,466.54  35,562,260.06

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  45,044,739.23  71,342,520.25

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (541,159.75) (1,099,633.37)

รวม	ร�ยได้จ�กงบประม�ณปีปัจจุบัน-สุทธิ 284,900,405.30 312,276,383.55

รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

- รายได้จากงบบุคลากร  -  -

- รายได้จากงบดำาเนินงาน 9,930,657.27 16,101,835.47

- รายได้จากงบลงทุน 1,542,244.50 4,043,336.00

- รายได้จากงบกลาง  -  61,324.00

- รายได้จากรายจ่ายอื่น 13,049,472.27 2,150,000.00

รวม	ร�ยได้จ�กงบประม�ณปีก่อน	ๆ 24,522,374.04 22,356,495.47

รวม	ร�ยได้จ�กงบประม�ณ 309,422,779.34 334,632,879.02

หมายเหตุที่ 12 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้บริการอื่น  -  2,700.00

รายได้ค่าเช่า  -  12,560.50

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

หมายเหตุที่ 13 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย : บาท)

2563 2562

รายได้จากการบริจาค  77,511.91  178,736.32

รวม	ร�ยได้จ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค	  77,511.91  178,736.32

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ปี 2563 จำานวน 77,511.91 บาท เป็นรายการทยอยรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของ 
ค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์รับบริจาค จำานวน 64,711.91 บาท และรายได้จากการบริจาคครุภัณฑ์ต่ำากว่าเกณฑ์ จำานวน  
12,800.00 บาท
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หมายเหตุที่ 14 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย : บาท)

2563 2562

เงินเดือน  58,155,341.59  56,970,227.27

ค่าล่วงเวลา  249,830.00  383,510.00

ค่าจ้าง  4,939,200.00  4,671,720.00

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ  2,260,339.04  1,813,840.00

ค่ารักษาพยาบาล  7,538,443.94  8,346,235.59

เงินช่วยการศึกษาบุตร  321,597.50  350,475.00

เงินชดเชยสมาชิก กบข.  945,506.15  928,968.58

เงินสมทบ กบข.  1,418,259.24  1,393,452.86

เงินสมทบ กสจ.  148,176.00  140,151.60

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  46,659.00  59,026.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  2,847.00  2,730.00

ค่าเช่าบ้าน  200,000.00  131,600.00

ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น 969,585.99 1,150,941.12

รวม	ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 77,195,785.45 76,342,878.02

หมายเหตุที่ 15 ค่าบำาเหน็จบำานาญ
(หน่วย : บาท)

2563 2562

บำานาญ  19,352,589.31  17,329,403.64

เงินช่วยค่าครองชีพ  1,767,088.32  1,729,326.72

บำาเหน็จ  1,134,048.00  1,134,048.00

บำาเหน็จดำารงชีพ  1,043,999.60  1,188,765.65

ค่ารักษาพยาบาล  2,825,113.15  2,661,724.15

บำาเหน็จบำานาญอื่น 146,354.40 146,354.40

รวม	ค่�บำ�เหน็จบำ�น�ญ 26,269,192.78 24,189,622.56
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หมายเหตุที่ 16 ค่าใช้สอย
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  839,576.00  2,817,515.98

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 184,981.93 434,870.50

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 1,995,043.14 1,842,004.93

ค่าจ้างเหมาบริการ  32,635,906.99  44,089,967.01

ค่าธรรมเนียม  2,006.00  13,403.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา  53,709,116.00  70,644,232.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 654,579.00 756,449.00

ค่าเช่า 64,764.00  6,000.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  1,880.00  3,640.00

ค่าประชาสัมพันธ์  1,357,000.00  2,798,500.00

ค่าใช้สอยอื่น 963,125.64 579,835.62

รวม	ค่�ใช้สอย 92,407,978.70 123,986,418.04

หมายเหตุที่ 17 ค่าวัสดุ
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าวัสดุ  1,810,502.44  2,274,362.91

ค่าแก๊สและน้ำามันเชื้อเพลิง  105,050.04  200,123.95

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำากว่าเกณฑ์ 1,055,782.50 263,778.80

