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(นายสุุริิยะ จึึงรุิ�งเรืิองกิิจึ) 
 รัิฐมนตรีิว่�ากิาริกิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม

	 ประเทศไทยพััฒนาเจริญเติิบโติข้ึ้�นติามลำำาดัับ	แลำะกำำาลัำงก้ำาวไปสู่่� 
“ประเทศไทย	4.0”	 ซ้ึ่�งเป็นกำารปฏิิร่ปในหลำายมิติิไปพัร้อม	ๆ	 กัำน 
เพ่ั�อเปลำ่�ยนผ่�านประเทศไปสู่่�ยุคใหม�	สู่อดัรับกัำบบริบทกำารเปลำ่�ยนแปลำง 
ขึ้องโลำกำในอนาคติ	 ด้ัวยกำารนำานวัติกำรรมแลำะเทคโนโลำย่สู่มัยใหม� 
เข้ึ้ามาเป็นกำลำไกำขัึ้บเคล่ำ�อนให้เกิำดักำารพััฒนาทั�งภาคอุติสู่าหกำรรม 
แลำะบ ริ กำ า ร ท่� ม่ ม่ ลำ ค� า สู่่ ง 	 เ พ่ั� อ เ พิั� ม ศั กำ ยภ าพัแลำะยกำ ระ ดัั บ 
ข่ึ้ดัความสู่ามารถไปสู่่�ประเทศท่�ม่รายได้ัสู่่ง	นำาพัาประเทศก้ำาวข้ึ้าม 
ไปสู่่�ความมั�นคง	มั�งคั�ง	แลำะยั�งย่น
	 กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ถ่อเป็นกำระทรวงดั้านเศรษฐกิำจท่�สู่ำาคัญ 
ในกำาร ขัึ้บ เค ล่ำ� อนประ เทศไป สู่่� ความสู่ำา เ ร็ จ 	 ด้ั วยกำาร พััฒนา 
ภาคอุติสู่าหกำรรมแลำะผ้่่ประกำอบกำารขึ้องประเทศให้เติิบโติแลำะเข้ึ้มแข็ึ้ง 
สู่ร้างความมั�งคั�งทางเศรษฐกิำจ	สู่ร้างงาน	ยกำระดัับรายได้ัขึ้องประชาชน 
เพ่ั�อสู่ร้างความมั�นคงทางสัู่งคมควบค่�ไปกัำบกำารด่ัแลำสิู่�งแวดัล้ำอม 
ให้ยั�งย่นไปด้ัวยกัำน	ในกำารกำำาหนดัทิศทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
ให้เจริญก้ำาวหน้าอย�างสู่มดุัลำแลำะยั�งย่นได้ันั�น	 สู่�วนหน้�งมาจากำ 
สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	หร่อ	สู่ศอ.	 ในฐานะท่�ทำาหน้าท่� 
เปร่ยบเสู่ม่อนเป็นเสู่นาธิิกำารขึ้องกำระทรวงอุติสู่าหกำรรมในกำารกำำาหนดั 
นโยบายแลำะช่�นำากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศไปสู่่�ความยั�งย่น
	 ในโอกำาสู่ท่� 	 สู่ศอ . 	 สู่ถาปนาครบรอบ	 30	 ปี 	 ผ่มขึ้อสู่� ง 
ความปรารถนาด่ัมายัง	คณะผ้่่บริหาร	 ข้ึ้าราชกำาร	แลำะพันักำงาน 
ขึ้อง	สู่ศอ.	ทุกำคนด้ัวยความจริงใจ	แลำะขึ้ออาราธินาคุณพัระศร่รัตินติรัย
แลำะสิู่�งศักำดิั�สิู่ทธิิ�ทั�งหลำาย	รวมถ้งองค์พัระนารายณ์จงโปรดัอำานวยพัร 
ให้ท�านประสู่บความสุู่ขึ้ความเจริญ	ม่กำำาลัำงกำาย	กำำาลัำงใจท่�มั�นคงเข้ึ้มแข็ึ้ง 
เพ่ั�อเป็นกำำาลัำงสู่ำาคัญในกำารพััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ 
ให้เจริญก้ำาวหน้าสู่่บไป



ส�รั้ปล้ิดกัรั้ะที่รั้วงอุตส�หกัรั้รั้ม

(นายกิอบชััย สัุงสิุทธิิสุวั่สุดิิ์�)
ปลััดิ์กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม

	 เน่�องในโอกำาสู่ท่�สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมได้ัสู่ถาปนา 
ครบรอบ	30	 ปี	 ผ่มขึ้อสู่�งความปรารถนาด่ัมายังคณะผ้่่บริหาร
ข้ึ้าราชกำาร	แลำะพันักำงานขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมทุกำท�าน 
ด้ัวยความจริงใจ
	 ประเทศไทยม่กำารพััฒนาแลำะกำ้าวข้ึ้ามความเปลำ่�ยนแปลำงมาแลำ้ว 
มากำมาย	โดัยเฉพัาะภาคอุติสู่าหกำรรมท่�ถ่อเป็นฟัันเฟืัองสู่ำาคัญในกำาร 
ขัึ้บเคล่ำ�อนเศรษฐกิำจขึ้องประเทศให้ก้ำาวผ่�านภาวะวิกำฤติมาหลำายครั�ง 
แลำะยังคงเป็นภาคสู่�วนสู่ำาคัญท่�จะยกำระดัับนำาพัาประเทศไปสู่่� 
อนาคติท่�มั�นคง	มั�งคั�ง	แลำะยั�งย่นติ�อไป
	 กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ได้ัดัำาเนินงานขัึ้บเคล่ำ�อนนโยบายเพ่ั�อพััฒนา 
อุติสู่าหกำรรมติ�าง	ๆ	มาอย�างติ�อเน่�อง	 โดัยม่สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ 
อุติสู่าหกำรรม	หร่อ	สู่ศอ.	ในฐานะหน�วยงานท่�ม่ภารกิำจด้ัานเศรษฐกิำจ 
อุติสู่าหกำรรม	ทำาหน้าท่�ในกำารจัดัทำาแผ่น	นโยบาย	แลำะยุทธิศาสู่ติร์ 
พััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	ติลำอดัระยะเวลำาท่�ผ่�านมา 
สู่ศอ.	ได้ัแสู่ดังให้เห็นถ้งความมุ�งมั�นตัิ�งใจในกำารทำาหน้าท่�แลำะสู่ามารถ 
ผ่ลัำกำดัันนโยบายพััฒนาอุติสู่าหกำรรมท่�สู่ำาคัญ	ๆ	จนประสู่บความสู่ำาเร็จ 
ในหลำาย	ๆ	ด้ัาน	กำ�อเกำิดัประโยชน์ติ�อกำารพััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรม 
ขึ้องประเทศให้เติิบโติอย�างสู่มดุัลำแลำะยั�งย่นไปพัร้อมกัำน
	 ในโอกำาสู่น่�	ผ่มขึ้อขึ้อบคุณคณะผ้่่บริหาร	ข้ึ้าราชกำาร	แลำะพันักำงาน 
ขึ้อง	 สู่ศอ.	 ทุกำท�าน	 แลำะขึ้ออาราธินาคุณพัระศร่รัตินติรัยแลำะ 
สิู่�งศักำดิั�สิู่ทธิิ�ทั�งหลำาย	รวมถ้งองค์พัระนารายณ์	ได้ัโปรดัอำานวยพัร 
ให้ท�านประสู่บความสูุ่ขึ้	 ความเจริญ	 ม่สุู่ขึ้ภาพัสู่มบ่รณ์แข็ึ้งแรง 
พัร้อมเป็นกำำาลัำงสู่ำาคัญขึ้องหน�วยงานเพ่ั�อร�วมกัำนพััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรม 
ขึ้องประเทศให้เจริญก้ำาวหน้ายิ�ง	ๆ	ข้ึ้�นไป



ส�รั้ผู้อำ�นวยกั�รั้สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม 
ในฐานะองค์กำรท่�ม่ภารกิำจในกำารจัดัทำา	บ่รณากำาร	ผ่ลัำกำดัันนโยบาย 
แผ่นยุทธิศาสู่ติร์เพ่ั�อพััฒนาอุติสู่าหกำรรมสู่่�กำารเติิบโติอย�างยั�งย่น 
ติลำอดัจนจัดัทำา	เช่�อมโยง	แลำะให้บริกำารข้ึ้อม่ลำ	กำารช่�นำาแลำะกำารเต่ิอนภัย 
เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	แลำะระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศท่�ทันสู่มัย 
เช่�อถ่อไดั้	รวมถ้งกำารสู่ร้างความเข้ึ้มแข็ึ้งในกำารเป็นองค์กำรท่�เป็นเลิำศ 
ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ได้ัจัดัทำาหนังสู่่อรายงานประจำาปี	สู่ศอ. 
เลำ�มน่�ข้ึ้�นเป็นฉบับพิัเศษ	 เน่�องในวาระท่�	สู่ศอ.	สู่ถาปนาครบรอบ 
30	 ปี	 ในปี	 พั.ศ.	 2564	 ซ้ึ่� งนอกำจากำกำารรายงานขึ้้อม่ลำทั�วไป
รายงานกำารเงิน	แลำะผ่ลำกำารปฏิิบัติิราชกำารประจำาปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2564	แล้ำว	ในเลำ�มยังได้ันำาเสู่นอเน่�อหาสู่�วนเพิั�มเติิม	3	ทศวรรษ 
สู่ศอ.	กำับกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมไทยในดั้านติ�าง	ๆ	ได้ัแกำ�	3	ทศวรรษ 
ขึ้อง	 สู่ศอ.	 กัำบบทบาทกำารเจรจากำารค้าระหว�างประเทศเพ่ั�อ 
ภาคอุติสู่าหกำรรมไทย	แลำะคำาถามติลำอดั	30	ปี	ทำาไมประเทศไทย 
จ้งไม�พััฒนารถยนต์ิแบรนด์ัไทยเป็นขึ้องตินเอง
	 สู่ำาหรับเน่�อหาในสู่�วนขึ้องทศิทางอุติสู่าหกำรรมไทยกัำบความท้าทาย 
ในอนาคติ	สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินงานท่�ม่ความสู่ำาคัญติ�อกำารพััฒนาเศรษฐกิำจ 
อุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	ได้ัแกำ�	คณะกำรรมกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
แห�งชาติิ	(กำอช.)	กำลำไกำขัึ้บเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมไทยก้ำาวข้ึ้ามความท้าทาย 
ในอนาคติ	ทิศทางกำารปรับตัิวขึ้องอุติสู่าหกำรรมไทยด้ัวยเทคโนโลำย่หุ�นยนต์ิ 
แลำะระบบอัติโนมัติิภายหลัำงโควิดั-19	“กัำญชง”	พ่ัชเศรษฐกิำจใหม� 
ขัึ้บเคล่ำ�อนเศรษฐกิำจไทยก้ำาวไกำลำระดัับโลำกำ	เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
ปี	2564	กำับความท้าทายในอนาคติปี	2565	ทางเล่ำอกำแลำะทางรอดั 
ในยุคภายหลัำงโควิดั-19	 :	 กำลำยุทธ์ิกำารปรับเปล่ำ�ยนติำาแหน�งขึ้อง 
อุติสู่าหกำรรมไทยบนห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติระดัับภ่มิภาค	(Regional	Supply 
Chains)	แลำะเร�งเคร่�องอุติสู่าหกำรรมไทยบนเสู้่นทางขึ้องโลำกำยุคใหม�	



(นายทองชััย ชัว่ลิัตพิิเชัฐ)
ผู้้�อำานว่ยกิาริสุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม

	 ในสู่�วนขึ้องผ่ลำกำารดัำาเนินงานท่�สู่ำาคัญในรอบปีงบประมาณ	พั.ศ.	 2564 
สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินงานติามบทบาทหน้าท่�ครอบคลุำมในด้ัานติ�าง	ๆ	โดัยนำาเสู่นอในลัำกำษณะ 
บทความท่�ชวนอ�าน	อาทิ	กำารสัู่มมนา	OIE	FORUM	2564	อุติสู่าหกำรรมไทยปรับตัิว 
อย�างไรรับความท้าทายด้ัานกำารผ่ลิำติ	“นวัติกำรรมผ่ลิำติภัณฑ์์”	หนทางปฏิิร่ป 
ผ้่่ประกำอบกำารสู่่�อุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั	กำารขัึ้บเคล่ำ�อน	BCG	Economy	ผ่�านมาติรกำาร 
Green	Tax	Expense	อย�างติ�อเน่�อง	กำารจัดัทำาแนวทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
ยานยนต์ิไทยสู่่�อุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิอัติโนมัติิ	มาติรกำารแลำะแนวทางกำารขัึ้บเคล่ำ�อน
อุติสู่าหกำรรมปาลำ์มนำ�ามันแลำะนำ�ามันปาล์ำม	 (โอเลำโอเคม่คัลำ)	รางวัลำอุติสู่าหกำรรม 
ด่ัเดั�น	ปี	2564	ประเภทอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพักัำบกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	แผ่นภาพั 
อนาคติขึ้องอุติสู่าหกำรรมกำารบินแลำะโลำจิสู่ติิกำส์ู่แลำะอุติสู่าหกำรรมดัิจิทัลำ	กำารจัดัทำา 
ฐานขึ้้อม่ลำแลำะระบบเต่ิอนภัยภาคอุติสู่าหกำรรมระดัับภ่มิภาค	International	OIE	:	 
Connect	to	the	World	เสู่ริมสู่ร้างเคร่อขึ้�ายภาคอุติสู่าหกำรรมไทยก้ำาวไกำลำสู่่�สู่ากำลำ 
กำารลำงนามบันท้กำความเข้ึ้าใจ	 (MOU)	กำารดัำาเนินกำารด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน 
ระหว�างกำระทรวงอุติสู่าหกำรรมกัำบกำระทรวงเศรษฐกิำจแลำะกำารจ้างงานแห�งสู่าธิารณรัฐ 
ฟิันแลำนด์ั	ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมกัำบกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาเศรษฐกิำจเชิงพ่ั�นท่� 
แลำะ	สู่ศอ.	กัำบความพัร้อมด้ัานเทคโนโลำย่ขัึ้บเคล่ำ�อนสู่่�รัฐบาลำดิัจิทัลำ	
	 ติลำอดัระยะเวลำา	30	ปีท่�ผ่�านมา	สู่ศอ.	มุ�งมั�นพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ 
แลำะพัร้อมก้ำาวติ�อไป	 เพ่ั�อทำาหน้าท่�ติามภารกิำจท่�ได้ัรับมอบหมายอย�างเต็ิมกำำาลัำง 
ความสู่ามารถ	ด้ัวยความติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมท่�เป็นหน้�ง 
ในเคร่�องจักำรหลัำกำท่�ขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาประเทศ	เพ่ั�อให้เศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมไทย 
เจริญก้ำาวหน้าสู่่�อนาคติท่� มั�นคง	 มั� ง คั� ง	 ติามวิ สัู่ยทัศน์ในกำารเป็นองค์กำรช่�นำา 
กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศสู่่�ความยั�งย่น
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1 ข้อมูลิท้ี่�วไป

• วิิสััยทััศน์ พัันธกิิจำ/ภารกิิจำ ค่่านิยม อำำานาจำหน้าท่ั� จำรรยาข้้าราชกิาร
• ค่ณะผู้้้บริหาร สัศอำ.
• โค่รงสัร้างกิารแบ่งส่ัวินราชกิาร สัศอำ. 
• โค่รงสัร้างและกิรอำบอัำตรากิำาลัง 
• งบประมาณ สัศอำ. 

PART
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สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกัิจำอุตส�หกัรั้รั้ม

อ�ำนำจหน้ำที่พัันธกิิจ/ภำรกิิจ

ค่่ำนิยมวิิสััยทัศน์

	 เป็นองค์กำรช่�นำากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้อง
ประเทศสู่่�ความยั�งย่น

1.	 จัดัทำา	บ่รณากำาร	ผ่ลัำกำดัันนโยบาย	แผ่นยุทธิศาสู่ติร์ 
	 ในกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมสู่่�กำารเติิบโติอย�างยั�งย่น
2.	 จัดัทำา	 เช่�อมโยง	แลำะให้บริกำารขึ้้อม่ลำกำารช่�นำา 
	 แลำะกำารเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	แลำะระบบ 
	 เทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศท่�ทันสู่มัยเช่�อถ่อได้ั
3.	สู่ร้างความเข้ึ้มแข็ึ้งในกำารเป็นองค์กำรท่�เป็นเลิำศ 
	 ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม

	 รับผิ่ดัชอบหนา้ท่�	เสู่นอแนะอย�างสู่รา้งสู่รรค	์ม่ความ 
ซ่ึ่�อสัู่ติย์สุู่จริติ	มุ�งผ่ลำสัู่มฤทธิิ�

1.	เสู่นอแนะนโยบาย	แนวทาง	แลำะมาติรกำารด้ัาน 
	 กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	รวมทั�งกำารจัดัทำาแผ่น 
	 พััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	
2.	เสู่นอแนะนโยบาย	 กำำาหนดัท� า ท่ 	 แนวทาง 
	 ความร�วมม่อทางด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
	 ระหว�างประเทศ	รวมทั�งประชุมเจรจากัำบองค์กำาร 
	 หร่อหน�วยงานติ�างประเทศด้ัานอุติสู่าหกำรรม	
3.	ศ้กำษา	วิเคราะห์เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เพ่ั�อเป็น 
	 ข้ึ้อม่ลำพ่ั�นฐานในกำารกำำาหนดันโยบาย	กำารวางแผ่น	 
	 กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	 แลำะกำารแกำ้ ปัญหา 
	 หร่อพััฒนาเทคโนโลำย่อุติสู่าหกำรรม	
4.	 วิเคราะห์	วิจัย	คาดักำารณ์แนวโน้ม	แลำะเต่ิอนภัย 
	 ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
5.	ประสู่าน	เร�งรัดั	ติิดัติาม	ขึ้บัเคล่ำ�อน	แลำะประเมนิผ่ลำ 
	 กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	
6.	กำำาหนดันโยบายกำารสู่ำารวจ	กำารเก็ำบรักำษา	กำารใช้ 
	 ประโยชน์ข้ึ้อม่ลำด้ัานอุติสู่าหกำรรม	จัดัทำาดััชน่ 
	 อุติสู่าหกำรรม	แลำะทำาหน้าท่�เป็นศ่นย์สู่ารสู่นเทศ 
	 ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
7.	ปฏิิบัติิกำารอ่�นใดัติามท่�กำฎหมายกำำาหนดัให้เป็น 
	 หน้าท่�แลำะอำานาจขึ้องสู่ำานักำงาน	 หร่อติามท่� 
	 รัฐมนติร่	หร่อคณะรัฐมนติร่มอบหมาย
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จำรั้รั้ย�ข้�รั้�ชกั�รั้จำรั้รั้ย�ข้�รั้�ชกั�รั้

ข้้อำพึังปฏิิบัติข้อำงข้้าราชกิาร
 

 1. คว�มซ่ื่�อส้ตย์สุจำริั้ตแลิะร้ั้บผิดชอบ

 ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ต้อำงปฏิิบัติ
หน้าท่ั�ด้วิยค่วิามซ่่�อำสััตย์ สุัจำริต ทัั�งต่อำตนเอำงและผู้้้อ่ำ�น 
ไม่แสัวิงหาผู้ลประโยชน์ โดยมิชอำบ ตระหนักิและสัำานึกิ 
ในหน้าท่ั�ค่วิามรับผิู้ดชอำบข้อำงตนเอำง และต่อำสัังค่ม

 2. กั�รั้มุ่งผลิส้มฤที่ธิิ์�ของง�น

ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ต้อำงปฏิิบัติงาน 
ท่ั� ได้ รับมอำบหมายให้ เสั ร็จำสัมบ้รณ์ตามกิำาหนดเวิลา 
ได้ผู้ลลัพัธ์ตามเป้าหมาย คุ้่มค่่า ด้วิยวิิธ่กิารท่ั�ถ้กิต้อำง 
ชอำบธรรม โดยรักิษาและใช้ทัรัพัยากิรให้เป็นประโยชน์ส้ังสุัด 
ต่อำประชาชนและประเทัศชาติ

 3. กั�รั้เค�รั้พิบุคคลิแลิะองค์กัรั้

 ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม พึังเค่ารพั 
สิัทัธิเสัร่ภาพั ศักิดิ�ศร่ค่วิามเป็นมนุษย์ข้อำงตนและผู้้้อ่ำ�น 
อำย่างเท่ัาเท่ัยมกัิน รักิษาช่�อำเส่ัยงข้อำงสัำานักิงานเศรษฐกิิจำ
อุำตสัาหกิรรม รวิมถึงพึังรักิษาและใช้ทัรัพัยากิรอำย่าง 
ประหยัด คุ้่มค่่า

  กั�รั้ปฏิิบ้ติหน้�ท่ี่�โดยไม่เล่ิอกัปฏิิบ้ติ
  อย่�งไม่เป็นธิ์รั้รั้ม

ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ต้อำงปฏิิบัติ
หน้าท่ั�ด้วิยค่วิามเสัมอำภาค่ เป็นธรรม รวิดเร็วิ ประหยัด และ 
ถ้กิต้อำง ปฏิิบัติต่อำผู้้้อ่ำ�นด้วิยค่วิามม่นำ�าใจำ สุัภาพั เอ่ำ�อำอำาทัร

 5. กั�รั้ยึดม้�นแลิะย่นหย้ดที่ำ�ในสิ�งท่ี่�ถููกัต้อง
 
ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ต้อำงปฏิิบัติ
หน้าท่ั�อำย่างเป็นม่อำอำาช่พั โดยยึดมั�นในค่วิามถ้กิต้อำง 
เท่ั�ยงธรรม ยึดมั�นในหลักิวิิชากิารและจำริยธรรม

 6. กั�รั้ดำ�รั้งช่วิตต�มหล้ิกัเศัรั้ษฐกิัจำพิอเพ่ิยง

ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ค่วิรดำารงช่วิิต 
โดยยึดปรัชญาข้อำงหลักิเศรษฐกิิจำพัอำเพ่ัยง เพ่ั�อำสัร้าง 
ค่วิามเช่�อำถ่อำ ศรัทัธาท่ั�ด่แก่ิบุค่ค่ลทัั�วิไป

  กั�รั้ปฏิิบ้ติหน้�ท่ี่�ด้วยคว�มโปร่ั้งใส
  แลิะส�ม�รั้ถูตรั้วจำสอบได้

 ข้้าราชกิารสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ต้อำงปฏิิบัติ
หน้าท่ั�ด้วิยค่วิามโปร่งใสั เปิดเผู้ย พัร้อำมรับผิู้ดชอำบและ 
สัามารถตรวิจำสัอำบได้

4.

7.

ข้อำงสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม



คณะผู้บรั้ิห�รั้
สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอำุตสัาหกิรรม

ทองชััย ชัว่ลิัตพิิเชัฐ 
ผ้่่อำานวยกำาร

สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมศิริิเพ็ิญ เกีิยริติเฟ่ื่�องฟ้ื่
รองผ้่่อำานวยกำาร

สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม

กิฤศ จัึนทร์ิสุุว่ริริณ
รองผ้่่อำานวยกำาร

สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม



สุมจิึตต์ เอี�ยมว่ริชััย
เลำขึ้านุกำารกำรม	

สู่ำานักำงานเลำขึ้านุกำารกำรม

ดิ์ว่งดิ์าว่ ขาว่เจึริิญ
ผ้่่อำานวยกำารกำองนโยบาย
อุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	1

สุุนิสุา ตามไท
ผ้่่อำานวยกำารกำองนโยบาย

อุติสู่าหกำรรมมหภาค

ภาริาดิ์า จัึนทร์ิสุุว่ริริณ
ผ้่่อำานวยกำารกำองนโยบาย
อุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	2



นิอริ สุุขุม
ผ้่่อำานวยกำารกำองวิจัย
เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม

ณิริดิ์า วิ่สุุทธิิชัาติธิาดิ์า
ผ้่่อำานวยกำารกำองสู่ารสู่นเทศ

แลำะดััชน่เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม

ปริาริถนา บุญญฤทธิิ�
ผ้่่อำานวยกำารกำองเศรษฐกิำจ

อุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ



ดุิ์สิุต อนันตรัิกิษ์
ผ้่่เช่�ยวชาญด้ัานกำารช่�นำา

แลำะเต่ิอนภัยภาคอุติสู่าหกำรรม

อนุวั่ตริ จุึลิันทริ
ผ้่่เช่�ยวชาญด้ัานเศรษฐกิำจ

อุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ

-ว่�าง-
ผ้่่เช่�ยวชาญด้ัานกำารเพิั�ม

ความสู่ามารถ
ในกำารแขึ้�งขัึ้นภาคอุติสู่าหกำรรม

-ว่�าง-
ผ้่่เช่�ยวชาญด้ัานกำารพััฒนา

อุติสู่าหกำรรม



กินกิว่ริริณ บัว่ผุู้ดิ์
หัวหน้ากำลุำ�มพััฒนาระบบบริหาร

นาฏนดิ์า จัึนทร์ิสุุข
หัวหน้ากำลุำ�มติรวจสู่อบภายใน
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โครั้งสร้ั้�งกั�รั้แบ่งส่วนรั้�ชกั�รั้ สศัอ.โครั้งสร้ั้�งกั�รั้แบ่งส่วนรั้�ชกั�รั้ สศัอ.

ผู้อำ�นวยกั�รั้
สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม

รั้องผู้อำ�นวยกั�รั้
สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม

กัองเศัรั้ษฐกิัจำ
อุตส�หกัรั้รั้มรั้ะหว่�งปรั้ะเที่ศั

กัลุ่ิมพ้ิฒน�รั้ะบบบริั้ห�รั้

สำ�น้กัง�นเลิข�นุกั�รั้กัรั้ม

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มมหภ�ค

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มรั้�ยส�ข� 2

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มรั้�ยส�ข� 1

กัองวิจำ้ยเศัรั้ษฐกัิจำอุตส�หกัรั้รั้ม

ผู้เช่�ยวช�ญด้�นกั�รั้ช่�นำ�
แลิะเต่อนภ้ยภ�คอุตส�หกัรั้รั้ม

ผู้เช่�ยวช�ญด้�นกั�รั้เพิิ�มคว�มส�ม�รั้ถู
ในกั�รั้แข่งข้นภ�คอุตส�หกัรั้รั้ม  

รั้องผู้อำ�นวยกั�รั้
สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม

กัองส�รั้สนเที่ศั
แลิะด้ชน่เศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม

กัลุ่ิมตรั้วจำสอบภ�ยใน

ผู้เช่�ยวช�ญด้�นกั�รั้พ้ิฒน�
อุตส�หกัรั้รั้ม

ผู้เช่�ยวช�ญด้�นเศัรั้ษฐกิัจำ
อุตส�หกัรั้รั้มรั้ะหว่�งปรั้ะเที่ศั 
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สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม (สศัอ.)สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม (สศัอ.)
กิระทัรวิงอุำตสัาหกิรรม

กัรั้ะที่รั้วงอุตส�หกัรั้รั้ม ไดิ์�เสุนอเรืิ�องต�อคณะรัิฐมนตรีิ เมื�อวั่นที� 26 มิถุนายน 2533 
ขอปริับปรุิงฐานะของกิองเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม สุำานักิงานปลััดิ์กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม 
ให�เป็นสุำานักิงานเทียบเท�ากิริม เพืิ�อเพิิ�มขีดิ์คว่ามสุามาริถในกิาริปฏิบัติงานนโยบาย 
แลัะแผู้นพัิฒนาอุตสุาหกิริริมให�มีปริะสิุทธิิภาพิยิ�งขึ�น แลัะคณะรัิฐมนตรีิไดิ์�มีมติเห็นชัอบ 
ในกิาริจัึดิ์ตั�งสุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม โดิ์ยให�โอนงานของสุำานักิงานพัิฒนา 
อุตสุาหกิริริมหลัักิ สุำา นักิงานปลััดิ์กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริมมาริว่มเข�าดิ์�ว่ยกัินตาม 
พิริะริาชับัญญัติปรัิบปรุิง กิริะทริว่ง ทบว่ง กิริม พิ.ศ. 2534 แลัะพิริะริาชับัญญัติ 
โอนอำานาจึหน�าที� แลัะกิิจึกิาริบริิหาริงานบางสุ�ว่นของสุำานักิงานปลััดิ์กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม 
(กิองเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม แลัะสุำานักิงานพัิฒนาอุตสุาหกิริริมหลัักิ) กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม 
ไปเป็นของสุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม พิ.ศ. 2534 โดิ์ยไดิ์�ปริะกิาศ 
ในริาชักิิจึจึานุเบกิษา เลั�ม 108 ตอนที� 156 ลังวั่นที� 4 กัินยายน พิ.ศ. 2534 โดิ์ยให�มี 
ผู้ลัใชั�บังคับตั�งแต�วั่นถัดิ์จึากิวั่นปริะกิาศในริาชักิิจึจึานุเบกิษา ดัิ์งนั�นจึึงไดิ์�ถือเอา วั่นที� 
5 กัินยายน 2534 เป็นวั่นกิ�อตั�ง สุศอ. ตั�งแต�นั�นมา

ทั�งนี� สุศอ. มีกิาริทบทว่นอำานาจึหน�าที� แลัะโคริงสุริ�างกิาริแบ�งสุ�ว่นริาชักิาริอีกิหลัายครัิ�ง 
โดิ์ยลั�าสุุดิ์อาศัยอำานาจึตามคว่ามในมาตริา 8 ฉ แห�งพิริะริาชับัญญัติริะเบียบบริิหาริริาชักิาริ 
แผู้�นดิิ์น พิ.ศ. 2534 ซึึ่�งแกิ�ไขเพิิ�มเติมโดิ์ยพิริะริาชับัญญัติริะเบียบบริิหาริริาชักิาริแผู้�นดิิ์น 
(ฉบบัที� 4) พิ.ศ. 2543 ให�ยกิเลักิิกิฎกิริะทริว่งแบ�งสุ�ว่นริาชักิาริสุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม 
กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม พิ.ศ. 2551 แลัะออกิกิฎกิริะทริว่งแบ�งสุ�ว่นริาชักิาริ สุำานักิงาน 
เศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม พิ.ศ. 2560 ปริะกิาศในริาชักิิจึจึานุเบกิษา 
ฉบับกิฤษฎีกิา เลั�มที� 134 ตอนที� 102 กิ ลังวั่นที� 2 ตุลัาคม พิ.ศ. 2560 กิำาหนดิ์ให�มีอำานาจึหน�าที�  
แลัะกิาริแบ�งสุ�ว่นริาชักิาริดัิ์งปัจึจุึบัน
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ส่วนรั้�ชกั�รั้แลิะหน้�ท่ี่�คว�มร้ั้บผิดชอบส่วนรั้�ชกั�รั้แลิะหน้�ท่ี่�คว�มร้ั้บผิดชอบ

สั�ำนักิงำนเลขำนุกิำรกิรม (สัล.)
(1)	 ดัำาเนินกำารเกำ่�ยวกัำบกำารบริหารงานทั�วไป	งานสู่ารบรรณ	งานช�วยอำานวยกำาร	แลำะงาน 
	 เลำขึ้านุกำารขึ้องสู่ำานักำงาน	
(2)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารเงิน	กำารบัญช่	กำารงบประมาณ	กำารพััสู่ดุั	อาคารสู่ถานท่�	แลำะ 
	 ยานพัาหนะขึ้องสู่ำานักำงาน	
(3)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารบริหารแลำะพััฒนาทรัพัยากำรบุคคลำ	กำารเสู่ริมสู่ร้างวินัย	แลำะรักำษา 
	 ระบบคุณธิรรมขึ้องสู่ำานักำงาน	
(4)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารประชาสัู่มพัันธ์ิแลำะเผ่ยแพัร�ข้ึ้อม่ลำ	กิำจกำรรม	ความร้่	ความก้ำาวหน้า 
	 แลำะผ่ลำงานขึ้องสู่ำานักำงาน	
(5)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบงานกำฎหมายแลำะระเบ่ยบท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	งานนิติิกำรรมแลำะสัู่ญญางาน 
	 เก่ำ�ยวกัำบความรับผิ่ดัทางแพั�งแลำะอาญา	งานคด่ัปกำครอง	แลำะงานคด่ัอ่�นใดั	แลำะกำาร 
	 รับฟัังความคิดัเห็นขึ้องผ้่่เก่ำ�ยวข้ึ้องแลำะวิเคราะห์ผ่ลำกำระทบท่�อาจเกิำดัข้ึ้�นจากำกำฎหมาย 
	 รวมทั�งประเมินผ่ลำสัู่มฤทธิิ�ขึ้องกำฎหมายบรรดัาท่�อย่�ในหน้าท่�แลำะอำานาจขึ้องสู่ำานักำงาน	
(6)	 ดัำาเนินกำารอ่�นใดัท่�มิได้ักำำาหนดัให้เป็นหน้าท่�แลำะอำานาจขึ้องสู่�วนราชกำารใดัขึ้องสู่ำานักำงาน	
(7)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกัำบหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องหร่อท่�ได้ัรับ 
	 มอบหมาย

กิองนโยบำยอุตสัำหกิรรมมหภำค่ (กิม.)
(1)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารจัดัทำาแผ่นปฏิิบัติิกำารขัึ้บเคล่ำ�อนนโยบายกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั 
	 แลำะแผ่นกำารเพิั�มประสิู่ทธิิภาพัแลำะผ่ลิำติภาพัขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	ติลำอดัจนกำารกำำากัำบ	ผ่ลัำกำดััน 
	 แลำะพััฒนาปัจจัยสู่นับสู่นุนท่�จำาเป็นติ�อกำารขัึ้บเคล่ำ�อนนโยบายกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั
(2)	 เสู่นอแนะนโยบาย	ยุทธิศาสู่ติร์	แนวทาง	แลำะมาติรกำารดั้านกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ 
	 รวมทั�งจัดัทำาแผ่นพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศในระดัับมหภาค	ภ่มิภาค	แลำะพ่ั�นท่�เศรษฐกิำจ 
	 พิัเศษ	
(3)	 เสู่นอแนะแนวทางกำารพััฒนาปัจจัยสู่นับสู่นุนท่�จำาเป็นติ�อกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ
(4)	 ติิดัติามแลำะประเมินผ่ลำกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั	แผ่นกำารพััฒนา 
	 อุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	แผ่นกำารเพิั�มประสิู่ทธิิภาพัแลำะผ่ลิำติภาพัด้ัานอุติสู่าหกำรรม	ติลำอดัจน 
	 แผ่นพััฒนาภ่มิภาค	แลำะพ่ั�นท่�เศรษฐกิำจพิัเศษ
(5)	 สู่�งเสู่ริมแลำะสู่นับสู่นุนทางวิชากำารในกำารจัดัทำายุทธิศาสู่ติร์	แลำะแผ่นพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
	 ในระดัับภ่มิภาคแลำะจังหวัดั	ให้แกำ�หน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง
(6)	 ประสู่านกำารดัำาเนินงานเพ่ั�อให้ความช�วยเหล่ำอแลำะแก้ำไขึ้ปัญหาด้ัานอุติสู่าหกำรรม
(7)	 จัดัทำาแผ่นงานงบประมาณบ่รณากำารร�วมกำับหน�วยงานติ�าง	ๆ	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	รวมทั�งงบประมาณ	 
	 แผ่นปฏิิบัติิกำารขึ้องสู่ำานักำงาน	ให้เป็นไปติามนโยบายขึ้องกำระทรวง
(8)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบงานเลำขึ้านุกำารขึ้องคณะกำรรมกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแห�งชาติิ
(9)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกำบัหร่อสู่นบัสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องหร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย
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กิองนโยบำยอุตสัำหกิรรมรำยสัำขำ 1 และ 2 (กิร.1 และ กิร.2)
(1)	 เสู่นอแนะนโยบาย	แนวทาง	แลำะมาติรกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า 
	 รวมทั�งจัดัทำาแผ่นพััฒนาอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	
(2)	 ศ้กำษา	วิเคราะห์	แลำะติิดัติามสู่ถานกำารณ์ท่�ม่ผ่ลำกำระทบติ�อเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
	 รวมทั�งคาดักำารณ์แนวโน้มแลำะเต่ิอนภัยอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	
(3)	 ติิดัติามแลำะประเมินผ่ลำกำารดัำาเนินงานติามแผ่นพััฒนาอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	
(4)	 ประสู่านกำารดัำาเนินงานเพ่ั�อให้ความช�วยเหล่ำอแลำะแก้ำไขึ้ปัญหาอุติสู่าหกำรรม 
	 รายสู่าขึ้า	
(5)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกำับหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
	 หร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย

กิองเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรมระหว่ิำงประเทศ (กิท.)
(1)	 เสู่นอแนะนโยบาย	ยุทธิศาสู่ติร์	แนวทาง	มาติรกำาร	แลำะกำำาหนดัท�าท่	ความร�วมม่อ 
	 ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศทั�งในระดัับทวิภาค่แลำะพัหุภาค่	
(2)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบความร�วมม่อด้ัานอุติสู่าหกำรรมกัำบติ�างประเทศ	รวมทั�งองค์กำาร 
	 ระหว�างประเทศ
(3)	 ติิดัติามแลำะประเมินผ่ลำกำารดัำาเนินงานติามนโยบายด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
	 ระหว�างประเทศ	
(4)	 ดัำาเนินกำารติามพัันธิกำรณ่	อนุสัู่ญญา	พิัธ่ิสู่าร	ข้ึ้อติกำลำง	มาติรกำารทางกำฎหมาย 
	 ระหว�างประเทศแลำะร�วมพิัจารณากำำาหนดัข้ึ้อติกำลำงระหว�างประเทศด้ัานเศรษฐกิำจ 
	 อุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ	แลำะท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง
(5)	 เป็นศ่นย์ให้บริกำารข้ึ้อม่ลำด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมแลำะความร�วมม่อระหว�าง 
	 ประเทศขึ้องกำระทรวง	
(6)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกำับหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
	 หร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย

กิองวิิจัยเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม (กิวิ.)
(1)	 ศ้กำษา	 วิเคราะห์	รวบรวมขึ้้อม่ลำเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมแลำะเป็นหน�วย 
	 สู่ารสู่นเทศเชิงล้ำกำขึ้องกำระทรวง	รวมถ้งกำารเช่�อมโยงเคร่อขึ้�ายข้ึ้อม่ลำ 
	 กัำบหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	
(2)	 ศ้กำษา	 วิเคราะห์	แลำะวิจัยประเด็ันทางเศรษฐกิำจท่�ม่ผ่ลำติ�อกำารพััฒนา 
	 อุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศแลำะติิดัติามสู่ถานกำารณ์	 รวมทั�งคาดักำารณ์ 
	 แนวโน้มแลำะเต่ิอนภัยด้ัานอุติสู่าหกำรรม	
(3)	 พััฒนาเคร่�องม่อแลำะแบบจำาลำองทางเศรษฐศาสู่ติร์เพ่ั�อสู่นับสู่นุนกำารศ้กำษา 
	 วิเคราะห์แลำะวิจัยทางเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
(4)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกัำบหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
	 หร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย
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กิองสัำรสันเทศและดััชนีเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม (กิสั.)
(1)	 กำำาหนดันโยบายแลำะระเบ่ยบในกำารสู่ำารวจ	กำารเก็ำบรักำษาแลำะกำารใช้ประโยชน์ 
	 ข้ึ้อม่ลำด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
(2)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารเป็นศ่นย์ข้ึ้อม่ลำแลำะสู่ารสู่นเทศด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
(3)	 รวบรวม	จัดัทำา	แลำะพััฒนาดััชน่เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมในภาพัรวมแลำะรายสู่าขึ้า 
	 อุติสู่าหกำรรม	
(4)	 สู่ร้างเคร่อขึ้�ายในกำารแลำกำเปล่ำ�ยนด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างหน�วยงาน 
	 ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องภาครัฐแลำะเอกำชนทั�งภายในประเทศแลำะติ�างประเทศ	
(5)	 พััฒนาบริหารจัดักำาร	แลำะเช่�อมโยงระบบสู่ารสู่นเทศแลำะกำารสู่่�อสู่าร	เพ่ั�อรองรับ 
	 รัฐบาลำอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่	
(6)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกัำบหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
	 หร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย

กิลุ่มพััฒนำระบบบริหำร (กิพับ.)
(1)	 เสู่นอแนะให้คำาปร้กำษาแกำ�ผ้่่อำานวยกำารเก่ำ�ยวกัำบยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนา 
	 ระบบราชกำารภายในสู่ำานักำงาน	
(2)	ติิดัติาม	ประเมินผ่ลำ	แลำะจัดัทำารายงานเก่ำ�ยวกัำบกำารพััฒนาระบบราชกำาร 
	 ภายในสู่ำานักำงาน	
(3)	 ประสู่านแลำะดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารพััฒนาระบบราชกำารร�วมกัำบหน�วยงาน 
	 กำลำางติ�าง	ๆ	แลำะหน�วยงานภายในสู่ำานักำงาน	
(4)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกำบัหร่อสู่นบัสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
	 หร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย

กิลุ่มตรวิจสัอบภำยใน (ตสัน.)
(1)	 ดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบกำารติรวจสู่อบด้ัานกำารบริหาร	กำารเงิน	แลำะกำารบัญช่ 
	 ขึ้องสู่ำานักำงาน	
(2)	 ปฏิิบัติิงานร�วมกัำบหร่อสู่นับสู่นุนกำารปฏิิบัติิงานขึ้องหน�วยงานอ่�น 
	 ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องหร่อท่�ได้ัรับมอบหมาย



รายงานประจำำาปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม 23

โค่รงสัร้ำงและกิรอบอัตรำกิ�ำลัง
 ข้ำรำชกิำร  รวิม 136 ต�ำแหน่ง
	 ผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 	 1	 ติำาแหน�ง

	 รองผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 	 2	 ติำาแหน�ง

	 ผ้่่เช่�ยวชาญ	 	 4	 ติำาแหน�ง

	 กำลุำ�มติรวจสู่อบภายใน	 	 2	 ติำาแหน�ง

	 กำลุำ�มพััฒนาระบบราชกำาร	 	 2	 ติำาแหน�ง

	 สู่ำานักำงานเลำขึ้านุกำารกำรม	 	 22	 ติำาแหน�ง

	 กำองนโยบายอุติสู่าหกำรรมมหภาค	 	 18	 ติำาแหน�ง

	 กำองนโยบายอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	1	 	 18	 ติำาแหน�ง

	 กำองนโยบายอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	2	 	 18	 ติำาแหน�ง

	 กำองวิจัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 	 15	 ติำาแหน�ง

	 กำองเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ													 	 17	 ติำาแหน�ง	

	 กำองสู่ารสู่นเทศแลำะดััชน่เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 	 17	 ติำาแหน�ง	 	

 ลูกิจ้ำงประจ�ำ รวิม  13  ต�ำแหน่ง
 พันักิงำนรำชกิำร  รวิม  12  ต�ำแหน่ง

งบประมำณสั�ำนักิงำนเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม
  งบรำยจ่ำย ปี 2563  ปี 2564
	 งบบุคลำากำร	 65,350,794.63	 63,860,477.88	

	 งบดัำาเนินงาน	 									51,819,571.12		 							48,295,726.00	

	 งบลำงทุน	 14,278,240.00		 							16,638,115.00	

	 งบเงินอุดัหนุน	 96,991,188.88		 							70,562,674.00	

	 งบรายจ�ายอ่�น	 53,125,300.00		 							45,177,485.00	

 ริว่ม 281,565,094.63 244,534,477.88
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2 ผลิกั�รั้ปฏิิบ้ติรั้�ชกั�รั้ 
สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม 
ปรั้ะจำำ�ปีงบปรั้ะม�ณ พิ.ศั. 2564

• กิารดำาเนินงานตามพัระราชบัญญัติข้้อำม้ลข่้าวิสัารข้อำงราชกิาร 
 พั.ศ. 2540 ข้อำงสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ประจำำาปีงบประมาณ  
 พั.ศ. 2564 
• ผู้ลกิารปฏิิบัติราชกิารตามผู้ลผู้ลิตงบประมาณ ประจำำาปีงบประมาณ  
 พั.ศ. 2564 
• รายงานผู้ลกิารดำาเนินงานกิารพััฒนาคุ่ณภาพักิารบริหารจัำดกิาร 
 ภาค่รัฐ (PMQA) สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ประจำำาปีงบประมาณ  
 พั.ศ. 2564
• รายงานผู้ลกิารดำาเนินงานกิารจัำดกิารค่วิามร้้ (KM) สัำานักิงานเศรษฐกิิจำ 
 อุำตสัาหกิรรม ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564