รวม	ค่�วัสดุ 2,971,334.98 2,738,265.66

หมายเหตุที่ 18 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย : บาท)

2563 2562

ค่าไฟฟ้า  2,737,189.69  2,761,538.63

ค่าน้ำาประปา  42,758.75  50,517.94

ค่าโทรศัพท์  538,147.94  533,205.88

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 216,648.20 380,889.00

รวม	ค่�ส�ธ�รณูปโภค 3,534,744.58 3,726,151.45
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หมายเหตุที่ 19 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
(หน่วย : บาท)

2563 2562

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  2,692,498.88  2,690,017.65

ครุภัณฑ์  6,081,199.51  6,682,507.21

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  11,104,551.20  8,320,185.12

รวม	ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย 19,878,249.59 17,692,709.98

หมายเหตุที่ 20 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย : บาท)

2563 2562

บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ  -  -

เงินอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - องค์กร 85,055,600.00 81,089,100.00

ไม่หวังผลกำาไร

เงินอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - องค์กร  11,930,755.46  14,354,257.03

ระหว่างประเทศ

รวม	ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รอุดหนุนและบริจ�ค 96,986,355.46 95,443,357.03 

    
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ปี 2563 จำานวน 96,986,355.46 บาท เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 14 โครงการ จำานวน 85,055,600 บาท และเงินอุดหนุนค่าบำารุงสมาชิก องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) จำานวน 11,930,755.46 บาท

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม142



บทวิเคราะห์ทางการเงิน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีรายได้รวมเป็นจำานวนเงินท้ังสิ้น  
309,500,291.25 บาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจำานวนเงิน 309,422,779.34 บาท และเป็นรายได้จากการอุดหนุน 
และบริจาคเป็นจำานวนเงิน 77,511.91 บาท เมื่อพิจารณาด้านค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า สำานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นจำานวนเงิน 315,239,041.54 บาท

รายได้ของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 หากพิจารณารายได้ของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบกับรายได้ของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า สศอ. มีรายได้รวมลดลงเป็นจำานวนเงิน 25,326,584.59 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.56 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในภาพรวม 
ของ สศอ. ก็ลดลงเช่นเดียวกัน (เป็นจำานวนเงิน 29,209,710.61 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.48) ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียด 
ของค่าใช้จ่ายแต่ละหมวด พบว่า ค่าใช้จ่ายในหมวดของค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอ่ืนลดลง 
เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2562) คิดเป็นร้อยละ 61.69 28.74 5.14 100.00 ตามลำาดับ นอกจากนี ้ 
หากพจิารณาเฉพาะรายหมวดงบดำาเนนิงาน พบวา่ คา่ลว่งเวลา (เงนิตอบแทนนอกเวลาราชการ) คา่ใชจ้า่ยในการประชมุ คา่ใชจ่้าย 
ในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายและค่าเช้ือเพลิงในการเดินทาง ค่าวัสดุสำานักงานใช้ไป ค่าไฟฟ้า ค่านำ้าประปา ค่าบริการสื่อสารและ 
โทรคมนาคม (ยกเว้นค่าโทรศัพท์) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2562) คิดเป็นร้อยละ 34.86 13.47 70.20 
54.33 20.40 ตามลำาดับ

ค่าใช้จ่ายของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายได้จากงบประมาณ 99.97%

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 0.03%

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 0.00%

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
24.49%

ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00%

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 8.33%
ค่าวัสดุ 0.94%

ค่าสาธารณูปโภค 1.12%

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 6.31%

ค่าใช้จ่าย
จากการอุดหนุน

และบริจาค 30.77%

ค่าตอบแทน 0.01%

ค่าใช้สอย 28.03%
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 จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า เมื่อพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำาแนก
ตามพันธกิจหลัก พบว่า ผลผลิตหลักท่ี 1 นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องท่ีให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกระทรวง
อุตสาหกรรม (จำานวน 227 เรื่อง) และผลผลิตหลักที่ 2 ผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (จำานวน 252,801 ราย)  
มีจำานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณก่อน (พ.ศ. 2562) คิดเป็นร้อยละ 3.65 และ 34.78 ตามลำาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  
เม่ือ สศอ. ได้มีการนำานโยบายรัฐบาลท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานภายในท่ีพัก (Work from Home)  
จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำางาน ในทางกลับกันยังส่งผลให้ค่าใช้จ่ายตามท่ีกล่าวข้างต้นบางส่วนปรับลดลง  
ซึ่งสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-10,000,000.00