PART
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กั�รั้ดำ�เนินง�นต�มพิรั้ะรั้�ชบ้ญญ้ติ
ข้้อำม้ลข่้าวิสัารข้อำงราชกิาร พั.ศ. 2540 

ข้อำงสัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564 

 ติามพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	กำำาหนดัให้หน�วยงานขึ้องรัฐต้ิองเปิดัเผ่ย 
ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารแกำ�ประชาชน	เพ่ั�อให้ม่ผ่ลำใช้บังคับอย�างม่ประสู่ิทธิิผ่ลำแลำะประสู่ิทธิิภาพัเป็นไปติามกำฎหมาย 
ว�าด้ัวยข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องทางราชกำารท่�กำำาหนดัไว้	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	กำระทรวง 
อุติสู่าหกำรรม	จ้งได้ัดัำาเนินกำารเปิดัเผ่ยข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำารแลำะจัดัให้บริกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารติ�าง	ๆ 
แกำ�ประชาชนแลำะผ้่่ขึ้อรับบริกำาร	โดัยม่กำารดัำาเนินงานในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ดัังน่�	

1. กิำรจัดัตั�งศูนย์ข้อมูลข่ำวิสัำร สัศอ.
	 สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินกำารจัดัตัิ�งศ่นยข้์ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารข้ึ้�นตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2548	โดัยได้ัจัดัทำาโครงสู่ร้างกำารจัดัองค์กำร 
สู่รุปอำานาจหน้าท่�ท่�สู่ำาคัญแลำะวิธ่ิกำารดัำาเนินงาน	นอกำจากำน่�	ภายในศ่นยข้์ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ.	ยงัม่กำารจัดัทำา 
แผ่นผั่งกำารดัำาเนินงาน	(Flow	chart)	สู่ำาหรับขัึ้�นติอนกำารขึ้อรับบริกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารเพ่ั�อไว้สู่ำาหรับให้บริกำาร 
แลำะอำานวยความสู่ะดัวกำแกำ�ประชาชนผ้่่ท่�มาติิดัติ�อ	ณ	ชั�น	2	ห้องสู่มุดั	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ถนนพัระรามท่�	6	แขึ้วงทุ�งพัญาไท	เขึ้ติราชเทว่	กำรุงเทพัฯ	10400	หมายเลำขึ้โทรศัพัท์
ติิดัติ�อ	0	2430	6800

2. กิำรดั�ำเนินกิำรจัดัระบบข้อมูลข่ำวิสัำรตำมพัระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวิสัำร 
 ของรำชกิำร พั.ศ. 2540 มำตรำ 9 
	 สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินกำารจัดัตัิ�งศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารทางกำายภาพัสู่ำาหรับรวบรวมข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารไว้ให้ประชาชน 
สู่ามารถเข้ึ้ามาใช้บริกำารได้ัโดัยง�ายแลำะสู่ะดัวกำ	โดัยม่กำารดัำาเนินงาน	ดัังน่�
	 2.1	 จัดัทำาป้ายช่�อศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร	สู่ศอ.	ไว้หน้าห้อง	พัร้อมป้ายบอกำทางไปศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร 
	 	 ขึ้อง	สู่ศอ.
	 2.2	 จัดัสู่ถานท่�อำานวยความสู่ะดัวกำไว้ต้ิอนรับแลำะบริกำารแกำ�ผ้่่มาใช้บริกำารศ่นยข้์ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ.
	 2.3	 จัดัเก็ำบข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารติาม	มาติรา	9	(1)-(8)	ไว้ให้บริกำารอย�างครบถ้วน	โดัยม่ระยะเวลำาจัดัเก็ำบ 
	 	 ไม�น้อยกำว�า	1	ปี
	 2.4	 จัดัทำาดััชน่ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารไว้ให้บริกำาร	ณ	ศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารอย�างชัดัเจน	แลำะสู่ามารถสู่่บค้น 
	 	 ได้ัอย�างสู่ะดัวกำ	แลำะรวดัเร็ว	

3. กิำรบริหำรจัดักิำรเก่ีิยวิกัิบกิำรเปิดัเผยข้อมูลข่ำวิสัำร 
	 สู่ศอ.	ได้ัม่กำารดัำาเนินกำารบริหารจัดักำารศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าว	สู่ศอ.	อย�างติ�อเน่�อง	ดัังน่�	
	 3.1	 มอบหมายรองหัวหน้าสู่�วนราชกำารรับผิ่ดัชอบในกำารปฏิิบัติิงานติามพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร 
	 	 ขึ้องราชกำารเป็นกำารเฉพัาะ	
	 3.2	 ผ้่่บริหารให้ความสู่ำาคัญในกำารติิดัติาม	ควบคุมด่ัแลำให้ม่กำารปฏิิบัติิติามกำฎหมายข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร 
	 	 ขึ้องราชกำารอย�างเคร�งครัดั	เช�น	ม่กำารแติ�งตัิ�งคณะกำรรมกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ 
	 	 อุติสู่าหกำรรมติามพัระราชบัญญัติิขึ้้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	แลำะแติ�งตัิ�งเจ้าหน้าท่� 
	 	 รับผิ่ดัชอบงานศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร	เพ่ั�อให้เป็นไปติามพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	 
	 	 พั.ศ.	2540
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	 3.3	 ม่กำารจัดัเก็ำบสู่ถิติิแลำะจัดัทำารายงานสู่รุปผ่ลำกำารมาใช้บริกำารขึ้องผ้่่ท่�มาขึ้อรับบริกำารข้ึ้อม่ลำ 
	 	 ขึ้�าวสู่ารขึ้องศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร	ณ	ห้องสู่มุดัสู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	แลำะไดั้นำาเสู่นอ 
	 	 ผ่ลำรายงานติ�อผ้่่บริหารขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมทราบอย�างสู่มำ�าเสู่มอ
	 3.4	 สู่�งเสู่ริมให้เจ้าหน้าท่�ขึ้อง	สู่ศอ.	ม่ความร้่ความเข้ึ้าใจเก่ำ�ยวกัำบพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร 
	 	 โดัยม่กำารเผ่ยแพัร�ประชาสัู่มพัันธ์ิกำารดัำาเนินงานขึ้องศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารอย�างติ�อเน่�อง
	 3.5	 ม่กำารเผ่ยแพัร�งานบริกำารดั้านกำารใช้ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารแกำ�ประชาชน	 เช�น	พัระราชบัญญัติิ 
	 	 ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร	ค่�ม่อประชาชน	แลำะ	VDO	3	นาท่เพ่ั�อประชาชน	ลำงเผ่ยแพัร�ผ่�านช�องทางเว็บไซึ่ต์ิ 
	 	 ขึ้อง	สู่ศอ.	ท่�	www.oie.go.th	
	 3.6	 ม่กำารประชาสัู่มพัันธ์ิเก่ำ�ยวกัำบผ่ลำกำารปฏิิบัติิติามกำฎหมายข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร 
	 	 เพ่ั�อเผ่ยแพัร�ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ.	ผ่�านทางช�องทางติ�าง	ๆ	ได้ัแกำ�	 เว็บไซึ่ต์ิขึ้อง	สู่ศอ. 
	 	 เว็บไซึ่ต์ิห้องสู่มุดัอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่	เว็บไซึ่ต์ิศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร	บอร์ดัประชาสัู่มพัันธ์ิ	เสู่่ยงติามสู่าย	 
	 	 รายงานประจำาปี	เป็นต้ิน	รวมทั�งม่กำารสู่ำารวจความคิดัเห็นจากำแบบสู่อบถามความพ้ังพัอใจ 
	 	 ท่�ม่ติ�อกำารเปิดัเผ่ยข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องประชาชนผ้่่ขึ้อรับบริกำาร

ภ�พิรั้วมกั�รั้ให้บริั้กั�รั้
ภ�ยในห้องสมุด

คิ่ดเป็นร้อำยละ 98.70%

ผลิสำ�รั้วจำคว�ม
พึิงพิอใจำ กั�รั้ใช้บริั้กั�รั้

ศูันย์ข้อมูลิข่�วส�รั้
(สำ�หร้ั้บบุคคลิภ�ยนอกั) 

ประจ�ำปีงบประมำณ พั.ศ. 2564
(ต.ค่. 2563 ถึึง กิ.ย. 2564)

คว�มเหม�ะสมด้�นสถู�นที่่�
ค่ิดเป็นร้อำยละ 97.40%

คว�มพิอเพิ่ยงของอุปกัรั้ณ์
ที่่�ให้บรั้ิกั�รั้ในห้องสมุด

ค่ิดเป็นร้อำยละ 96.10%

รั้ะบบกั�รั้ส่บค้นหน้งส่อแลิะ
รั้�ยง�นวิจ้ำยผ่�นที่�ง e-Library

คิ่ดเป็นร้อำยละ 97.40%

กั�รั้ให้บริั้กั�รั้ของเจ้ำ�หน้�ท่ี่�
คิ่ดเป็นร้อำยละ 98.70%

คว�มพึิงพิอใจำของหน้งส่อ 
ว�รั้ส�รั้ หน้งส่อพิิมพ์ิ ท่ี่�ให้บริั้กั�รั้

คิ่ดเป็นร้อำยละ 97.40%

รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
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4. กิำรเผยแพัร่ข้อมูลข่ำวิสัำร ศูนย์บริกิำรข้อมูลข่ำวิสัำร 
	 สู่ศอ.	ได้ัม่กำารดัำาเนินกำารจัดัทำา	จัดัเก็ำบ	แลำะเผ่ยแพัร�ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ.	ดัังน่�	
	 4.1	 ม่กำารนำาข้ึ้อม่ลำเก่ำ�ยวกัำบกำารประกำวดัราคา	ประกำาศสู่อบราคาท่�หัวหน้าสู่�วนราชกำาร
	 	 ลำงนามแล้ำวเผ่ยแพัร�บนเว็บไซึ่ต์ิขึ้อง	สู่ศอ.	
	 4.2	 ม่กำารจัดัทำาสู่รุปผ่ลำกำารจัดัซ่ึ่�อจัดัจ้างเป็นรายเด่ัอน	จัดัเป็นหมวดัหม่�ชัดัเจนไว้ในศ่นย์ข้ึ้อม่ลำ 
	 	 ขึ้�าวสู่ารขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	แลำะม่กำารเผ่ยแพัร�บนเว็บไซึ่ต์ิสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ 
	 	 อุติสู่าหกำรรมทุกำเด่ัอน

5. กิำรพััฒนำกิำรดั�ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวิสัำร สัศอ. ประจ�ำปี พั.ศ. 2564 
 สู่ำาหรับปี	พั.ศ.	2564	ได้ัดัำาเนินกำารปรับปรุงกำารจัดัทำาระบบขึ้้อม่ลำขึ้�าวสู่ารติามพัระราชบัญญัติิ 
ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	มาติรา	7	แลำะ	มาติรา	9	ดัังน่�
	 5.1	 ปรับปรุงข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	ให้ทันสู่มัยอย่�เสู่มอ
	 5.2	 สู่�งผ้่่แทนเข้ึ้าร�วมสัู่มมนาเชิงปฏิิบัติิกำารจัดัตัิ�งศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	แลำะเข้ึ้าร�วม 
	 	 อบรมแลำะทดัสู่อบความร้่ความเข้ึ้าใจเก่ำ�ยวกัำบพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร 
	 	 พั.ศ.	2540
	 5.3	 กำรอกำแบบสู่อบถามเก่ำ�ยวกัำบกำารตัิ�งศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำารแลำะเกำณฑ์์กำารประเมิน 
	 	 มาติรฐานกำารประเมินศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พัร้อมทั�งจัดัทำาข้ึ้อม่ลำ	คำานวณคะแนน	 
	 	 แลำะรวบรวมขึ้้อม่ลำทำาแฟั้มหลัำกำฐานติามเกำณฑ์์มาติรฐานกำารประเมินศ่นย์ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร 
	 	 ขึ้อง	สู่ศอ.	รายงานสู่�งสู่ำานักำงานปลัำดักำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	
	 5.4	 รายงานผ่ลำกำารปฏิิบัติิติามพัระราชบัญญัติิข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	ในเว็บไซึ่ต์ิ 
	 	 ขึ้องสู่ำานักำงานคณะกำรรมกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร

6. กิำรดั�ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวิสัำร สัศอ. ประจ�ำปี พั.ศ. 2564 
	 สู่ำาหรับปี	พั.ศ.	2564	ได้ัดัำาเนินกำารปรับปรุงกำารจัดัทำาระบบขึ้้อม่ลำขึ้�าวสู่ารติามพัระราชบัญญัติิ 
ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	มาติรา	7	แลำะ	มาติรา	9	ดัังน่�
	 6.1	 นำาประกำาศเร่�อง	กำารดัำาเนินกำารเก่ำ�ยวกัำบข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารสู่�วนบุคคลำติามพัระราชบัญญัติิ 
	 	 ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้องราชกำาร	พั.ศ.	2540	อย่�ใน	มาติรา	9	(1)	สู่�งกำลุำ�มงานราชกิำจจานุเบกำษา 
	 	 สู่ำานักำงานเลำขึ้านุกำารรัฐมนติร่	ทำาเน่ยบรัฐบาลำ	เพ่ั�อดัำาเนินกำารลำงประกำาศในราชกิำจจานุเบกำษา 
	 	 ติ�อไป
	 6.2	 ปรับปรุงเปล่ำ�ยนแปลำงป้ายศ่นย์บริกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ. 
	 	 ให้ทันเหตุิกำารณ์แลำะน�าสู่นใจติ�อผ้่่มารับบริกำารข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่าร																																																																																																																																										
	 6.3	 รายงานผ่ลำกำารมาใช้บริกำารขึ้อ้ม่ลำขึ้�าวสู่ารขึ้อง	สู่ศอ.	ในปีงบประมาณ 
	 	 พั.ศ.	2564	รวมทั�งสิู่�น	24,956	ราย	เสู่นอติ�อผ้่่บริหาร	สู่ศอ.																																																																																																																																						
	 6.4	 ปรับปรุงแฟ้ัมข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารติามมาติรา	9(1)-(8)	ให้ทันสู่มัยอย่� 
	 	 อย�างสู่มำ�าเสู่มอ
	 6.5	 จัดัเติร่ยมกำลำ�องรับความคิดัเห็นเพ่ั�อให้ ผ้่่มารับบริกำารแสู่ดัง 
	 	 ข้ึ้อคิดัเห็นแลำะได้ันำาข้ึ้อคิดัเห็นขึ้องผ้่่มารับบริกำารนั�น	ๆ	มาปรับปรุง 
	 	 แก้ำไขึ้กำารให้บริกำารให้ด่ัยิ�งข้ึ้�น
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1. ผลกิำรดั�ำเนินงำนตำมแผนปฏิิบัติรำชกิำรรำยปี พั.ศ. 2564	ประกำอบด้ัวย	3	เร่�อง	ดัังน่�
 1.1 กิำาหนดิ์ยุทธิศาสุตร์ิกิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริมให�ทันต�อกิาริเปลีั�ยนแปลังแลัะผู้ลัักิดัิ์นไปสุ้�กิาริปฏิบัติ
	 	 สู่ศอ.	ม่กำารจัดัทำานโยบาย	แผ่น	มาติรกำาร	แลำะเสู่นอความเห็นหร่อข้ึ้อเสู่นอแนะแกำ�ผ้่่บริหารกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	(อกำ.) 
จำานวน	228	 เร่�อง	จากำเป้าหมาย	117	 เร่�อง	 คิดัเป็นร้อยลำะ	194.87	 ได้ัแกำ�	 ข้ึ้อเสู่นอแนะเชิงนโยบายแลำะแผ่นกำาร 
ดัำาเนินโครงกำารจัดัทำาแผ่นกำารติลำาดัแลำะประชาสัู่มพัันธ์ิเขึ้ติพััฒนาเศรษฐกิำจพิัเศษ	ปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	กำารดัำาเนินงาน 
ติามแนวทางแก้ำไขึ้ปัญหาผ่ลำกำระทบจากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบ	อกำ.	กำารพิัจารณาทบทวนกำำาหนดั 
บังคับใช้มาติรฐานกำารระบายมลำพิัษทางอากำาศจากำรถยนต์ิใหม�ให้เป็นไปติามมาติรฐานยโ่ร	5	กำารพิัจารณาร�างพัระราชบัญญัติิ 
กำารขึ้นสู่�งทางราง	พั.ศ.	 ....	มาติรกำารแลำะแนวทางขัึ้บเคล่ำ�อนกำารเพิั�มม่ลำค�านำ�ามันแลำะนำ�ามันปาล์ำม	ข้ึ้อเสู่นอกำารแก้ำปัญหา	 
เศรษฐกิำจประเทศไทย	(แบบพ้ั�งตินเอง	เพ่ั�ออนาคติท่�มั�นคง)	ความเห็นติ�อข้ึ้อเสู่นอท�าท่	สู่ศอ.	สู่ำาหรับกำารพิัจารณาปรับปรุง 
ข้ึ้อเสู่นอกำารเปิดัติลำาดัสิู่นค้าขึ้องไทยภายใต้ิความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่	 (FTA)	 ไทย-ตุิรก่ำ	แลำะข้ึ้อเสู่นอความเห็นสู่ำาหรับ 
กำารประชุมเพ่ั�อพิัจารณารายกำารสิู่นค้าสิู่�งแวดัล้ำอมภายใต้ิกำรอบเอเปค	เป็นต้ิน	
 1.2 ให�บริิกิาริริะบบสุาริสุนเทศเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริมแลัะริะบบเตือนภัยที� เชืั�อถือไดิ์�  ทันสุถานกิาริณ์ 
แลัะตริงตามคว่ามต�องกิาริ
	 	 สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินกำารพััฒนาระบบสู่ารสู่นเทศเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เพ่ั�อให้กำารบริกำารภาครัฐม่ประสิู่ทธิิภาพั 
รวดัเร็ว	แลำะอำานวยความสู่ะดัวกำแกำ�ผ้่่ประกำอบกำารในยุค	4.0	ผ่�านช�องทางติ�าง	ๆ	เช�น	เว็บไซึ่ต์ิ	(https://www.oie.go.th) 
Facebook	(สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม-OIE)	โดัยม่กำารจัดัทำาตัิวช่�วัดัสู่ถานกำารณ์อุติสู่าหกำรรม	(ดััชน่อุติสู่าหกำรรม 
ผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติภาคอุติสู่าหกำรรม	 (TFP)	 ดััชน่ช่�นำาเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 (PMI))	 รวมถ้งกำารจัดัทำาศ่นย์ข้ึ้อม่ลำ 
เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ระบบเต่ิอนภัย/กำารคาดักำารณ์ภาวะเศรษฐกิำจ	แลำะกำารวิเคราะห์สู่ถานกำารณ์อุติสู่าหกำรรม	ติลำอดัจน 
จัดัทำาภาวะเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	แลำะบทวิเคราะห์ประเด็ันสู่ำาคัญติ�าง	ๆ	 ท่�สู่�งผ่ลำติ�ออุติสู่าหกำรรม	 (Hot	 Issue) 
โดัยในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ม่จำานวนผ้่่รับบริกำารข้ึ้อม่ลำสู่ารสู่นเทศด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	จำานวน	329,245	คน 

ผลิกั�รั้ปฏิิบ้ติรั้�ชกั�รั้ ต�มผลิผลิิตงบปรั้ะม�ณ

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	 ในฐานะ
องค์กำรช่�นำากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศสู่่�ความ
ยั�งย่น	 ม่ภารกิำจหลัำกำในกำารเสู่นอแนะนโยบาย	แนวทาง
มาติรกำาร	แลำะแผ่นปฏิิบัติิกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ขึ้องประเทศ	รวมทั�งกำารกำำาหนดัท�าท่แนวทางความร�วมม่อ 
ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ	ติลำอดัจน 
กำารวเิคราะห์	วิจัย	คาดักำารณ	์แนวโนม้เศรษฐกำจิอุติสู่าหกำรรม
แลำะเต่ิอนภัยด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	โดัยประยุกำต์ิใช้ 
ระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศท่�ทันสู่มัย	เช่�อถ่อได้ั	
	 โดัยในปีงบประมาณ	พั.ศ.	 2564	 สู่ศอ.	 ได้ั รับ
กำารจัดัสู่รรงบประมาณรายจ�าย	ประจำาปีงบประมาณ 
พั.ศ.	 2564	ติามพัระราชบัญญัติิงบประมาณรายจ�าย 
ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	รวมทั�งสิู่�น	244.3465 
ล้ำานบาท	ซ้ึ่�งม่ผ่ลำกำารดัำาเนินงานสู่รุปได้ัดัังน่�

ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564
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จากำจำานวนเป้าหมาย	 118,000	 คน	 คิดัเป็นร้อยลำะ 
279.02	 ซ้ึ่� งจากำผ่ลำกำารสู่ำารวจความพ้ังพัอใจติ�องาน 
ด้ัานดััชน่อุติสู่าหกำรรม	TFP	โครงกำารศ่นย์ข้ึ้อม่ลำอัจฉริยะ 
ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมสู่ำาหรับอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั
ข้ึ้อม่ลำสู่ถิติิอุติสู่าหกำรรม	ภาวะเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
ระบบเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 ในเร่�องคุณภาพั 
ความน�าเช่�อถ่อ	ถ่กำต้ิอง	แม�นยำา	ความรวดัเร็ว	ทันสู่ถานกำารณ์
กำารนำาไปใช้ประโยชน์	ช�องทางกำารรับบริกำารขึ้้อม่ลำ	พับว�า
ผ้่่รับบริกำารม่ความพ้ังพัอใจ	เฉล่ำ�ยร้อยลำะ	87.50	
 1.3 กิาริเสุริิมสุริ�างองค์คว่ามร้ิ�ดิ์�านเศริษฐกิิจึ
อุตสุาหกิริริมแลัะพัิฒนาองค์กิริ ตัว่ชีั�วั่ดิ์ แลัะค�าเป้าหมาย
ตามแผู้นปฏิบัติริาชักิาริริายปี
		 สู่ศอ.	 ได้ัดัำาเนินกำารพััฒนาข่ึ้ดัความสู่ามารถขึ้อง 
องค์กำรพััฒนาบุคลำากำรแลำะความผ่าสูุ่กำในองค์กำร	แลำะ 
สู่�งเสู่ริมธิรรมาภิบาลำด้ัานกำารสู่ร้างความโปร�งใสู่หร่อกำาร 
ป้องกัำนแลำะปราบปรามกำารทุจริติ	แลำะกำารสู่�งเสู่ริมคุ้มครอง
จริยธิรรมในองค์กำร	โดัยผ่�านกำารดัำาเนินโครงกำารพััฒนา
คุณภาพักำารบริหารจัดักำารภาครัฐ	 (PMQA)	กำารบริหาร
จัดักำารความร้่	(KM)

   เป้ำหมำย ตัวิชี�วัิดัตำมแผนปฏิิบัติรำชกิำรรำยปี พั.ศ. 2564

ร้อยละของระดัับค่วิำมเช่่อม่ันของผู้บริหำรกิระทรวิงอุตสัำหกิรรม ต่อนโยบำย
มำตรกิำร หร่อข้อเสันอแนะท่ีมีต่อสั�ำนักิงำนเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม

 ร้อยละของระดัับค่วิำมพึังพัอใจของผู้รับบริกิำรข้อมูลสัำรสันเทศ
เศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรมและระบบเต่อนภัย

ระบบสัำรสันเทศเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม
เพ่่ัอกิำรพััฒนำอุตสัำหกิรรมท่ีมีศักิยภำพั

ร้อยละของระดัับค่วิำมพึังพัอใจของบุค่ลำกิรใน สัศอ.

 แผน ร้ั้อยลิะ 80 ผลิ ร้ั้อยลิะ 85.95

 แผน ร้ั้อยลิะ 80  ผลิ ร้ั้อยลิะ 95.50

 แผน 1 รั้ะบบ ผลิ 1 รั้ะบบ

 แผน ร้ั้อยลิะ 80  ผลิ ร้ั้อยลิะ 75.05
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2. ผลกิำรดั�ำเนินโค่รงกิำร
	 นอกำจากำน่�	สู่ศอ.	ได้ัม่กำารดัำาเนินโครงกำารเพ่ั�อผ่ลัำกำดัันแลำะขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาภายใต้ิแผ่นงานยุทธิศาสู่ติร์เพ่ั�อสู่นับสู่นุน 
ด้ัานกำารสู่ร้างความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นแลำะแผ่นงานบ่รณากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารแห�งอนาคติ	ดัังน่�
 
 แผู้นงานยุทธิศาสุตร์ิเพืิ�อสุนับสุนุนดิ์�านกิาริสุริ�างคว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขัน
  1) โคริงกิาริพิฒันาอตุสุาหกิริริม	ขึ้อ้ม่ลำแลำะระบบสู่ารสู่นเทศเพ่ั�อรองรับอุติสู่าหกำรรมท่�ม่ศกัำยภาพัมุ�งสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0 
โดัยกำารพััฒนาศ่นย์วิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำเชิงล้ำกำอุติสู่าหกำรรม	ศ้กำษาแนวทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมไบโอร่ไฟัเนอร่�	(Biorefinery) 
เพ่ั�อยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมกำารเกำษติรขึ้องไทยแลำะจัดัทำาแผ่นขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมติามแนวคิดัเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน 
(Circular	Economy)	สู่่�กำารพััฒนาในระดัับพ่ั�นท่�กำลุำ�มจังหวัดั	ภายใต้ิวาระแห�งชาติิ	BCG	Model
  
 แผู้นงานบ้ริณากิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริมแลัะบริิกิาริแห�งอนาคต  
  1) โคริงกิาริพัิฒนาศักิยภาพิอุตสุาหกิริริมชีัว่ภาพิ	ได้ัม่กำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมในกำารเพิั�มม่ลำค�า 
ผ่ลิำติภัณฑ์์	เพิั�มผ่ลิำติภาพั	พััฒนาผ้่่ประกำอบกำาร	แลำะบุคลำากำรในอุติสู่าหกำรรมช่วภาพั	โดัยดัำาเนินกำารสู่นับสู่นุนอุติสู่าหกำรรม
แปรร่ปพ่ัชกัำญชงเพ่ั�อติอบสู่นองเศรษฐกิำจช่วภาพั	(Bioeconomy)	แลำะกำารปฏิิร่ปผ้่่ประกำอบกำารสู่่�อุติสู่าหกำรรมพัลำาสู่ติิกำ 
ช่วภาพั	(Transformation	to	Bio-Plastics	Industry)	
  2) โคริงกิาริเมืองนวั่ตกิริริมอาหาริ (Food Innopolis) แลัะ
กิาริพิัฒนานักิริบอุตสุาหกิริริมอาหาริพิันธ์ุิใหม� (Food Warrior)
ได้ัม่กำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมในกำารเพิั�มม่ลำค�าผ่ลิำติภัณฑ์์ 
เพิั�มผ่ลิำติภาพัแลำะพััฒนานักำรบอุติสู่าหกำรรมอาหารพัันธ์ุิใหม�	 (Food 
Warrior)	 โดัยดัำาเนินกำารยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมแปรร่ปอาหารโดัยนำา
มาติรฐานผ่ลิำติภาพัแลำะนวัติกำรรมเป็นเคร่�องม่อในกำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถ
นักำรบอุติสู่าหกำรรมอาหารพัันธ์ุิใหม�	 (Food	Warrior)	แลำะกำารพััฒนา 
อุติสู่าหกำรรมอาหารแปรร่ปสู่่�กำารเป็นโรงงานอัจฉริยะด้ัวยเทคโนโลำย่ดิัจิทัลำ
  3) โคริงกิาริเพิิ�มขีดิ์คว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขันแลัะกิาริสุริ�างคว่ามเชืั�อมโยงดิ์�านกิาริตลัาดิ์ให�ผู้ลิัตภัณฑ์์ 
แลัะเครืิ�องมือแพิทย์ของไทย	ได้ัม่กำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมในกำารเพิั�มม่ลำค�าวัติถุดิับผ่ลิำติภัณฑ์์	เพิั�มผ่ลิำติภาพั
แลำะพััฒนาผ้่่ประกำอบกำารแลำะบุคลำากำรในอุติสู่าหกำรรมกำารแพัทย์	 โดัยดัำาเนินกำารพััฒนาติ้นแบบวัสู่ดุัเชิงเทคนิคเพ่ั�อกำาร 
รองรับอุติสู่าหกำรรมกำารแพัทย์ครบวงจร	 (New	S-Curve)	แลำะกำารยกำระดัับศักำยภาพักำารผ่ลิำติเคร่�องม่อแลำะอุปกำรณ์ 
ทางกำารแพัทย์เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมกำารแพัทย์ครบวงจร
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 4) โคริงกิาริพัิฒนาโคริงสุริ�างพืิ�นฐานเพืิ�อริองรัิบกิาริขยายตัว่ของอุตสุาหกิริริมดิิ์จิึทัลั
ข�อม้ลั แลัะปัญญาปริะดิิ์ษฐ์	ได้ัม่กำารพััฒนาโครงสู่ร้างพ่ั�นฐานด้ัานกำารทดัสู่อบมาติรฐานแลำะ
กำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรม	ในอุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำ	หุ�นยนต์ิ	แลำะอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่
อัจฉริยะ	โดัยดัำาเนินกำารพััฒนาต้ินแบบระบบอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ	(Smart	Electronics) 
ในกำารบริหารจัดักำารขึ้ยะร่ไซึ่เคิลำติามนโยบายเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน
  5) โคริงกิาริยกิริะดัิ์บแลัะพัิฒนาบุคลัากิริดิ์�านดิิ์จิึทัลั ข�อม้ลั แลัะปัญญาปริะดิิ์ษฐ์ ได้ัม่กำารยกำระดัับ	แลำะพััฒนาบุคลำากำร 
ในอุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำ	หุ�นยนต์ิแลำะอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ	โดัยดัำาเนินกำารเพิั�มผ่ลิำติภาพัแรงงานอุติสู่าหกำรรม	สู่าขึ้า	อุติสู่าหกำรรม 
ไฟัฟ้ัา	แลำะอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ
  6) โคริงกิาริสุ�งเสุริิมกิาริปริะยุกิต์ใชั�เทคโนโลัยีดิิ์จิึทัลั ข�อม้ลั แลัะปัญญาปริะดิิ์ษฐ์ ได้ัม่กำารใช้เทคโนโลำยแ่ลำะนวัติกำรรม 
ในกำารเพิั�มม่ลำค�าผ่ลิำติภัณฑ์์	 เพิั�มผ่ลิำติภาพั	แลำะพััฒนาผ้่่ประกำอบกำารแลำะบุคลำากำรในอุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำ	 หุ�นยนต์ิ	แลำะ 
อิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ	โดัยดัำาเนินกำารสู่�งเสู่ริมแลำะสู่นับสู่นุนกำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมกำระบวนกำารผ่ลิำติ 
อัจฉริยะ	สู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรมไฟัฟ้ัาแลำะอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ	
  7) โคริงกิาริพิัฒนาโคริงสุริ�างพืิ�นฐานเพืิ�อริองริับอุตสุาหกิริริมยานยนต์สุมัยใหม� ได้ัม่กำารพััฒนาโครงสู่ร้างพ่ั�นฐาน 
ในกำารยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมยานยนติ์สู่่�อุติสู่าหกำรรมยานยนติ์สู่มัยใหม�	โดัยดัำาเนินกำารปรับระบบกำารดัำาเนินงานป้ายข้ึ้อม่ลำ 
ยานยนต์ิติามมาติรฐานสู่ากำลำ	(Eco	Sticker)	แลำะกำารจัดัทำาแนวทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิไทยสู่่�อุติสู่าหกำรรม 
ยานยนต์ิอัติโนมัติิ	 (Autonomous	Vehicle	 :	AV)	 เพ่ั�อรองรับกำารเป็นฐานกำารผ่ลิำติยานยนต์ิสู่มัยใหม�ขึ้องภ่มิภาค 
แลำะติลำาดัโลำกำติ�อไป	
 8) โคริงกิาริพัิฒนาศักิยภาพิอุตสุาหกิริริมยานยนต์สุมัยใหม� ได้ัม่กำารพััฒนาต้ินแบบผ่ลิำติภัณฑ์์แลำะยกำระดัับ 
บุคลำากำรในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิสู่มัยใหม�	 โดัยดัำาเนินกำารพััฒนาบุคคลำในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิแลำะชิ�นสู่�วนเพ่ั�อรองรับ 
กำารผ่ลิำติยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	  
 9) โคริงกิาริเสุริิมสุริ�างศักิยภาพิอุตสุาหกิริริมซึ่�อมบำารุิงอากิาศยาน (MRO) แลัะริะบบริาง	 ได้ัม่กำารพััฒนา 
กำำาลัำงคนแลำะยกำระดัับสู่ถานประกำอบกำารในอุติสู่าหกำรรมซึ่�อมบำารุงอากำาศยาน	 (MRO)	แลำะระบบราง	โดัยดัำาเนินกำาร 
ยกำระดัับความสู่ามารถขึ้องผ้่่ประกำอบกำารในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิสู่่�อุติสู่าหกำรรมอากำาศยาน
 10) โคริงกิาริพัิฒนาฐานข�อม้ลัแลัะกิาริคาดิ์กิาริณ์เทคโนโลัยีสุำาหรัิบอุตสุาหกิริริมอนาคต	 ได้ัม่กำารพััฒนา
ระบบฐานข้ึ้อม่ลำแผ่นท่�นำาทาง	แลำะโครงสู่ร้างพ่ั�นฐานอ่�น	ๆ	สู่ำาหรับอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารแห�งอนาคติ	โดัยดัำาเนินกำาร
พััฒนาระบบกำารจัดักำารฐานข้ึ้อม่ลำขึ้นาดัใหญ�เพ่ั�อยกำระดัับข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	แลำะ 
กำารศ้กำษาแผ่นภาพัอนาคติขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	(Industry	Foresight)	เพ่ั�อขัึ้บเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0 
รวมทั�งกำารติิดัติามแลำะประเมินผ่ลำกำารดัำาเนินงานภายใต้ิแผ่นงานบ่รณากำารอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารแห�งอนาคติ	 	
 11) โคริงกิาริยกิริะดัิ์บผู้ลิัตภาพิแลัะพัิฒนากิำาลัังคน เพืิ�อสุริ�างคว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขันภาคอุตสุาหกิริริม
ได้ัม่กำารยกำระดัับผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติ	พััฒนาทักำษะบุคลำากำรแลำะพััฒนาระบบเทคโนโลำย่ต้ินแบบ	เพ่ั�อสู่ร้างความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้น	 โดัยดัำาเนินกำารพััฒนาโรงงานอุติสู่าหกำรรมสู่่�ความเป็นโรงงานอัจฉริยะ	 เพ่ั�อเพิั�มผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติ 
ติามแนวทางอุติสู่าหกำรรม	4.0
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	 ติามนโยบายขึ้องรัฐบาลำท่�จะยกำระดัับหน�วยงานภาครัฐ 
เข้ึ้าสู่่�ระบบราชกำาร	4.0	 เพ่ั�อให้สู่ามารถรองรับติ�อกำาร
เปล่ำ�ยนแปลำงแลำะกำารเป็นประเทศไทย	4.0	โดัยม่เป้าหมายหลัำกำ 
เพ่ั�อให้ภาครัฐม่กำารบริหารจัดักำารท่�ย้ดัหลัำกำธิรรมาภิบาลำ
เพ่ั�อประโยชน์สุู่ขึ้ขึ้องประชาชน	แลำะรองรับยุทธิศาสู่ติร์ 
ขึ้องประเทศไทย	4.0	แลำะเป็นท่�เช่�อถ่อไว้วางใจ	ติลำอดัจน 
เป็นท่�พ้ั�งขึ้องประชาชนได้ัอย�างแท้จริง	 ซ้ึ่�งม่ปัจจัยท่�สู่ำาคัญ 
3	ประกำารในกำารพััฒนาระบบราชกำารไปสู่่�ระบบราชกำาร	4.0 
ดัังกำลำ�าว	ประกำอบด้ัวย	1)	กำารสู่านพัลัำงทุกำภาคสู่�วนระหว�าง
ภาครัฐแลำะภาคสู่�วนอ่�น	ๆ	 ในสัู่งคม	 (Collaboration) 
2)	กำารสู่ร้างนวัติกำรรม	 (Innovation)	แลำะ	3)	กำารปรับ
เข้ึ้าสู่่�กำารเป็นดิัจิทัลำ	 (Digitization)	 ซ้ึ่�งได้ัมอบหมายให้ 
สู่ำานักำงาน	กำ.พั.ร.	พััฒนาเคร่�องม่อเพ่ั�อสู่�งเสู่ริมให้สู่�วนราชกำาร 
นำาไปใช้ในกำารพััฒนาองค์กำารเพั่�อติอบโจทย์กำารพััฒนา 
สู่่�ระบบราชกำาร	4.0	หร่อท่�เร่ยกำว�า	เคร่�องม่อประเมินสู่ถานะ 
ขึ้องหน�วยงานภาครัฐในกำารเป็นระบบราชกำาร	4.0	หร่อ 
PMQA	4.0	 ข้ึ้�น	 ซ้ึ่�งเป็นกำารติ�อยอดัจากำเกำณฑ์์คุณภาพั 
กำารบริหารจัดักำารภาครัฐท่� ม่กำารดัำาเนินงานมาตัิ� งแติ� 
ปี	พั.ศ.	2548	ทั�งน่�	ท่�ผ่�านมาสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
(สู่ศอ.)	ได้ัผ่�านกำารติรวจรับรองคุณภาพักำารบริหารจัดักำาร 
ภาครัฐระดัับพ่ั�นฐาน	(Certified	Fundamental	Level) 
รอบท่�	 1	 เม่�อปี	พั.ศ.	2556	 โดัยม่คะแนนเฉล่ำ�ยร้อยลำะ	
94.90	แลำะผ่�านกำารติรวจประเมินรับรองคุณภาพักำารบริหาร
จัดักำารภาครัฐระดัับพ่ั�นฐาน	ฉบับท่�	2	(Certified	FL)	เม่�อปี 
พั.ศ.	2561	โดัยม่คะแนนรวม	277	คะแนน	ในปี	พั.ศ.	2563 
ได้ัคะแนนกำารประเมินสู่ถานะเป็นระบบราชกำาร	 4.0 
รวม	350.58	คะแนน	แลำะในปี	พั.ศ.	2564	ได้ัคะแนนรวม 
436.14	คะแนน	

รั้�ยง�นผลิกั�รั้ดำ�เนินกั�รั้พิ้ฒน�คุณภ�พิ
กิารบริหารจำัดกิารภาค่รัฐ (PMQA)

สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอำุตสัาหกิรรม
ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564

	 สู่ศอ.	ได้ันำาเกำณฑ์์คุณภาพักำารบริหารจัดักำารภาครัฐ	
4.0	(PMQA	4.0)	เป็นเคร่�องม่อกำารประเมินระบบกำารบริหาร
องค์กำารในเชิงบ่รณากำาร	เพ่ั�อเช่�อมโยงยุทธิศาสู่ติร์	เป้าหมาย
แลำะทิศทางกำารพััฒนาขึ้องประเทศ	 โดัยม่วัติถุประสู่งค์ 
เพ่ั�อยกำระดัับคุณภาพักำารปฏิิบัติิงานให้สู่อดัคล้ำองกัำบทิศทาง 
กำารพััฒนาระบบราชกำารไทย	แลำะสู่ามารถติอบสู่นอง 
ความต้ิองกำารขึ้องผ้่่รับบริกำาร	แลำะผ้่่ม่สู่�วนได้ัสู่�วนเสู่่ย	ทั�งน่� 
ความเช่�อมโยงขึ้อง	PMQA	 ทั�ง	7	หมวดั	ประกำอบด้ัวย 
1) 	 กำารนำาอง ค์กำาร	 2 ) 	 กำารวางแผ่นเชิงยุทธิศาสู่ติร์ 
3)	กำารให้ความสู่ำาคัญกัำบผ้่่บริหารแลำะผ้่่ม่สู่�วนได้ัสู่�วนเสู่่ย 
4)	กำารวัดัวิเคราะห์แลำะกำารจัดักำารความร้่	5)	กำารมุ�งเน้น 
บุคลำากำร	6)	กำารมุ�งเน้นระบบปฏิิบัติิกำาร	แลำะ	7)	กำารบรรลุำ 
ผ่ลำลัำพัธ์ิกำารดัำาเนินกำารจ้งเปร่ยบเสู่ม่อนทิศทางท่�สู่ำาคัญ 
ในกำารขัึ้บเคล่ำ�อนองค์กำรไปสู่่� เ ป้าหมาย	 อย�างไรก็ำติาม 
สู่ศอ.	 ได้ัพััฒนาติ�อยอดักำารพััฒนาคุณภาพักำารบริหาร 
จัดักำารภาครัฐ	 เพ่ั�อให้สู่ามารถรักำษาระดัับมาติรฐาน 
ได้ัอย�างติ�อเน่�อง	 โดัยสู่�งเสู่ริมกำารม่สู่�วนร�วมขึ้องบุคลำากำร 
ในกำารพััฒนานวัติกำรรมหร่อปรับปรุงกำระบวนกำารทำางาน 
ซ้ึ่�งจะทำาให้สู่ามารถปรับระบบกำารวัดัผ่ลำลัำพัธ์ิกำารดัำาเนินกำาร 
ให้สู่ะท้อนทิศทางขึ้ององค์กำร	แลำะมุ�งเน้นผ่ลำสู่ัมฤทธิิ�ได้ั 
อย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั	แลำะประสิู่ทธิิผ่ลำ	
	 ซ้ึ่�งผ่ลำกำารประเมินสู่ถานะเป็นระบบราชกำาร	4.0	โดัย 
สู่ำานักำงาน	กำ.พั.ร.	ในปี	พั.ศ.	2564	ท่�ผ่�านมาพับว�า	สู่ศอ. 
ยังม่ประเด็ันติ�าง	ๆ	ติามเกำณฑ์์	PMQA	ท่�ต้ิองปรับปรุงเพ่ั�อ 
มุ�งไปสู่่�เป้าหมายกำารพััฒนาในปี	พั.ศ.	2565	ได้ัแกำ�	1)	กำารพััฒนา
ระบบกำารนำาองค์กำาร	2)	กำารบริหารยุทธิศาสู่ติร์	3)	กำารติอบ
สู่นองความต้ิองกำารขึ้องผ้่่รับบริกำารแลำะผ้่่ม่สู่�วนได้ัสู่�วนเสู่่ย 
4)	กำารพััฒนาระบบติัววัดัแลำะขึ้้อม่ลำสู่ารสู่นเทศท่�ติอบสู่นอง
ความต้ิองกำารขึ้ององคก์ำารแลำะผ้่่รบับริกำาร	5)	กำารพััฒนาสู่ภาพั
แวดัล้ำอมในกำารปฏิิบัติิงาน	แลำะ	6)	กำารพััฒนาระบบงาน
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1. กิำรปรับปรุงองค์่กิรตำมเกิณฑ์์คุ่ณภำพักิำรบริหำรจัดักิำรภำค่รัฐ PMQA 4.0	กำารพััฒนาคุณภาพั
กำารบริหารจัดักำารภาครัฐ	สู่ศอ.	แลำะกำารเติร่ยมความพัร้อมรับกำารประเมินสู่ถานะขึ้องหน�วยงานติามเกำณฑ์์	PMQA	4.0 
โดัยคณะทำางาน	PMQA	ได้ัม่กำารระดัมความคิดัเห็นร�วมกัำน	 เพ่ั�อวิเคราะห์โอกำาสู่ในกำารปรับปรุงแลำะจัดัทำาแผ่นพััฒนา 
องค์กำารรายหมวดั	พับประเด็ันท่�จะต้ิองดัำาเนินกำารปรับปรุงในแติ�ลำะหมวดั	โดัยสู่รุปรายลำะเอ่ยดัได้ั	ดัังน่�	

กั�รั้พ้ิฒน�รั้ะบบกั�รั้นำ�องค์กั�รั้

ประเด็นท่ั�ต้อำงปรับปรุง ได้แก่ิ

1) ผู้้้ม่ส่ัวินได้ส่ัวินเส่ัยทุักิระดับม่ส่ัวินร่วิม

ในกิารกิำาหนดทิัศทัางอำงค์่กิาร สัศอำ. 