-8,000,000.00

-6,000,000.00

-4,000,000.00

-2,000,000.00

2563 2562
0.00

เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่ายของ สศอ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปยอดรวมทรัพย์สิน - หนี้สิน ปี พ.ศ. 2562 - 2563

รายได้และค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2562-2563

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม144



ชื่อ-นามสกุล: 
 นางบุตร� เทียมเทียบรัตน� 

ตำแหน�ง: 
 นักว�เคราะห�นโยบายและแผนชำนาญการพ�เศษ

สังกัด: 
 กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1

ข�าราชการพลเร�อนดีเด�น ประจำป� พ.ศ. 2563



เบอร�โทรศัพท�
ติดต�อหน�วยงานต�าง ๆ ภายใน สศอ .

แผนท ี่

โทรศัพท์ : 0 2430 6800   |    โทรสาร : 0 2644 7136

โทรศัพท์ : 0 2430 6803    |    โทรสาร : 0 2430 6803 ต่อ 680399

โทรศัพท์ : 0 2430 6804    |    โทรสาร : 0 2430 6804 ต่อ 680499

โทรศัพท์ : 0 2430 6805    |    โทรสาร : 0 2430 6805 ต่อ 680599

โทรศัพท์ : 0 2430 6806    |    โทรสาร : 0 2644 8316

โทรศัพท์ :  0 2430 6807    |    โทรสาร : 0 2430 6807 ต่อ 680799

โทรศัพท์ : 0 2430 6808    |    โทรสาร : 0 2644 9427

โทรศัพท์ : 0 2430 6802    |    โทรสาร : 0 2430 6802 ต่อ 680299

โทรศัพท์ : 0 2430 6802    |    โทรสาร : 0 2430 6802 ต่อ 680299

สำานักงานเลขานุการกรม (สล.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค (กม.)

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 1 (กร.1)

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 (กร.2)

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (กว.)

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
(กท.)

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (กส.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)

รายงานประจำาปี 2563
สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม146



เบอร�โทรศัพท�
ติดต�อหน�วยงานต�าง ๆ ภายใน สศอ .

แผนท ี่

คณะทำางานจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี พ.ศ. 2563

 ทองชัย ชวลิตพิเชฐ     ที่ปรึกษา
 พะเยาว์ คำามุข     ที่ปรึกษา
 ศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู    ที่ปรึกษา
 ดุสิต อนันตรักษ์     ที่ปรึกษา 
 สุนิสา ตามไท     ที่ปรึกษา
 ภาราดา จันทร์สุวรรณ    ที่ปรึกษา
 อนุวัตร จุลินทร     ที่ปรึกษา
 สมจิตต์ เอี่ยมวรชัย      ประธานคณะทำางาน
 กนกวรรณ บัวผุด     คณะทำางาน
 วรนารถ มีภูมิรู้     คณะทำางาน
 ประวีรา โพธิสุวรรณ     คณะทำางาน
 บุตรี เทียมเทียบรัตน์     คณะทำางาน
 ศิรินารถ ปรีชา     คณะทำางาน
 ศักดิ์ชัย สินโสมนัส     คณะทำางาน
 วรนาถ ด่านผดุงทรัพย์    คณะทำางาน
 สุสารี รัตนพันธุ์     คณะทำางาน
 จักรพันธ์ เด่นดวงบริพันธ์    คณะทำางาน
 ทิพาพร ยิ้มวิลัย     คณะทำางาน
 บุญอนันต์ เศวตสิทธิ์     คณะทำางานและเลขานุการ
 เทพยุดา วงศ์วิรัติ     คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ
 พิมพ์กมล ไชยสมภาร    คณะทำางานและผู้ช่วยเลขานุการ