2) ทิัศทัางอำงค์่กิรท่ั�ขั้บเค่ล่�อำน ค่ำานึงถึง

ผู้ลสััมฤทัธิ�เพ่ั�อำประโยชน์สุัข้ข้อำงประชาชน

และสัังค่ม 3) ม่กิารเตร่ยมกิารเชิงรุกิ

เพ่ั�อำรอำงรับค่วิามเปล่�ยนแปลงในอำนาค่ต

อำย่างยั�งย่น 4) สันับสันุนสัร้างค่วิาม

เข้้มแข็้งให้กัิบชุมชน และ 5) ขั้บเค่ล่�อำน

ภารกิิจำด้านต่างประเทัศข้อำงอำงค์่กิร

หมวด

1
กั�รั้บริั้ห�รั้ยุที่ธิ์ศั�สตร์ั้

ประเด็นท่ั�ต้อำงปรับปรุง ได้แก่ิ 1) ม่ข้้อำม้ล
ค่้่แข่้งขั้น/ค่้่เท่ัยบเพ่ั�อำใช้ในกิารตัดสิันใจำ
เชิงนโยบาย และกิารพััฒนาอำงค์่กิาร 

2) ระบบกิารบริหารยุทัธศาสัตร์
ท่ั�ตอำบสันอำงค่วิามเปล่�ยนแปลง

อำย่างทัันกิารณ์ และ 3) ยุทัธศาสัตร์
ท่ั�ตอำบสันอำงเป้าหมายข้อำงประเทัศ
สัร้างข่้ดค่วิามสัามารถทัางกิาร

แข่้งขั้นและค่วิามยั�งย่น

หมวด

2
กั�รั้ตอบสนองคว�มต้องกั�รั้ของผู้ร้ั้บบริั้กั�รั้แลิะผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย ประเด็นท่ั�ต้อำงปรับปรุงได้แก่ิ 1) ม่กิารดำาเนินงานท่ั�สัามารถตอำบสันอำงค่วิามต้อำงกิารข้อำงผู้้้รับบริกิารและผู้้้ม่ส่ัวินได้ส่ัวินเส่ัยในระดับกิลุ่มย่อำยและระดับบุค่ค่ล2) อำงค์่กิร หน่วิยงานภายนอำกิม่ส่ัวินร่วิมมากิขึ้�น 

หมวด
3

หมวด

5
หมวด
4 หมวด

6
กั�รั้พ้ิฒน�รั้ะบบต้วว้ดแลิะข้อมูลิส�รั้สนเที่ศัท่ี่�ตอบสนองคว�มต้องกั�รั้ขององค์กั�รั้แลิะผู้ร้ั้บบริั้กั�รั้ ประเด็นท่ั�ต้อำงปรับปรุง  ได้แก่ิ 1) ม่ระบบข้้อำม้ลและสัารสันเทัศท่ั�สันับสันุนกิารตัดสิันใจำข้อำงอำงค์่กิาร 2) ม่ระบบเทัค่โนโลย่สัารสันเทัศท่ั�พัร้อำมสันับสันุนกิารปฏิิบัติงานและกิารให้บริกิาร และ 3) ระบบข้้อำม้ลและสัารสันเทัศม่ค่วิามปลอำดภัย

กั�รั้พ้ิฒน�สภ�พิแวดล้ิอม
ในกั�รั้ปฏิิบ้ติง�น ประเด็นท่ั�ต้อำง
ปรับปรุง ได้แก่ิ 1) ม่สัภาพัแวิดล้อำม

กิารปฏิิบัติงานท่ั�เหมาะสัม
สัร้างแรงจ้ำงใจำในกิารปฏิิบัติงาน
ให้กัิบบุค่ลากิร 2) บุค่ลากิรม่ข่้ด

ค่วิามสัามารถรอำงรับค่วิามต้อำงกิาร
ข้อำงอำงค์่กิาร 3) สัร้างวัิฒนธรรม

ค่วิามร่วิมม่อำข้อำงบุค่ลากิร
ในกิารพััฒนาอำงค์่กิาร

กั�รั้พ้ิฒน�รั้ะบบง�น

ประเด็นท่ั�ต้อำงปรับปรุง

ได้แก่ิ 1) ระบบงานม่กิารพััฒนา

ให้ม่ค่วิามย่ดหยุ่นและตอำบสันอำง

ค่วิามต้อำงกิารข้อำงอำงค์่กิาร 
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 1) ชืั�อผู้ลังาน กิาริพัิฒนาขั�นตอนกิาริตริว่จึสุอบข�าว่ 
กิ�อนเผู้ยแพิริ�ปริะชัาสัุมพัินธ์ิของ สุศอ. ชืั�อทีม สุามสุหาย 
เป็นกำารสู่ร้างกำระบวนกำารจัดัทำาขึ้�าวให้ม่ความทันสู่มัย 
รวดัเร็ว	 แลำะม่ความน�าเช่�อถ่อ	 รายช่�อสู่มาชิกำ	 ได้ัแกำ� 
1)	นายศักำดิั�ชัย	สิู่นโสู่มนัสู่	2)	นางสู่าวภคอร	ประสิู่ทธิิ�สุู่ขึ้ 
แลำะ	3)	นางสู่าวเทพัยุดัา	วงศ์วิรัติิ
 2) ชืั�อผู้ลังาน Trello ชืั�อทีม Trio (to Everyone) 
เป็นกำารสู่รา้งระบบกำารบรหิารจดัักำารงานโดัยใช้เคร่�องม่อภาพั 
ท่� เ พิั�มประสิู่ทธิิภาพัในกำารจัดักำารโปรเจกำต์ิ	 ขัึ้�นติอน 
กำารทำางาน	กำารติิดัติามงานไดั้ทุกำประเภทดั้วยระบบอัติโนมัติิ 
รายช่�อสู่มาชิกำ	 ได้ัแกำ�	1)	นางสู่าวพััชราวด่ั	คำารอดั	แลำะ 
2)	นางสู่าวทิพัจุฑ์า	รวบยอดั	
 3) ชืั�อผู้ลังาน Software Improvement by OIE 
Consult System ชืั�อทีม OIE IT	เป็นกำารพััฒนาระบบ 
กำารติรวจสู่อบท่�ปร้กำษา	สู่ำาหรับกำารจัดัซ่ึ่�อจัดัจ้างภายใน	สู่ศอ. 
รายช่�อสู่มาชิกำ	 ได้ัแกำ� 	 1)	 นายศุภชัย	 วัฒนวิกำย์กำรรม์ 
2)	นางสู่าวณัฐวด่ั	โพัธิิ�กำะสัู่งข์ึ้	แลำะ	3)	นายอานันท์	กำรุดัเน่ยม
 4) ชืั�อผู้ลังาน International OIE : Connect 
to the World ชืั�อทีม Charlie and Angels เป็นกำาร 
นำาเสู่นอแนวทางกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารสู่ร้างเคร่อขึ้�ายระหว�าง 
ประเทศผ่�านกำารประชุมกำารสู่ัมมนา	แลำะกำารฝึึกำอบรม/ 
ประชุมเชิงปฏิิบัติิกำารระหว�างประเทศ	รายช่�อสู่มาชิกำ	ได้ัแกำ� 
1)	นายชาล่ำ	ขัึ้นศิริ	2)	นายธินวัฒน์	ไทยแก้ำว	3)	นางสู่าวศุภวรรณ 
เทิดัเก่ำยรติิ�บ่รณะ	แลำะ	4)	นางพิัมพ์ักำมลำ	ไชยสู่มภาร	
 5) ชืั�อผู้ลังาน กิาริว่ิเคริาะห์ข�อม้ลั (ล้ักิค�า) ดิ์�ว่ย
เครืิ�องมือทริงพิลัังจึากิ Google ชืั�อทีม ทันจิึโริ�แห�งดิ์าบ 
พิิฆาตอสุ้ริ	เป็นระบบกำารวิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำล่ำกำค้าแติ�ลำะกำลุำ�ม 
โดัย ใช้ 	 Goog le 	 Ana ly t i c 	 ราย ช่� อสู่มาชิ กำ 	 ไ ด้ัแกำ� 
1)	นายจักำรพัันธ์ิ	เดั�นดัวงบริพัันธ์ิ	2)	นายสู่มชาย	จำาปาทอง	
แลำะ	3)	นางสู่าวสุู่พิัชชา	จั�นบุบผ่า
	 ซ้ึ่�งท่มท่�ชนะเลิำศ	กำารประกำวดัต้ินแบบกำารปรับปรุงงาน 
(Improvement	Idol	Award)	ได้ัแกำ�	ผ่ลำงาน	International 
OIE	:	Connect	to	the	World	ท่ม	Charlie	and	Angels

2. กิำรประกิวิดัต้นแบบกิำรปรับปรุงงำนของสั�ำนักิงำนเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม Improvement 
Idol Award ประจ�ำปีงบประมำณ พั.ศ. 2564	 โดัยกำารสู่�งเสู่ริมนวัติกำรรม	แลำะกำารมุ�งเน้นกำารม่สู่�วนร�วม 
เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมกำารทำางานร�วมกัำนเป็นท่ม	แลำะกำระตุ้ินให้บุคลำากำรในองค์กำรม่สู่�วนร�วมในกำารคิดัค้นนวัติกำรรมแลำะพััฒนา 
กำารทำางาน	ประกำอบด้ัวย

กิลุั�ม สุามสุหาย

กิลุั�ม OIE IT

กิลุั�ม ทันจิึโริ�แห�งดิ์าบพิิฆาตอสุ้ริ

กิลุั�ม Charlie and Angels

กิลุั�ม Trello

กิิจึกิริริม Improvement Idol Award ปริะจึำาปี พิ.ศ. 2564
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	 ดัังนั�น	กำารพััฒนาคุณภาพักำารบริหารจัดักำารภาครัฐ
ขึ้อง	สู่ศอ.	ให้สู่ามารถยกำระดัับมาติรฐานไดั้อย�างติ�อเน่�อง 
ม่ประสิู่ทธิิภาพั	แลำะประสิู่ทธิิผ่ลำ	บรรลุำเป้าหมาย	ผ้่่นำาองค์กำร
ได้ัให้ความสู่ำาคัญในกำารผ่ลัำกำดััน	โดัยกำารสู่�งเสู่ริม	กำระตุ้ิน 
ให้บุคลำากำรม่ความร้่	ความเข้ึ้าใจ	แลำะเห็นประโยชน์ขึ้องกำาร 
นำาเกำณฑ์์	PMQA	มาประยุกำต์ิใช้ในกำารปฏิิบัติิงาน	ซ้ึ่�งจะทำาให้
องค์กำรสู่ามารถรักำษามาติรฐานได้ัอย�างติ�อเน่�อง	ม่ประสิู่ทธิิภาพั
แลำะเป็นระบบ	 ม่ความพัร้อมรองรับกำารติรวจประเมิน 
ติามเกำณฑ์์กำารพััฒนาคุณภาพักำารบริหารจัดักำารภาครัฐ 
PMQA	4.0	ติ�อไป

นายอานันท์ กิรุิดิ์เนียม กิองสุาริสุนเทศแลัะดัิ์ชันีเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม
ผู้้�ที�ไดิ์�รัิบคัดิ์เลืัอกิ “คนคุณค�า ปี 9” สุศอ. ปริะจึำาปีงบปริะมาณ พิ.ศ. 2564

	 เพ่ั�อเป็นกำารสู่�งเสู่ริม	แลำะกำารกำำากัำบด่ัแลำให้บุคลำากำรขึ้อง
สู่ำานักำงานประพัฤติิตินติามค�านิยมหลัำกำแล้ำวยังม่กำารจัดักิำจกำรรม
ประกำวดั	“คนคุณค�า	ปี	9”	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564”	โดัยใช้วิธ่ิกำารโหวติให้คะแนน 
จากำบุคลำากำรทั�งหมดั	 เพ่ั�อค้นหาคนคุณค�าท่�ม่พัฤติิกำรรม 
แลำะกำารปฏิิบัติิตินสู่อดัคลำ้องกัำบค�านิยมหลัำกำติามท่�สู่ำานักำงาน 
กำำาหนดั	 ซ้ึ่�งผ้่่ท่�ได้ัรับกำารลำงคะแนนโหวติมากำท่� สุู่ดัในปีน่� 
ได้ัแกำ�	นายอานนัท์	กำรุดัเน่ยม	ติำาแหน�งนักำวิชากำารคอมพัวิเติอร์ 
ปฏิิบัติิกำาร	สัู่งกัำดักำองสู่ารสู่นเทศแลำะดััชน่เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
โดัยบุคลำากำรท่�ลำงคะแนนได้ัเข่ึ้ยนถ้งความประทับใจติ�อคนคุณค�า 
อาทิ	 ม่ความตัิ�งใจในกำารทำางาน	 แลำะม่ความเสู่่ยสู่ลำะ 
เป็นตัิวอย�างท่�ด่ัในกำารปฏิิบัติิงาน

3. กิำรสัร้ำงวัิฒนธรรมองค์่กิร ตำมค่่ำนิยม ASIA ซ่ึึ่งประกิอบด้ัวิย

S = Suggestion
หมายถึง กิารเสันอำแนะ
เพ่ั�อำกิารพััฒนา ได้แก่ิ 
อำย่านิ�งด้ดายในเร่�อำง

ท่ั�สัมค่วิรเสันอำแนะให้ม่กิาร
แก้ิไข้ปรับปรุง หร่อำทัำาให้
เกิิดกิารเปล่�ยนแปลงเพ่ั�อำ

ทัำาให้ทุักิอำย่างด่ขึ้�น เสันอำแนะ
ด้วิยค่วิามหวัิงด่ และ

ทััศนค่ติเชิงบวิกิ ม่ค่วิามคิ่ด
ริเริ�มสัร้างสัรรค์่และมุ่งมั�น

ในกิารปรับปรุงให้ด่ขึ้�น
อำย่างต่อำเน่�อำง 

I = Integrity
หมายถึง ค่วิามซ่่�อำสััตย์

สุัจำริต ได้แก่ิ ทัำางาน
ด้วิยค่วิามซ่่�อำสััตย์สุัจำริต
โปร่งใสั และตรวิจำสัอำบได้ 

ทัำางานโดยยึดหลักิ
ธรรมาภิบาล และปฏิิบัติ

ตามจำรรยาบรรณ
วิิชาช่พั เป็นต้น

A = Achievement
Motivation

หมายถึง ค่วิามมุ่งมั�น
ปฏิิบัติงานท่ั�ได้รับ

มอำบหมายให้บรรลุผู้ลสัำาเร็จำ
ตามเป้าหมาย ได้แก่ิ

กิารอุำทิัศตน มุ่งมั�นปฏิิบัติ
หน้าท่ั�อำย่างเต็มค่วิาม

สัามารถเพ่ั�อำค่วิามสัำาเร็จำ
ข้อำงงานและอำงค์่กิร 

A = Accountability
หมายถึง ค่วิามรับผิู้ดชอำบ

ต่อำหน้าท่ั� ได้แก่ิ ทัำางาน
ตามหน้าท่ั�รับผิู้ดชอำบ

ในค่วิามเป็นบุค่ลากิร ทัำางาน
ตามหน้าท่ั�รับผิู้ดชอำบ

จำนสััมฤทัธิ�ผู้ลตามเป้าหมาย 
ทัำางานเสัร็จำตามกิำาหนด

เวิลาอำย่างม่คุ่ณภาพั
ตรงต่อำเวิลา 
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รั้�ยง�นผลิกั�รั้ดำ�เนินง�น
กั�รั้จ้ำดกั�รั้คว�มรู้ั้ (KM)
สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม
ประจำำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2564

สุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม (สุศอ.) กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม ในฐานะที�เป็น 
องค์กิริชีั�นำากิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริมของปริะเทศสุ้�คว่ามยั�งยืน มีพัินธิกิิจึหลัักิ 
ที�สุำาคัญปริะกิอบดิ์�ว่ย 1) จัึดิ์ทำา บ้ริณากิาริ ผู้ลัักิดัิ์นนโยบาย แผู้นยุทธิศาสุตร์ิ 
ในกิาริพิัฒนาอุตสุาหกิริริมสุ้�กิาริเติบโตอย�างยั�งยืน 2) จัึดิ์ทำา เชืั�อมโยง 
แลัะให�บริิกิาริข�อม้ลั กิาริชีั�นำาแลัะกิาริเตือนภัยเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม 
แลัะริะบบเทคโนโลัยีสุาริสุนเทศที�ทันสุมัย เชืั�อถือไดิ์� แลัะ 3) สุริ�างคว่าม 
เข�มแข็งในกิาริเปน็องค์กิริที�เป็นเลิัศดิ์�านเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม ภายใต� “ค�านิยม” 
รัิบผิู้ดิ์ชัอบหน�าที� เสุนอแนะอย�างสุริ�างสุริริค์ มีคว่ามซืึ่�อสัุตย์สุุจึริิต มุ�งผู้ลั 
สัุมฤทธิิ� ไดิ์�สุ�งเสุริิม สุริ�างสุริริค์ แลัะพัิฒนาต�อยอดิ์คว่ามเข�มแข็งในกิาริจัึดิ์กิาริ 
คว่ามร้ิ�เพืิ�อมุ�งมั�นพัิฒนาคว่ามร้ิ�คว่ามสุามาริถให�ข�าริาชักิาริเป็นผู้้�มีคว่ามร้ิ� 
คว่ามเชีั�ยว่ชัาญในวิ่ชัากิาริสุมัยใหม�  ทันต�อกัิบสุภาพิเศริษฐกิิจึสัุงคม 
ที� เป ลีั� ยนแปลังไปอย� างริว่ดิ์เร็ิว่  โดิ์ยสุริ� างริะบบกิาริ จัึดิ์กิาริคว่าม ร้ิ� 
(Knowledge Management : KM) ขององค์กิริให�เป็นร้ิปธิริริมแลัะสุามาริถ 
นำาไปสุนับสุนุนกิาริดิ์ำา เนินงานอย�างมีปริะสิุทธิิภาพิแลัะปริะสุิท ธิิผู้ลั 
เพืิ�อยกิริะดิ์บักิาริจัึดิ์กิาริคว่ามริ้�ไปสุ้�กิาริจึดัิ์กิาริในเชิังยุทธิศาสุตริก์ิาริใชั�ปริะโยชัน์ 
จึากิกิาริจึัดิ์กิาริคว่ามริ้�ในกิาริพัิฒนาคุณภาพิกิาริให�บริิกิาริ ปริะสุิทธิิภาพิ 
กิาริดิ์ำาเนินงาน ตลัอดิ์จึนสุริ�างวั่ฒนธิริริมกิาริมีสุ�ว่นริ�ว่มในหม้�บุคลัากิริ 
ขององค์กิริให�เกิิดิ์กิาริแลักิเปลีั�ยนเรีิยนร้ิ�ซึึ่�งกัินแลัะกิัน โดิ์ยยึดิ์ปริะชัาชัน 
ผู้้� รัิบบริิกิาริเป็นศ้นย์กิลัางกิาริจัึดิ์กิาริคว่ามริ้�  ในปีนี�สุำานักิงานไดิ์�มุ�งเน�น 
ผู้ลัสัุมฤทธิิ� เพืิ�อสุ�งเสุริิมสุนับสุนุนให�บุคลัากิริเข�าใจึถึงสิุ�งที�องค์กิริจึะดิ์ำาเนินกิาริ 
จัึดิ์กิาริคว่ามริ้� สุริ�างกิาริมีสุ�ว่นริ�ว่มในกิิจึกิริริมต�าง ๆ ที�สุำาคัญของสุำานักิงาน 
อย�างต�อเนื�องตลัอดิ์ทั�งปี เพืิ�อสุนับสุนุนให�บุคลัากิริทุกิริะดัิ์บไดิ์�พัิฒนาตนเอง 
แลัะสุริ�างแริงจ้ึงใจึในกิาริขับเคลืั�อนองค์กิริไปสุ้�เป้าหมายริ�ว่มกัิน  
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กั�รั้ดำ�เนินกั�รั้จ้ำดกั�รั้คว�มรู้ั้ สัรุปสัาระสัำาคั่ญ ดังน่�

1. กิำรบ่งชี�กิ�ำหนดัค่วิำมรู้ (Knowledge Identification)
	 ดัำาเนินกำารรวบรวมองค์ความร้่ท่�ม่อย่�เดิัม	โดัยกำารปรับปรุง	พััฒนา	ติ�อยอดัองค์ความร้่	ติลำอดัจน 
กำำาหนดัองค์ความร้่ท่�จำาเป็นติ�อกำารปฏิิบัติิภารกิำจ	แลำะบุคลำากำรจำาเป็นต้ิองร้่ในปี	พั.ศ.	2564	ทบทวน 
แผ่นท่�นำาทางกำารจัดักำารความร้่	 (KM	Roadmap)	พั.ศ.	2564-2566	แลำะกำำาหนดัองค์ความร้่ 
ท่�จะดัำาเนินกำารจัดัทำาในปีงบประมาณ	พั.ศ.	 2564	ผ่�านกำารสู่ำารวจความคิดัเห็นขึ้องบุคลำากำร 
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องทั�งหมดัในร่ปแบบออนไลำน์
 
2. กิำรสัร้ำงและแสัวิงหำค่วิำมรู้ (Knowledge Creation & Acquisition)
 2.1 กิาริจัึดิ์ตั�งคณะทำางานจัึดิ์ทำาองค์คว่ามร้ิ� ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ได้ัร�วมผ่ลัำกำดััน 
กำารจัดัทำาองค์ความร้่ท่�จำาเป็นติ�อกำารปฏิิบัติิงานในปี	พั.ศ.	2564	ภายใต้ิภารกิำจท่�จะจัดัทำาองค์ความร้่ 
ในปี	พั.ศ.	2564	จำานวน	3	เร่�อง	ประกำอบด้ัวย	1)	กำารเสู่นอนโยบายแผ่น	มาติรกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
ในระดัับพ่ั�นท่�	2)	กำารวิเคราะห์อุติสู่าหกำรรมช่�นำานโยบายด้ัวย	i-Single	Form	แลำะ	3)	กำารจัดัทำาข้ึ้อเสู่นอ 
โครงกำารความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ
 2.2 จัึดิ์หาเอกิสุาริ/ตำาริา/สืุ�อคว่ามร้ิ� เพืิ�อสุนับสุนุนคว่ามร้ิ� สุำานักิงานเศริษฐกิิจึ
อุตสุาหกิริริม ปริะจึำาปีงบปริะมาณ พิ.ศ. 2564
 2.3 กิาริศึกิษาด้ิ์งานแนว่ปฏบัิติที�ดีิ์ จึำานว่น 1 ครัิ�ง ได้ัแกำ�	ศ้กำษาด่ังานโรงงานบรกิำารนวตัิกำรรม
อาหาร	สู่ถาบันวิจัยวิทยาศาสู่ติร์แลำะเทคโนโลำย่แห�งประเทศไทย	(วว.)	ในร่ปแบบออนไลำน์ผ่�าน	Video	
Conference	(Zoom	Meeting)
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 2.4 กิาริบริริยายถ�ายทอดิ์คว่ามริ้�จึากิว่ิทยากิริที�ชัำานาญ อย�างน�อยองค์คว่ามร้ิ�ลัะ 
1 ครัิ�ง จึำานว่น 3 ครัิ�ง	ประกำอบด้ัวย	1)	องค์ความร้่ท่�	1	นโยบาย	แผ่น	มาติรกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
ในระดัับพ่ั�นท่�	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	กำารเสู่นอนโยบาย	แผ่น	มาติรกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	ในระดัับพ่ั�นท่� 
โดัย	นายสุู่ริยนต์ิ	ธัิญกิำจจานุกิำจ	ท่�ปร้กำษาด้ัานนโยบายแลำะแผ่นงาน	สู่ำานักำงานสู่ภาพััฒนากำารเศรษฐกิำจ 
แลำะสัู่งคมแห�งชาติิ	2)	องค์ความร้่ท่�	2	กำารวิเคราะห์อุติสู่าหกำรรมช่�นำานโยบายดั้วย	i-SingleForm 
ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	ข้ึ้อม่ลำด้ัานเศรษฐกิำจเพ่ั�อวิเคราะห์ผ่ลำกำระทบในมุมมองขึ้องนักำลำงทุน	โดัย	นายประกิำติ 
สิู่ริวัฒนเกำตุิ	กำรรมกำารผ้่่จัดักำาร	บริษัทหลัำกำทรัพัย์จัดักำารกำองทุนเมอร์ชั�นพัาร์ติเนอร์	จำากัำดั	แลำะ 
3)	องค์ความร้่ท่�	3	กำารจัดัทำาข้ึ้อเสู่นอโครงกำารความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ 
ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	กำารดัำาเนินโครงกำารความร�วมม่อทางเศรษฐกิำจขึ้องไทยกำับแหลำ�งกำองทุนขึ้องติ�างประเทศ 
โดัย	นางสู่าววรัญญา	 ผ้่่พิัทักำษ์ผ่ลำ	 นักำวิชากำารพัาณิชย์ชำานาญกำาร	สู่ำานักำเอเช่ย	แอฟัริกำา	แลำะ
ติะวันออกำกำลำางกำรมเจรจากำารค้าระหว�างประเทศ	

3. กิำรจัดัค่วิำมรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization)
 3.1 จัึดิ์ทำาค้�มือองค์คว่ามร้ิ�ในร้ิปแบบเอกิสุาริ หรืิออื�น ๆ ที�เหมาะสุม
 3.2 จัึดิ์หาแลัะพัิฒนาริะบบกิาริบันทึกิหน�าจึอแลัะบริริยากิาศในกิาริอบริม
 3.3 ปรัิบปรุิงเว็่บไซึ่ต์ KM แลัะบำารุิงรัิกิษาริะบบแลัะอัพิเดิ์ตข�อม้ลัให�เป็นปัจึจุึบัน

4. กิำรประมวิลและกิล่ันกิรองค่วิำมรู้
 จัดัตัิ�งคณะกำรรมกำารกำลัำ�นกำรองค่�ม่อองค์ความร้่เพ่ั�อพิัจารณากำลัำ�นกำรองความถ่กำต้ิองครบถ้วน 
ขึ้ององค์ความร้่
 

5. กิำรเข้ำถึึงค่วิำมรู้ 
 เพ่ั�อให้บุคลำากำรสู่ามารถเข้ึ้าถ้งความร้่ได้ัง�าย	สู่ะดัวกำ	รวดัเร็ว	ผ่�านเว็บไซึ่ต์ิ	แลำะกำารเผ่ยแพัร� 
ความร้่ผ่�านห้องสู่มุดั	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
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6. กิำรแบ่งปันแลกิเปล่ียนค่วิำมรู้
 6.1 กิิจึกิริริม KM Kick off
	 	 กำารจัดักิำจกำรรม	KM	Kick	Off	ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ภายใต้ิแนวคิดั	KM	OIE 
KM	to	LO	เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมให้บุคลำากำรขึ้องสู่ำานักำงานเข้ึ้าใจถ้งสิู่�งท่�องค์กำรจะดัำาเนินกำารดั้านกำารจัดักำาร 
ความร้่	 โดัยเป็นกำารเปิดัตัิวกำารดัำาเนินกำารโครงกำารบริหารจัดักำารความร้่	ประจำาปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2564	ติลำอดัจนเป็นกำารนำาเสู่นอแผ่นปฏิิบัติิกำาร	กำารบริหารจัดักำารความร้่ประจำาปี	คณะทำางาน
บริหาร	พััฒนาทรัพัยากำรบุคคลำแลำะองค์ความร้่	แลำะองค์ความร้่ท่�จะดัำาเนินกำารในปี	พั.ศ.	2564	
 6.2 กิิจึกิริริม KM Day 
	 	 กำารจัดักิำจกำรรม	KM	day	ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ภายใต้ิแนวคิดั	“KM	to	LO	
Knowledge	Management	to	Learning	Organization”	โดัยจัดัในร่ปแบบ	Hybrid	Conference	
ณ	ห้องประชุม	601	ชั�น	6	สู่ศอ.	แลำะผ่�าน	Video	Conference	(Zoom	Meeting)	เพ่ั�อสู่รุปผ่ลำ 
กำารดัำาเนินกำารโครงกำารบริหารจัดักำารความร้่	ประจำาปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	ติลำอดัจนเป็น 
กำารนำาเสู่นอองค์ความร้่ท่�จัดัทำาในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	แลำะจัดัให้ม่กิำจกำรรมยกำย�องชมเชย 
แลำะมอบรางวัลำแกำ�คณะทำางานจัดัทำาองค์ความร้่	แลำะบุคลำากำรท่�ได้ัอุทิศเวลำามาร�วมแบ�งปันความร้่ 
ในกำารปฏิิบัติิงานติ�าง	ๆ	ภายใน	สู่ศอ.
 6.3 กิิจึกิริริม KM Smart Sharing 
	 	 เพ่ั�อเป็นกำารสู่�งเสู่ริมกำารเร่ยนร้่แลำะกำารแบ�งปันองค์ความร้่ท่�เป็นประโยชน์ติ�อกำารปฏิิบัติิงาน
ในสู่ำานักำงาน	ทั�งจากำบุคลำากำรท่�กำำาลัำงจะเกำษ่ยณอายุราชกำาร	แลำะบุคลำากำรอ่�น	ๆ	ในทุกำระดัับ	เพ่ั�อสู่ร้าง
บรรยากำาศกำารร�วมกัำนพััฒนากำารทำางานภายในองค์กำรให้เกิำดัประสิู่ทธิิภาพั	แลำะประสิู่ทธิิผ่ลำ	โดัยจัดั 
ให้ม่กำารถ�ายทอดัความร้่จำานวน	5	ครั�ง	ประกำอบด้ัวย	1)	เร่�อง	 ธุิรกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยในเม่ยนมา 
ภายใต้ิสู่ถานกำารณ์ฉุกำเฉิน	2)	เร่�อง	ม่อถ่อไมค์	ทำาอย�างไรให้ไฟัสู่�อง	เทคนิคกำารพ่ัดัขึ้องพิัธ่ิกำรแลำะ 
ผ้่่ดัำาเนินรายกำาร	3)	 เร่�อง	ระบบติรวจสู่อบรายช่�อท่�ปร้กำษา	 (OIE-Consult)	แลำะกำารจ�ายเงิน 
ผ่�านระบบอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่	4)	How	to	กำว�าจะเป็นขึ้�าว	แลำะ	5)	เร่�อง	Check	up	ภาคอุติสู่าหกำรรม 
พั.ศ.	2564	
 6.4 กิิจึกิริริม KM Smart Activity
	 	 เป็นกิำจกำรรมในร่ปแบบกำารรับฟัังบรรยาย	แลำะทดัลำองปฏิิบัติิจริง	(Learning	by	doing) 
จากำวิทยากำรท่�ม่ความร้่	แลำะประสู่บกำารณ์ในด้ัานติ�าง	ๆ 	ไติรมาสู่ลำะ	1	ครั�ง	เพ่ั�อกำระตุ้ินให้เกิำดับรรยากำาศ
กำารเร่ยนร้่สิู่�งใหม�	ๆ	แลำะฝึึกำฝึนให้สู่ามารถนำาความร้่ท่�ได้ัรับไปประยุกำต์ิใช้ในกำารดัำาเนินช่วิติประจำาวัน 
แลำะกำารทำางานได้ัอย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั	แลำะประสิู่ทธิิผ่ลำ	ในลัำกำษณะกำารเร่ยนร้่ติลำอดัช่วิติ	(Lifelong	
learning)	โดัยจัดัให้ม่กำารถ�ายทอดัความร้่	จำานวน	3	ครั�ง	ประกำอบดั้วย	1)	เร่�อง	กำารทำาเท่ยนหอม 
2)	 เร่�อง	English	 for	Business	Communication	แลำะ	3)	 เร่�อง	กำารอบรมเสู่ริมสู่ร้างสู่ไติล์ำ 
กำารแติ�งกำาย
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7. กิำรเรียนรู้
	 สู่ำานักำงานฯ	ได้ัรวบรวมจัดัเก็ำบองค์ความร้่ติ�าง	ๆ	โดัยกำารถ�ายทอดัความร้่ท่�อย่�ในตัิวคน	(Tacit 
Knowledge)	ให้เป็นความร้่ท่�เป็นร่ปธิรรม	(Explicit	Knowledge)	 ซ้ึ่�งจะเป็นความร้่ขึ้ององค์กำร 
ในร่ปแบบติ�าง	ๆ	ทั�งในร่ปแบบเอกำสู่ารองค์ความร้่	 วิด่ัทัศน์	แลำะ	Soft	 file	โดัยบุคลำากำรสู่ามารถ 
เข้ึ้าไปสู่่บค้นได้ัหลำายช�องทาง	อาทิ	KM	เว็บไซึ่ต์ิ	ห้องสู่มุดัสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เป็นต้ิน

ภาพิกิาริปริะชุัมเพืิ�อทบทว่นกิาริจัึดิ์ทำาแผู้นที�นำาทางกิาริจัึดิ์กิาริคว่ามร้ิ� (KM Roadmap) แลัะองค์คว่ามร้ิ�ในปี พิ.ศ. 2564

กิาริจัึดิ์กิิจึกิริริม KM Kick Off ปริะจึำาปีงบปริะมาณ พิ.ศ. 2564
ภายใต�แนว่คิดิ์ “KM to LO Knowledge Management to Learning Organization”

ภาพิกิิจึกิริริมกิาริบริริยายถ�ายทอดิ์คว่ามร้ิ�จึากิวิ่ทยากิริที�ชัำานาญในองค์คว่ามร้ิ� จึำานว่น 3 ครัิ�ง

กิาริจัึดิ์กิิจึกิริริม KM day ปริะจึำาปีงบปริะมาณ พิ.ศ. 2564
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ภาพิกิิจึกิริริม KM Smart Sharing จึำานว่น 5 ครัิ�ง

ภาพิกิิจึกิริริม KM Smart Activity จึำานว่น 3 ครัิ�ง 

ภาพิกิิจึกิริริมกิาริพัิฒนาแนว่ทางกิาริถ�ายทอดิ์คว่ามร้ิ� ภายใต�หัว่ข�อ หลัักิสุ้ตริออนไลัน์กิาริทำา Google Analytic

ภาพิกิิจึกิริริมกิาริศึกิษาด้ิ์งานโริงงานบริิกิารินวั่ตกิริริมอาหาริ สุถาบันวิ่จัึยวิ่ทยาศาสุตร์ิแลัะเทคโนโลัยีแห�งปริะเทศไทย (ว่ว่.)
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3 3 ที่ศัวรั้รั้ษ สศัอ. 
ก้ับกั�รั้พ้ิฒน�อุตส�หกัรั้รั้มไที่ย

• ค่ำาถามตลอำด 30 ปี ... ทัำาไมประเทัศไทัยจึำงไม่พััฒนารถยนต์แบรนด์ไทัย 
 เป็นข้อำงตนเอำง? 
• 3 ทัศวิรรษข้อำง สัศอำ. กัิบบทับาทักิารเจำรจำากิารค่้าระหว่ิางประเทัศ 
 เพ่ั�อำภาค่อุำตสัาหกิรรมไทัย

PART
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คำ�ถู�มตลิอด 30 ปี... 
ที่ำ�ไม ประเทัศไทัยจึำงไม่พััฒนารถยนต์แบรนด์ไทัยเป็นข้อำงตนเอำง? 

 เมื�อเร็ิว่ ๆ นี� ผู้มมีโอกิาสุไดิ์�แลักิเปลีั�ยนคว่ามคิดิ์เห็นในที�
ปริะชุัมคณะกิริริมกิาริเศริษฐกิิจึแลัะวิ่ชัากิาริสุภาอุตสุาหกิริริม 
แห�งปริะเทศไทย เรืิ�อง อุตสุาหกิริริมยานยนต์ไทยไปอย�างไริดีิ์ 
ภายใต�นโยบายสุ�งเสุริิมกิาริใชั�ยานยนต์ไฟื่ฟ้ื่า(Electric 
Vehicle : EV)	กำรรมกำารท�านหน้�งได้ัแสู่ดังความเห็นว�า 
ประเทศไทยควรใช้โอกำาสู่ในกำารเปล่ำ�ยนผ่�านเทคโนโลำย่ยานยนต์ิ
จากำเคร่�องยนต์ิสัู่นดัาปภายใน	(ICE)	มาเป็นกำารขัึ้บเคล่ำ�อนด้ัวย
มอเติอร์ไฟัฟ้ัา	ด้ัวยกำารพััฒนารถยนต์ิไฟัฟ้ัาแห�งชาติิ	(National	
Car)	เป็นขึ้องตัิวเองเหม่อนกัำบประเทศเพั่�อนบ้านอาเซ่ึ่ยน	เช�น	
มาเลำเซ่ึ่ย	ซ้ึ่�งดัำาเนินนโยบายรถยนต์ิแห�งชาติิในช่�อว�า	Proton	แลำะ 
Perodua	มาตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2528	หร่อเว่ยดันามซ้ึ่�งเริ�มนโยบาย
รถยนต์ิแห�งชาติิ	ในช�วง	4-5	ปีท่�ผ่�านมา	ในช่�อว�า	VinFast	ในขึ้ณะนั�น	
ผ่มให้ความเห็นไปว�า	ประเทศไทยใช้นโยบาย	International	Car	
Policy	ซ้ึ่�งเน้น	“ความเสู่ร่	เท�าเท่ยม	แลำะโปร�งใสู่”	แกำ�นักำลำงทุน 
ทั�งในประเทศแลำะจากำทุกำประเทศทั�วโลำกำมาโดัยติลำอดั	50	ปีขึ้อง 
กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิไทย	สู่�งผ่ลำให้ในปัจจุบัน	ประเทศไทย 
เป็นฐานกำารผ่ลิำติแลำะสู่�งออกำขึ้องบริษัทรถยนต์ิชั�นนำาขึ้องโลำกำ 
ทั�งค�ายญ่�ปุ�น	ยุโรป	อเมริกำา	แลำะจ่น	โดัยรถยนติ์ท่�เป็น	Product	
Champions	ขึ้องไทย	ได้ัแกำ�	รถกำระบะ	1	ตัิน	แลำะรถยนต์ิประหยดัั
พัลัำงงานมาติรฐานสู่ากำลำ	(ECO	Car	แลำะ	ECO	Car	รุ�นท่�	2)	เกิำดัข้ึ้�น 

จากำนโยบายสู่�งเสู่ริมกำารลำงทุนแลำะสู่ิทธิิประโยชน์ด้ัานภาษ่ขึ้อง 
ภาครัฐ	เพ่ั�อด้ังด่ัดัให้บริษัทรถยนต์ิค�ายติ�าง	ๆ	มาลำงทุนสู่ร้างฐาน 
กำารผ่ลิำติในประเทศไทยเกิำดักำารใช้ชิ�นสู่�วนในประเทศจำานวนมากำ 
(รถกำระบะใช้ชิ�นสู่�วนในประเทศ	 ถ้งร้อยลำะ	95)	 โดัยเฉพัาะ 
ชิ�นสู่�วนหลัำกำ	เช�น	โครงรถ	เคร่�องยนต์ิ	เก่ำยร์	ยางล้ำอ	ล้ำวนแล้ำวแติ� 
ผ่ลิำติในประเทศทั�งสิู่�น	นอกำจากำน่�	รถยนต์ิทั�งสู่องคันดัังกำลำ�าวได้ัสู่ร้าง 
Valued	Added	ให้กัำบประเทศไทยในด้ัานวิจัยแลำะพััฒนาอ่กำด้ัวย 
ตัิวอย�างเช�น	หัวหน้าท่มวิศวกำรออกำแบบรถกำระบะเป็นคนไทย 
แลำะม่สู่�วนร�วมในกำารออกำแบบแลำะพััฒนารถในทุกำขัึ้�นติอน	รถยนต์ิ 
ECO	Car	ท่�นำาไปทดัสู่อบติามมาติรฐานสู่ากำลำผ่ลิำติในประเทศไทย 
แลำะกำารทดัสู่อบมาติรฐานสู่ากำลำ	(UN	Regulation)	ขึ้องรถกำระบะ 
แลำะ	ECO	Car	เช�น	มาติรฐานมลำพิัษ	สู่ามารถดัำาเนินกำารทุกำขัึ้�นติอน 
ในห้องปฏิิบัติิกำารในประเทศไทย	โดัยม่วิศวกำรไทยรุ�นใหม�อายุ 
ไม�เกิำน	30	ปีเป็นผ้่่ควบคุมกำารทดัสู่อบทั�งหมดั	จ้งกำลำ�าวได้ัอย�าง 
ภาคภ่มิใจว�า	รถยนต์ิ	Product	Champions	น่�เป็นผ่ลิำติภัณฑ์์ 
ท่�ถ่กำออกำแบบแลำะผ่ลิำติข้ึ้�นในประเทศไทยอย�างแท้จริง	จะม่ 
แค�เพ่ัยงช่�อย่�ห้อแลำะช่�อรุ�นเท�านั�น	ซ้ึ่�งพิัจารณาแลำ้ว	อาจจะไม�ม่ 
ความเก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบประเทศไทยหร่อคนไทยเลำย
	 คำาถามท่�ว�า	“ทำาไม	ประเทศไทยจ้งไม�พััฒนารถยนต์ิแห�งชาติิ 
เป็นขึ้องตินเอง?”	เกิำดัข้ึ้�นมานานแล้ำว	โดัยปัจจุบัน	ซ้ึ่�งอย่�ในช�วง
เวลำากำารเปล่ำ�ยนผ่�านไปสู่่�เทคโนโลำย่ยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	คำาถามน่� 
ได้ัถ่กำหยิบยกำอย�างกำระห้�มอ่กำครั�งโดัยกำลุำ�มนักำธุิรกิำจ	นักำวิชากำาร 
นักำวิเคราะห์ขึ้องสู่ถาบันกำารเงิน	แลำะประชาชนบางกำลุำ�ม	ซ้ึ่�งมองว�า 
รถยนต์ิไฟัฟ้ัาเป็นเทคโนโลำย่ใหม�	ม่จำานวนชิ�นสู่�วนน้อย	(เม่�อเท่ยบ
กัำบรถยนต์ิ	ICE)	รวมทั�ง	อย่�ในช�วงเริ�มต้ินกำารพััฒนา	จ้งเป็นโอกำาสู่
ขึ้องประเทศไทยในกำารสู่ร้างรถยนต์ิไฟัฟ้ัาแห�งชาติิเป็นขึ้องตัิวเอง
เพ่ั�อมาแขึ้�งขัึ้นกัำบรถยนต์ิไฟัฟ้ัาขึ้องค�ายติ�าง	ๆ 	บนพ่ั�นฐานความเช่�อ 
ว�ากำารสู่ร้างรถยนติ์แห�งชาติิสู่ามารถสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้กัำบ
ประเทศไทยได้ัมากำกำว�ากำารเป็นฐานกำารผ่ลิำติขึ้องรถยนติ์ย่�ห้อ 
ติ�าง	ๆ	...	วันหน้�ง	ช�วงเวลำาว�างจากำงานประจำา	ผ่มได้ัสู่มมติิตัิวเอง
เป็นนักำธุิรกิำจท่�ต้ิองกำารลำงทุนสู่ร้างรถยนต์ิไฟัฟ้ัาย่�ห้อ	“วลำาหกำ*”	
ข้ึ้�นมาเป็นรถยนต์ิแห�งชาติิ	แล้ำวขึ้บคิดัติ�อว�า	ผ่มควรต้ิองทำาอย�างไร 
แลำะติ้องขึ้อให้ภาครัฐดัำาเนินนโยบายในกำารสู่�งเสู่ริม/สู่นับสู่นุน
อย�างไรบ้าง	เพ่ั�อให้รถยนต์ิไฟัฟ้ัาวลำาหกำประสู่บความสู่ำาเร็จทั�งติลำาดั
ในประเทศแลำะติลำาดัสู่�งออกำ	โดัยผ่มพับว�า	...

(ข้ึ้อม่ลำจากำวิกิำพ่ัเด่ัย	:	*	วลำาหกำ	(Vlahok)	เป็นสัู่ติว์หิมพัานต์ิติระก่ำลำม้า	ลัำกำษณะภายนอกำจะเป็นม้าม่หางเป็นปลำา	ตัิวสู่่ขึ้าวนวลำ	ม้าวลำาหกำสู่ามารถวิ�งไปบนเมฆได้ั	
	 เหาะเหินเดิันอากำาศได้ัเร็วกำว�าม้าทุกำชนิดั	ม่เสู่่ยงร้องก้ำองกัำงวาลำดุัจฟ้ัาร้อง	แลำะพัลำะกำำาลัำงมหาศาลำ)	

ดุสิต อน้นตร้ั้กัษ์
ผู้้้เช่�ยวิชาญด้านกิารช่�นำาและเต่อำนภัยภาค่อุำตสัาหกิรรม
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1. ด้ัำนกิำรผลิต
 1.1 ผู้มต�องมีเงินลังทุนเพืิ�อสุริ�างโริงงานปริะกิอบริถยนต์
ไฟื่ฟ้ื่าว่ลัาหกิในปริะเทศ	โดัยในช�วงเริ�มต้ินกำารพััฒนานั�น	ผ่มอาจ
ต้ิองใช้เงินซ่ึ่�อสิู่ทธิิบัติรด้ัานเทคโนโลำย่หร่อใช้เงินซ่ึ่�อตัิวผ้่่เช่�ยวชาญ
จากำผ้่่ผ่ลิำติรถยนต์ิชั�นนำาท่�ม่ความเช่�ยวชาญในด้ัานเทคโนโลำย่ 
ยานยนต์ิไฟัฟ้ัากำ�อน	แติ�ขึ้ณะเด่ัยวกัำน	ผ่มต้ิองเติร่ยมเงินลำงทุน 
อ่กำก้ำอนหน้�งสู่ำาหรับงานด้ัานวิจัยแลำะพััฒนา	 เช�น	กำารพััฒนา
แบติเติอร่�ให้ใช้เวลำาชาร์จไฟัน้อยลำง	แติ�สู่ามารถวิ�งได้ัระยะทาง 
มากำข้ึ้�น	 เป็นต้ิน	 เพ่ั�อสู่ร้างเทคโนโลำย่ขึ้องตินเองให้เท�าทันกัำบ 
ผ้่่ผ่ลิำติชั�นนำาเหลำ�าน่�	โดัยรวมแล้ำว	ผ่มต้ิองใช้เงินลำงทุนเป็นจำานวน
มหาศาลำ	โดัยไม�สู่ามารถหาเพ่ั�อนร�วมลำงทุนจากำติ�างประเทศ 
ได้ัเลำย	เน่�องจากำจะผิ่ดัคอนเซึ่ปต์ิขึ้องรถยนต์ิแห�งชาติิไป
 1.2 ผู้มต�องติดิ์ต�อปริะสุานกัิบผู้้�ผู้ลิัตชิั�นสุ�ว่นในปริะเทศ
(Supply Chain) จึำานว่นมากิ	เพ่ั�อจัดัหาชิ�นสู่�วนมาประกำอบรถยนติ์
ไฟัฟั้าสู่ำาหรับชิ�นสู่�วนร�วมท่�ใช้ทั�งในรถยนติ์ไฟัฟ้ัาแลำะรถยนติ์ 
ICE	ไม�ว�าจะเป็น	ยางล้ำอ	ไฟัสู่�องสู่ว�าง	แผ่งวงจรไฟัฟ้ัา	เบาะนั�ง 
ชิ�นสู่�วนพัลำาสู่ติิกำ	คงไม�ม่ประเด็ันปัญหา	 เน่�องจากำผ้่่ผ่ลิำติไทย 
ในประเทศม่ศักำยภาพัในกำารผ่ลิำติชิ�นสู่�วนเหลำ�าน่�อย่�แล้ำว	อย�างไร
ก็ำติาม	บางชิ�นสู่�วนจำาเป็นต้ิองพััฒนาเทคโนโลำยก่ำารผ่ลิำติ	ทั�งในด้ัาน
กำารออกำแบบ	กำารติิดัติ�อสู่่�อสู่ารระหว�างอุปกำรณ์เพ่ั�อให้สู่ามารถ
รองรับรถยนต์ิไฟัฟ้ัาได้ั...สู่ำาหรับชิ�นสู่�วนหลัำกำ	(Core	Technology) 
ขึ้องรถยนต์ิไฟัฟ้ัา	 เช�น	แบติเติอร่�	มอเติอร์	กำลำ�องควบคุมกำาร
ทำางานแบติเติอร่�ท่�ใช้ในกำารขัึ้บเคล่ำ�อนยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	(Battery	 
Management	System)	กำลำ�องควบคุมกำารทำางานกำารขัึ้บเคล่ำ�อน
ยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	(Driving	Control	Unit)	แลำะ	PCU	Inverter	นั�น
อาจจะประสู่บปัญหาเร่�องไม�ม่กำารผ่ลิำติในประเทศ	เพัราะปริมาณ
ความต้ิองกำารใช้ชิ�นสู่�วนยังไม�สู่่งมากำ	จ้งไม�คุ้มค�าติ�อกำารผ่ลิำติ	หร่อ 
ในบางกำรณ่ม่กำารผ่ลิำติแล้ำว	แติ�เพ่ั�อใช้ประกำอบรถยนต์ิย่�ห้อใดัย่�ห้อ
หน้�งเท�านั�น	มิได้ัจำาหน�ายเป็นกำารทั�วไป	จะเห็นได้ัว�ารถยนต์ิไฟัฟ้ัา

วลำาหกำไม�สู่ามารถใช้ชิ�นสู่�วนท่�ผ่ลิำติในประเทศทั�งหมดั	ยังจำาเป็นต้ิอง 
นำาเข้ึ้าชิ�นสู่�วนจากำติ�างประเทศอย่�	ทั�งน่�	หากำต้ิองกำารให้รถยนต์ิไฟัฟ้ัา 
คันน่�สู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้เกิำดักัำบประเทศไทยทั�งหมดัติามคอนเซึ่ปต์ิ
รถยนต์ิแห�งชาติิ	ผ่มต้ิองเพิั�มเงินลำงทุนเพ่ั�อสู่ร้างโรงงานผ่ลิำติชิ�นสู่�วน
เหลำ�าน่�ควบค่�ไปกัำบกำารลำงทุนสู่ร้างโรงงานประกำอบรถยนต์ิด้ัวย

2. ด้ัำนกิำรตลำดั
 2.1 ผู้มต�องมีแผู้นกิาริตลัาดิ์ที�เจ๋ึงมากิ	ในกำารทำาให้ผ้่่บริโภค
คนไทยร้่สู้่กำภาคภ่มิใจในรถยนติ์สัู่ญชาติิไทย	แลำะเกำิดัความคิดั
ชาติินิยม	(เหม่อนดัั�งเช�นคนญ่�ปุ�น	หร่อคนเกำาหล่ำ)	เพ่ั�อซ่ึ่�อรถยนต์ิ
ไฟัฟ้ัาวลำาหกำมาใช้	แทนกำารซ่ึ่�อรถยนต์ินั�งขึ้นาดักำลำางค�ายญ่�ปุ�น 
ท่�ม่ด่ัไซึ่น์ร่ปร�างโฉบเฉ่�ยวทันสู่มัย	หร่อรถยนต์ิค�ายยุโรประดัับ 
พัร่เม่�ยมท่�ม่ความหร่หราแลำะมาพัร้อมอุปกำรณ์ไฮเทค	หร่อรถกำระบะ
ค�ายอเมริกำาท่�ออกำแบบติกำแติ�งห้องโดัยสู่ารภายในเหม่อนรถยนต์ินั�ง
แลำะเต็ิมไปด้ัวยอุปกำรณ์อำานวยความสู่ะดัวกำติ�าง	ๆ	ทั�งน่�	แผ่นกำาร
ติลำาดัขึ้องผ่มจะต้ิองไม�ล่ำมข้ึ้อเท็จจริงท่�ว�า	ปัจจัยสู่ำาคัญท่�ผ้่่บริโภค
คนไทยคำาน้งถ้งในกำารเล่ำอกำซ่ึ่�อรถยนต์ิยังประกำอบไปด้ัวย	บริกำาร
หลัำงกำารขึ้าย	(จำานวนโชว์ร่มแลำะศ่นยบ์ริกำาร	คุณภาพักำารซึ่�อมบำารุง) 
ราคาจำาหน�ายแลำะกำิจกำรรมสู่�งเสู่ริมกำารติลำาดั	(ขึ้องแถม)	คุณภาพั
ผ่ลิำติภัณฑ์์	ความเช่�อมั�นในแบรนด์ัหร่อความชอบสู่�วนตัิว	แลำะ 
ราคาขึ้ายติ�อขึ้องรถยนต์ิใช้แล้ำว
 2.2 ผู้มต�องมีเครืิอข�ายธุิริกิิจึในต�างปริะเทศ	สู่ำาหรับ 
กำารสู่�งออกำรถยนต์ิไปจำาหน�ายทั�วโลำกำ	รวมทั�ง	ต้ิองม่นักำกำารติลำาดั
ท่�ม่ข้ึ้อม่ลำเชิงล้ำกำเก่ำ�ยวกัำบความต้ิองกำารขึ้องผ้่่บริโภคในแติ�ลำะติลำาดั 
กำฎระเบ่ยบขึ้องประเทศเหลำ�านั�น	 ต้ิองม่ท่มวิจัยแลำะพััฒนา
เพ่ั�อพััฒนาแลำะออกำแบบรถยนต์ิให้ม่ความโดัดัเดั�น	 ต้ิองสู่ร้าง 
ความน�าเช่�อถ่อ	 ม่คุณภาพัแลำะมาติรฐานในระดัับสู่ากำลำ	 (UN 
Regulation)	สู่ามารถแขึ้�งขัึ้นกัำบรถยนต์ิท่�ผ่ลิำติจากำประเทศชั�นนำา 
ติ�าง	ๆ	ได้ั	แลำะท่�สู่ำาคัญค่อ	ผ่มต้ิองอธิิบายความหมายขึ้องคำาว�า 
“วลำาหกำ”	เป็นภาษาติ�าง	ๆ 	เพ่ั�อให้ผ้่่บริโภคติ�างชาติิเข้ึ้าใจความหมาย 
แลำะหันมาซ่ึ่�อรถยนต์ิท่�ผ่ลิำติจากำประเทศไทย

3. ค่วิำมช่วิยเหล่อจำกิภำค่รัฐ
	 ผ่มต้ิองขึ้อให้ภาครัฐดัำาเนินนโยบายในกำารสู่�งเสู่ริม/สู่นับสู่นุน
รถยนต์ิสัู่ญชาติิไทยท่�ผ่ลิำติในประเทศ	 เพ่ั�อให้สู่ามารถแขึ้�งขัึ้น
กัำบรถยนต์ิค�ายอ่�น	ๆ	ท่�ผ่ลิำติในประเทศ	หร่อรถยนต์ินำาเข้ึ้าได้ั 
โดัยเฉพัาะในช�วงเริ�มต้ินเข้ึ้าสู่่�ติลำาดั	ซ้ึ่�งปริมาณกำารผ่ลิำติรถยนต์ิ
ไฟัฟ้ัาวลำาหกำยังไม�สู่่งนักำ	ทำาให้ม่ต้ินทุนแพัง	หากำภาครัฐไม�ย่�นม่อ 
เข้ึ้ามาช�วยเหล่ำอ	คงเป็นกำารยากำท่�รถยนต์ิไฟัฟ้ัาวลำาหกำจะสู่ามารถ
ขึ้ายในราคาท่�บริโภคคนไทยเข้ึ้าถ้งได้ั	สู่ำาหรับมาติรกำารท่�จะเสู่นอ
ภาครัฐพิัจารณานั�น	ผ่มขึ้อนำาตัิวอย�างขึ้องรัฐบาลำมาเลำเซ่ึ่ย	ในยุค
นายกำรัฐมนติร่	ดัร.มหาเธิร์	โมฮัมหมัดั	ซ้ึ่�งได้ัออกำนโยบายรถยนต์ิ 
แห�งชาติิ	(National	Automotive	Policy	:	NAP)	ในปี	พั.ศ.	2549 
แลำะปี	พั.ศ.	2552	โดัยม่จุดัประสู่งค์เพ่ั�อปกำป้องแลำะสู่ร้างโอกำาสู่ 
ทางกำารติลำาดัให้กัำบรถยนต์ิแห�งชาติิเช�น	Proton,	Perodua 
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แลำะเอ่�อประโยชน์ให้กัำบบริษัทท่� ม่โรงงานประกำอบรถยนต์ิ 
ในมาเลำเซ่ึ่ย	หร่อบุคคลำ/นิติิบุคคลำท่� ม่เช่�อชาติิมาเลำเซ่ึ่ยแท้ 
(Bumiputera)	 เท�านั�น	 โดัยมาติรกำารภายใต้ิ	NAP	 ซ้ึ่�งเป็น 
Non-Tariff	Barriers	ประกำอบด้ัวย	(1)	Approved	Permit 
หร่อมาติรกำารใบอนญุาติควบคมุกำารนำาเข้ึ้า	ทำาให้กำารนำาเข้ึ้ารถยนต์ิ 
ม่ภาระค�าใช้จ�ายเพิั�มข้ึ้�น	เสู่ม่อนเป็นกำารเก็ำบภาษ่จากำกำารนำาเข้ึ้า 
เพิั�มเติิมในอัติราท่�สู่่งมากำ	โดัยเงินจำานวนน่�จะนำาไปอุดัหนุนธุิรกิำจ 
ยานยนต์ิขึ้องชาวมาเลำเซ่ึ่ยแท้	 (Bumiputera)	 (2)	Gazette 
Price	หร่อกำารออกำประกำาศกำำาหนดัราคารถยนต์ินำาเข้ึ้าเพ่ั�อกำาร 
คำานวนภาษ่	สู่�งผ่ลำใหผ้่้่นำาเข้ึ้าไม�สู่ามารถใช้ราคา	CIF	ในกำารคำานวน 
ภาษ่พ้ังชำาระ	 ทำาใ ห้ ม่ภาระภาษ่ท่� สู่่ ง ข้ึ้�น	 (3) 	 Industr ial 
Adjustment	Fund	หร่อกำารปรับลำดัฐานราคาในกำารคำานวณภาษ่
สู่รรพัสู่ามิติสู่ำาหรับรถยนต์ิท่�ประกำอบในประเทศ	ติามม่ลำค�ากำารใช้
ชิ�นสู่�วนยานยนต์ิท่�ผ่ลิำติในมาเลำเซ่ึ่ย	ทำาให้รถยนต์ิแห�งชาติิม่ภาระ
ภาษ่สู่รรพัสู่ามิติท่�ติำ�ากำว�ารถนำาเข้ึ้า	(4)	กำารให้สิู่นเช่�อดัอกำเบ่�ยติำ�า
เป็นพิัเศษแกำ�ข้ึ้าราชกำารท่�ซ่ึ่�อรถยนต์ิแห�งชาติิ
	 อย�างไรก็ำติาม	ผ่มตัิ�งข้ึ้อสัู่งเกำติว�า	 ถ้งแม้นโยบาย	NAP 
จะช�วยให้รถยนติ์แห�งชาติิม่ความไดั้เปร่ยบด้ัานกำารติลำาดัแลำะ
ต้ินทุนสิู่นค้า	แลำะม่ราคาขึ้ายท่�ติำ�ากำว�ารถยนต์ิประกำอบในประเทศ
จากำบริษัทรถยนต์ิติ�างชาติิถ้งประมาณร้อยลำะ	20-30	ทำาให้สู่ามารถ
แย�งติลำาดัได้ัอย�างรวดัเร็วในช�วงเริ�มต้ิน	แติ�นโยบาย	NAP	หร่อ 
อ่กำนัยหน้�งมาติรกำาร	Non-Tariff	Barriers	สู่�งผ่ลำด้ัานลำบติ�อรัฐบาลำ
มาเลำเซ่ึ่ยอย�างใหญ�หลำวง	ทำาให้รัฐบาลำขึ้าดัรายได้ัจากำกำารเก็ำบภาษ่
ติ�าง	ๆ 	แลำะสู่่ญเสู่่ยงบประมาณจำานวนมากำในกำารใหค้วามช�วยเหล่ำอ
บริษัทรถยนต์ิแห�งชาติิ	แลำะท่�สู่ำาคัญทำาให้ภาพัลัำกำษณ์ขึ้องรัฐบาลำ
มาเลำเซ่ึ่ยยำ�าแย�ในสู่ายติาขึ้องนักำลำงทุนติ�างชาติิ	เพัราะรัฐบาลำดัำาเนิน
นโยบายไม�เป็นธิรรมแลำะไม�โปร�งใสู่	จ้งไม�ม่ความมั�นใจติ�อกำารลำงทนุ
ในมาเลำเซ่ึ่ย	โดัยความไม�มั�นใจในนโยบายขึ้องมาเลำเซ่ึ่ยน่�	ได้ัสู่�งติ�อ
ไปยังประเทศสู่มาชิกำอาเซ่ึ่ยนท่�ม่กำารผ่ลำิติยานยนติ์สู่�งออกำไปขึ้าย

ในติลำาดัมาเลำเซ่ึ่ยอ่กำด้ัวย	ทั�งน่�	ในเวลำาติ�อมา	เม่�อรัฐบาลำมาเลำเซ่ึ่ย
ลำดั/เลิำกำมาติรกำารให้ความช�วยเหล่ำอแล้ำว	สู่�งผ่ลำให้บริษัทรถยนต์ิ
แห�งชาติิม่ยอดัขึ้ายลำดัลำงแลำะประสู่บปัญหาด้ัานกำารเงิน	จนต้ิอง
เปิดัรับนักำลำงทุนรายใหม�จากำติ�างประเทศมาร�วมลำงทุนด้ัวย	กำรณ่น่� 
จ้งเป็นเคร่�องพิัสู่่จน์ให้เห็นอย�างชัดัเจนแล้ำวว�า	นโยบายรถยนติ์
แห�งชาติิขึ้องมาเลำเซ่ึ่ยไม�ประสู่บความสู่ำาเร็จอย�างท่�ตัิ�งเป้าหมายไว้
	 ในฐานะนักำธุิรกิำจท่�ต้ิองกำารลำงทุนสู่ร้างรถยนต์ิไฟัฟ้ัาวลำาหกำ
เป็นรถยนต์ิแห�งชาติิ	ผ่มคงต้ิองบวกำลำบค่ณหารอย�างรอบคอบ	
เพัราะต้ิองใช้เงินลำงทุนจำานวนมหาศาลำ	ม่ความเสู่่�ยงในกำารดัำาเนิน
ธุิรกิำจสู่่งมากำ	แลำะท่�สู่ำาคัญค่อ	ต้ิองขึ้อความช�วยเหล่ำอจากำภาครัฐ 
ในกำารดัำาเนนินโยบายสู่�งเสู่รมิแลำะสู่นบัสู่นุนอย�างเติม็ท่�	ซ้ึ่�งอาจทำาให้
เกิำดัสู่่ญเสู่่ยรายได้ัจากำกำารเกำ็บภาษ่แลำะสู่ร้างภาพัลัำกำษณ์ด้ัานลำบ 
ติ�อกำารลำงทุนในประเทศไทย...อย�างไรก็ำติาม	ในฐานะนักำวิเคราะห์
นโยบายแลำะแผ่นขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	หน�วยงาน 
Think	Tank	 ด้ัานนโยบายพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิขึ้อง
กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งกำ�อตัิ�งมาจนอายุครบ	30	ปีในปีน่�	ผ่มเช่�อ
มาโดัยติลำอดัว�า	กำารท่�ประเทศไทยสู่ามารถก้ำาวข้ึ้�นมาเป็นประเทศ 
ผ้่่ผ่ลิำติแลำะสู่�งออกำยานยนต์ิท่�สู่ำาคัญขึ้องโลำกำ	โดัยได้ัรับกำารยอมรับว�า 
เป็นฐานกำารผ่ลิำติขึ้อง	Product	Champions	ได้ัแกำ�	รถกำระบะ	1	ตัิน 
แลำะ	ECO	Car	รวมทั�ง	 ม่ความพัร้อมในด้ัานทรัพัยากำรบุคคลำ 
ฐานอุติสู่าหกำรรมต้ินนำ�า	อุติสู่าหกำรรมแม�พิัมพ์ั	แลำะอุติสู่าหกำรรม
ชิ�นสู่�วนยานยนต์ิในประเทศท่�เข้ึ้มแข็ึ้งนั�น	ปัจจัยสู่ำาคัญแห�งความ
สู่ำาเร็จมาจากำกำารท่�ภาครัฐตัิดัสิู่นใจไม�เล่ำอกำหนทางสู่ร้าง	”รถยนต์ิ
แห�งชาติิเป็นขึ้องตินเอง”	แติ�เล่ำอกำดัำาเนินนโยบาย	“International	
Car	Policy”	ซ้ึ่�งได้ัพิัสู่่จน์แล้ำวว�า	ติลำอดัระยะเวลำา	50	กำว�าปีขึ้อง
กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนติ์ไทยภายใติ้นโยบายน่�	ได้ัสู่ร้าง
ประโยชน์แลำะม่ลำค�าเพิั�มให้กัำบระบบเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมขึ้อง
ประเทศไทยอย�างมหาศาลำ
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บที่บ�ที่กั�รั้เจำรั้จำ�กั�รั้ค้�รั้ะหว่�งปรั้ะเที่ศั
เพ่ิ�อภ�คอุตส�หกัรั้รั้มไที่ย

อนุว้ตรั้ จุำลิินที่รั้
ผู้้้เช่�ยวิชาญด้านเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรมระหว่ิางประเทัศ 

สุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม หริือ สุศอ. กิ�อตั�งขึ�นเมื�อวั่นที� 5 กัินยายน พิ.ศ. 2534 จึนถึงปัจึจุึบันยาว่นาน 
กิว่�า 3 ทศว่ริริษ ซึึ่�งเป็นริะยะเว่ลัาที�ใกิลั�เคียงกัิบกิาริที�ปริะเทศไทยไดิ์�เริิ�มมีกิาริจัึดิ์ทำาคว่ามตกิลังกิาริค�าเสุรีิ 
ฉบับแริกิคือ คว่ามตกิลังกิาริค�าเสุรีิของอาเซีึ่ยน (ASEAN Free Trade Agreement) หรืิอ AFTA ที�จัึดิ์ตั�งขึ�น 
ในปี พิ.ศ. 2535 บทคว่ามฉบับนี� มีเป้าหมายในกิาริอธิิบายแลักิเปลีั�ยนบทบาทกิาริมีสุ�ว่นริ�ว่มของ สุศอ. 
ในกิาริเจึริจึาคว่ามตกิลังกิาริค�าเสุรีิ ตลัอดิ์จึนแนว่ทางกิาริดิ์ำาเนินงานของ สุศอ. ในกิาริเจึริจึาคว่ามตกิลัง 
กิาริค�าเสุรีิต�าง ๆ

	 ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่	(Free	Trade	Agreement	:	FTA)	เป็นความติกำลำงระหว�าง	2	ประเทศข้ึ้�นไป 
ท่�ม่วัติถุประสู่งค์เพ่ั�อจะลำดัอุปสู่รรคทางกำารค้าระหว�างกำันทั�งในดั้านภาษ่แลำะไม�ใช�ภาษ่	ซ้ึ่�งกำารจัดัทำาความติกำลำง 
FTA	จะกำ�อให้เกิำดักำลุำ�มทางกำารค้า	หร่อ	Trade	Bloc	ระหว�างกัำนข้ึ้�น	ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่ท่�ม่กำารจัดัทำาข้ึ้�น 
ในช�วงแรกำ	ๆ	มักำจะเน้นท่�กำารเปิดัติลำาดักำารค้าสู่ำาหรับสิู่นค้า	แติ�ในช�วงติ�อ	ๆ	มาความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่มักำจะ 
ม่กำารขึ้ยายขึ้อบเขึ้ติให้ม่ความครอบคลุำมมากำข้ึ้�น	ทั�งในด้ัานกำารค้าบริกำาร	อาทิ	บริกำารท�องเท่�ยว	กำารรักำษาพัยาบาลำ 
กำารสู่่�อสู่าร	กำารขึ้นสู่�ง	ฯลำฯ	กำารลำงทุน	กำารคุ้มครองทรัพัย์สิู่นทางปัญญา	แลำะกำารอำานวยความสู่ะดัวกำ 
ทางกำารค้า	ความร�วมม่อทางวิชากำาร	ติลำอดัจนกำลำไกำระงับข้ึ้อพิัพัาททางกำารค้าระหว�างกัำน

33  ที่ศัวรั้รั้ษของ สศัอ.ที่ศัวรั้รั้ษของ สศัอ.  
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	 ในกำารเจรจาเปิดัเสู่ร่กำารค้าระหว�างประเทศใน 
ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่ติ�าง	ๆ	นั�น	สู่ศอ.	จะทำาหน้าท่�ในกำาร 
เสู่นอแนะท�าท่ในกำารเจรจาในดั้านท่� ม่ผ่ลำกำระทบกัำบ 
ภาคอุติสู่าหกำรรม	แลำะร�วมเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องคณะผ้่่แทนไทย 
ในกำารเจรจาร�วมกำับหน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	 โดัยแนวทาง 
ในกำารเจรจาขึ้อง	สู่ศอ.	 นั�นม่เป้าหมายเช�นเด่ัยวกัำนกัำบ 
หน�วยงานอ่�นในกำารแสู่วงหาติลำาดักำารสู่�งออกำให้กัำบสิู่นค้า 
ขึ้องไทย	ควบค่�กัำนไปกัำบกำารแสู่วงหาแหลำ�งวัติถุดิับท่�ม่คุณภาพั 
แลำะม่ราคาท่�เหมาะสู่ม	เพ่ั�อให้ภาคกำารผ่ลิำติขึ้องไทยม่ความ 
สู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นในติลำาดัโลำกำ	อย�างไรก็ำติามยังม่ประเด็ัน 
ท่� 	 สู่ศอ.	 ให้ความสู่ำาคัญอ่กำประกำารหน้�งค่อระยะเวลำา 
ในกำารปรับตัิวแกำ� ผ้่่ประกำอบกำารในภาคอุติสู่าหกำรรม 
ท่� อ า จ ไ ด้ั รั บ ผ่ ลำ กำ ร ะ ทบ จ า กำ กำ า ร แขึ้� ง ขัึ้ น ท่� ม า กำ ข้ึ้� น 
โดัยได้ัม่กำารหาร่อกัำบทุกำภาคสู่�วนท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องในกำารพัิจารณา 
ความพัร้อมขึ้องแติ�ลำะอุติสู่าหกำรรมแลำะกำารผ่ลัำกำดััน 
กำารเจรจาให้อุติสู่าหกำรรมท่�ยังไม�ม่ความพัร้อม	ได้ัม่ระยะ 
ในกำารปรับตัิวท่�เหมาะสู่ม	 โดัยกำารบรรจุสิู่นค้าขึ้องกำลุำ�ม
อุติสู่าหกำรรมท่�ไม�พัร้อมเหลำ�าน่�ในกำลุำ�มรายกำารสิู่นค้าอ�อนไหว 
(Sens i t ive	 L i s t ) 	 ทั� ง น่� 	 ในกำารดัำา เ นินกำารดัังกำลำ� าว 
สู่ศอ.	 ได้ัติระหนักำถ้งปัญหาขึ้องกำารปกำป้องอุติสู่าหกำรรม 
ท่�อาจมากำเกิำนไป	 ซ้ึ่�งอาจกำ�อให้เกิำดัอุติสู่าหกำรรมทารกำ 
(Infant	 Industry)	พัร้อมกัำนกัำบกำารเร�งรัดัพััฒนากำารผ่ลิำติ 
แลำะผ้่่ประกำอบกำารในภาคอุติสู่าหกำรรมให้ม่ประสิู่ทธิิภาพั 
แลำะข่ึ้ดัความสู่ามารถกำารแขึ้�งขัึ้นในติลำาดัโลำกำไปพัร้อม	ๆ	กัำน

	 สู่ำาหรับในช�วงติ�อมาท่�ประเทศไทยได้ัม่กำารขึ้ยาย 
กำารจัดัทำาความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่กัำบประเทศกำลุำ�มติ�าง	ๆ 
เพิั�มมากำข้ึ้�น	แลำะภาคอุติสู่าหกำรรมขึ้องไทยสู่ามารถปรับตัิว 
แลำะม่ความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นเพิั�มมากำข้ึ้�นในระดัับหน้�งแล้ำว 
แนวทางกำารเจรจาความติกำลำงกำารค้า เสู่ร่ขึ้อง	 สู่ศอ. 
ม่กำารเปลำ่�ยนแปลำง	 โดัยไดั้เน้นไปท่�กำารสู่ร้างเคร่อขึ้�าย 
หร่อห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ	 (Supply	Chain)	มากำข้ึ้�น	 ซ้ึ่�งกำาร 
เปล่ำ�ยนแปลำงดัังกำลำ�าวสู่อดัคล้ำองกัำบแนวคิดัทางด้ัานเศรษฐศาติร์ 
ท่�เปล่ำ�ยนแปลำงไปจากำเดิัมท่�ให้ความสู่ำาคัญกัำบทฤษฎ่ด้ัานกำารค้า 
ระหว�างประเทศแบบดัั�งเดิัม	อาทิ	แนวคิดัความได้ัเปร่ยบ 
โดัยเปร่ยบเท่ยบขึ้อง	 David	 Ricardo	 ท่� เ ห็นว�าเ ม่�อ 
ม่กำารเปิดัเสู่ร่ทางกำารค้าระหว�างกัำนแล้ำว	แติ�ลำะประเทศจะ 
เปล่ำ�ยนไปผ่ลิำติในสิู่นค้าท่�ตินม่ความได้ัเปร่ยบ	โดัยเปร่ยบเท่ยบ 
แลำะนำามาซ่ึ่�อขึ้ายแลำกำเปล่ำ�ยนกำัน	อันจะทำาให้เกิำดัประโยชน์ 
ติ�อทั�งสู่องฝึ�าย	 ในกำารดัังกำลำ�าวจะเป็นผ่ลำให้อุติสู่าหกำรรม 
ท่�ไม�ได้ัเปร่ยบอาจต้ิองเลิำกำกำารผ่ลิำติหร่อยา้ยฐานกำารผ่ลิำติไปยัง 
ประเทศอ่�น	อย�างไรก็ำติามข้ึ้อม่ลำเชิงประจักำษ์แสู่ดังให้เห็นว�า 
เม่�อประเทศติ�าง	ๆ	 ม่กำารเปิดัเสู่ร่ด้ัานกำารค้าระหว�างกัำน 
หลำายประเทศกำ็ยังสู่ามารถคงอุติสู่าหกำรรมขึ้องตินไว้ได้ั 
แลำะม่กำารนำาสิู่นค้าในอุติสู่าหกำรรมเด่ัยวกัำนมาค้าขึ้าย 
แลำกำเปล่ำ�ยนกัำน	 ซ้ึ่� งปรากำฏิกำารณ์น่�สู่ามารถอธิิบายได้ั 
โดัยทฤษฎ่เศรษฐศาติร์ใหม�	ๆ	ท่�ม่ความทันสู่มัยกำว�า	อาทิ 
ทฤษฎ่กำารค้าใหม�	(New	Trade	Theory)	ขึ้อง	Paul	Krugman 
ท่� ไ ด้ัอธิิบายว�า	 ประเทศท่� ม่กำารผ่ลิำติแลำะค้าขึ้ายสิู่นค้า 
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ในอุติสู่าหกำรรมเด่ัยวกัำนก็ำยังสู่ามารถม่กำารค้าขึ้ายระหว�าง 
กัำนไ ด้ั 	 ทั� ง น่� 	 สิู่น ค้า ท่� ขึ้ายอาจจะม่ความแติกำติ� าง กัำน 
ในบางลัำกำษณะ	อาทิ	ผ่ลิำติรถยนต์ิเหม่อนกัำน	แติ�เป็นคนลำะรุ�น 
หร่อคนลำะประเภทกัำน	กำารผ่ลิำติสิู่นค้าท่�ม่ลัำกำษณะใกำล้ำเค่ยงกัำน 
จะสู่ามารถทำาให้เกิำดัความได้ัเปร่ยบหร่อความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้นได้ั	โดัยเกิำดัจากำกำารประหยัดัจากำขึ้นาดักำารผ่ลิำติ 
หร่อกำารเร่ยนร้่สู่ะสู่มขึ้องผ้่่ผ่ลิำติแติ�ลำะราย	ในกำารน่�	แนวทาง 
ข้ึ้อเสู่นอแนะกำารเจรจากำารค้าเสู่ร่ขึ้อง	สู่ศอ.	 จ้งไม�เน้น 
ท่�กำารเปิดัติลำาดัให้สิู่นค้าขึ้องไทยเพ่ัยงอย�างเด่ัยว	แติ�จะเน้น 
ให้เกิำดักำารผ่ลำิติแลำะแลำกำเปลำ่�ยนสิู่นค้าระหว�างประเทศภาค่ 
ไปพัร้อม	ๆ	กัำน
	 สู่ำาหรับแนวทางในกำารสู่�งเสู่ริมให้ม่กำารผ่ลิำติแลำะให้เกิำดั
เคร่อขึ้�ายกำารผ่ลิำติในกำารเจรจาความติกำลำงกำารค้าระหว�าง
ประเทศสู่�วนหน้�งจะเกำ่�ยวข้ึ้องกัำบกำารเจรจาในดัา้นกำฎถิ�นกำำาเนดิั
สิู่นค้า	(Rules	of	Origin)	ซ้ึ่�งติามข้ึ้อเท็จจริงแล้ำว	กำฎถิ�นกำำาเนิดั
สิู่นค้าจะเป็นกำฎท่�ใช้ในกำารระบุสัู่ญชาติิขึ้องสิู่นค้า	เพ่ั�อให้ทราบ
ได้ัว�าสิู่นค้าดัังกำลำ�าวควรได้ัรับสิู่ทธิิพิัเศษทางภาษ่ศุลำกำากำร 
ติามความติกำลำงหร่อไม�	 ซ้ึ่�งโดัยปกำติิจะม่กำารพัิจารณาว�า 
สิู่นค้าดัังกำลำ�าวม่ม่ลำค�ากำารผ่ลิำติขึ้องประเทศภาค่สู่มาชิกำ 
หร่อขึ้องภ่มิภาค	(Regional	Value	Content	:	RVC)	ท่�มากำ
เพ่ัยงพัอหร่อไม�	แลำะหากำม่กำารนำาวัติถุดิับจากำภายนอกำประเทศ
ภาค่สู่มาชิกำใช้ในกำารผ่ลิำติ	วัติถุดิับดัังกำลำ�าวต้ิองม่กำารนำามา
แปลำงสู่ภาพัท่�มากำเพ่ัยงพัอ	(Substantial	Transformation) 
โดัยในดั้านม่ลำค�ากำารผ่ลำิติขึ้องภ่มิภาค	ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่ 
มักำจะม่กำารกำำาหนดัอัติรา	RVC	ขัึ้�นติำ�าว�าจะต้ิองม่จำานวนเท�าใดั 
จ้งจะถ่อว�าเป็นสิู่นค้าม่สัู่ญชาติิขึ้องภ่มิภาคแลำะได้ั รับ 
สิู่ทธิิประโยชน์ทางภาษ่	เช�น	อาเซ่ึ่ยนม่กำารกำำาหนดั	RVC	ไว้ท่� 

ร้อยลำะ	40	 เป็นต้ิน	 ซ้ึ่�งในกำารเจรจาในด้ัานกำฎถิ�นกำำาเนิดั 
สิู่นค้าน่�	 มักำม่บางประเทศเจรจาติ�อรองให้ม่กำารลำดัจำานวน 
RVC	ลำง	โดัยให้เหตุิผ่ลำว�าจะทำาให้ผ้่่ผ่ลิำติสู่ามารถปฏิิบัติิติาม 
กำฎถิ�นกำำาเนิดัสิู่นค้าแลำะได้ัรับสิู่ทธิิพิัเศษทางภาษ่ได้ัง�ายข้ึ้�น 
อันจะเป็นกำารอำานวยความสู่ะดัวกำทางกำารค้า	แติ�ในอ่กำทางหน้�ง
กำารยินยอมให้ม่กำารใช้	RVC	ติำ�าเกิำนไป	จะไม�เป็นกำารสู่�งเสู่ริม 
ให้ผ้่่ผ่ลิำติในภ่มิภาคม่กำารซ่ึ่�อขึ้ายแลำกำเปล่ำ�ยนหร่อนำาวัติถุ 
จากำประเทศภาค่มาใช้ในกำารผ่ลิำติ	แลำะไม�เป็นกำารสู่�งเสู่ริม 
ให้ม่กำารสู่ร้างเคร่อขึ้�ายกำารผ่ลิำติร�วมกัำน	ดัังนั�น	สู่ศอ.	ท่�ม่หน้าท่� 
ในกำารให้ข้ึ้อคิดัเห็นในกำารพิัจารณากำฎถิ�นกำำาเนิดัสิู่นค้า 
ท่�เหมาะสู่มกัำบสิู่นค้าติ�าง	ๆ	จ้งม่หลัำกำในกำารเสู่นอแนะท�าท่ 
ด้ัานกำฎถิ�นกำำาเนิดัสิู่นค้าว�า	กำฎถิ�นกำำาเนิดัสิู่นค้าท่�ใช้ต้ิองเป็น 
กำฎท่�สู่อดัคล้ำองเป็นไปติามกำารผ่ลิำติจริง	ไม�ใช�กำฎท่�ยากำเกิำนไป 
จนกำลำายเป็นอุสู่รรคทางกำารค้า	ในขึ้ณะเด่ัยวกัำนก็ำต้ิองไม�ใช�กำฎ 
ท่�ง�ายเกิำนไปจนไม�สู่�งเสู่ริมให้ม่กำารใช้วัติถุดิับจากำภาค่สู่มาชิกำ 
ท่�จะกำ�อให้เกิำดัเคร่อขึ้�ายกำารผ่ลิำติในภ่มิภาค	
	 แนวทางกำารเจรจากำารค้าระหว�างประเทศขึ้อง	สู่ศอ. 
ในเร่�องกำารสู่ร้างห�วงโซึ่�กำารผ่ลำิติกัำบประเทศติ�าง	ๆ	 น่�ม่ 
ความสู่อดัคล้ำองกัำบสู่ถานกำารณ์ในปัจจุบันท่�เกิำดักำารระบาดั 
ขึ้องโรคโควิดั-19	ผ่นวกำกัำบสู่งครามระหว�างรัสู่เซ่ึ่ยแลำะย่เครน 
อันเป็นผ่ลำให้วัติถุดิับในกำารผ่ลิำติสิู่นค้าติ�าง	ๆ	หลำายชนิดั 
ม่กำารขึ้าดัแคลำนแลำะม่ราคาสู่่งข้ึ้�นสู่�งผ่ลำให้ประเทศติ�าง	ๆ 
เริ�มให้ความสู่ำาคัญกัำบความมั�นคงขึ้องห�วงโซึ่�อุปทาน	(Supply 
Chain	Securities)	โดัยเห็นถ้งความจำาเป็นในกำารแสู่วงหา 
แหลำ�งวัติถุดิับหร่อแหลำ�งอุปทานให้ม่ความหลำากำหลำาย 
ม่กำารกำระจายความเสู่่�ยงขึ้องแหลำ�งอุปทานติ�าง	ๆ	อย�าง 
เหมาะสู่ม	แนวทางกำารเจรจาเพ่ั�อสู่ร้างห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ 
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หร่อห�วงโซึ่�อุปทานไปยังประเทศค่�ภาค่ท่�หลำากำหลำาย	แลำะม่ 
ข้ึ้อติกำลำงท่�สู่�งเสู่ริมให้ม่กำารแลำกำเปลำ่�ยนวัติถุดิับในกำารผ่ลำิติ 
เพิั�มมากำข้ึ้�นขึ้อง	สู่ศอ.	จะช�วยสู่�งเสู่ริมให้เกิำดัความมั�นคง 
ขึ้องห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติได้ัอ่กำทางหน้�งด้ัวย	ทั�งน่�ความติกำลำงกำารค้า 
เสู่ร่ท่�ประเทศไทยจะม่กำารเจรจาควรม่ความเป็นธิรรมติ�อ 
ทุกำประเทศภาค่สู่มาชิกำ	รวมทั�งม่ความสู่มดุัลำในกำารเปิดั
เสู่ร่ระหว�างสิู่นค้าอุติสู่าหกำรรมแลำะสิู่นค้าเกำษติร	 ไม� ม่ 
กำารปกำป้องสิู่นค้าใดัสู่ินค้าหน้�งมากำเกำินไปโดัยเฉพัาะอย�างยิ�ง 
สิู่นค้าเกำษติรซึ่้�งเป็นวัติถุดิับสู่ำาคัญในกำารผ่ลำิติอย�างหน้�ง 
ขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งกำารจัดัทำาความติกำลำงกำารค้าระหว�าง 
ประเทศในลำักำษณะน่�	นอกำจากำจะเป็นกำารเพิั�มโอกำาสู่ให้ไทย 
เป็นผ้่่สู่�งออกำวัติถุดิับไปยังแหลำ�งติ�าง	ๆ	แล้ำว	ยังเป็นกำารสู่ร้าง 
ความมั�นคงในห�วงโซึ่�กำารผ่ลำิติขึ้องไทย	โดัยกำารกำระจายแหลำ�ง 
ในกำารจัดัหาวัติถุดิับกำารผ่ลิำติขึ้องไทยไปพัร้อม	ๆ	กัำนด้ัวย	
	 จากำอด่ัติจนถ้งในปัจจุบันไทยม่ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่
จำานวน	14	ฉบับกัำบ	18	ประเทศ	ได้ัแกำ�	อาเซ่ึ่ยนจำานวน	10	
ประเทศ	ออสู่เติรเล่ำย	นิวซ่ึ่แลำนด์ั	จ่น	ญ่�ปุ�น	เกำาหล่ำใต้ิ	ชิล่ำ	เปร่
อินเด่ัย	แลำะฮ�องกำง	โดัยความติกำลำงหุ้นสู่�วนทางเศรษฐกิำจ 
ระดัับภ่มิภาค	(Regional	Comprehensive	Economic 
Partnership	:	RCEP)	ท่�ม่ผ่ลำบังคับใช้เม่�อวันท่�	1	มกำราคม 
2565	 เป็น	FTA	ฉบับลำ�าสุู่ดัขึ้องไทย	 ทั�งน่�	 ในช�วงติ�อไป
ประเทศไทยยังม่เป้าหมายกำารเปิดัเจรจาความติกำลำงกำารค้า
ระหว�างประเทศฉบับใหม�	ๆ	อย�างติ�อเน่�อง	อาทิ	กำารเจรจา
ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่กัำบสู่หภาพัยุโรป	กำารเจรจาความติกำลำง
กำารค้าเสู่ร่กัำบสู่มาคมกำารค้าเสู่ร่แห�งยุโรป	(EFTA)	ซ้ึ่�งม่สู่มาชิกำ

ประกำอบด้ัวย	สู่วิติเซึ่อร์แลำนด์ั	นอร์เวย์	 ไอซ์ึ่แลำนด์ั	แลำะ 
ลิำกำเตินสู่ไติน์	กำารเจรจาความติกำลำงกำารกำารค้าเสู่ร่อาเซ่ึ่ยน-
แคนาดัา	รวมถ้งกำารพัิจารณาเข้ึ้าร�วมความติกำลำงท่�ครอบคลุำม 
แลำะก้ำาวหน้าสู่ำาหรับหุ้นสู่�วนทางเศรษฐกิำจภาคพ่ั�นแปซิึ่ฟิักำ 
(Comprehensive	 and	Progressive	Agreement 
of	Trans-Pacific	Partnership)	หร่อ	CPTPP	ซ้ึ่�งในปัจจุบัน 
ยังไม�สู่ามารถหาข้ึ้อยุติิในกำารเข้ึ้าร�วมได้ั	 ซ้ึ่�งจะเห็นได้ัว�า 
ประเทศหร่อกำลุำ�มประเทศติ�าง	ๆ	ท่�ไทยม่แผ่นในกำารจัดัทำา 
ความติกำลำงกำารค้าเสู่ร่ด้ัวยติ�างเป็นประเทศท่�พััฒนาแล้ำว 
ม่มาติรฐานในด้ัานติ�าง	ๆ 	สู่่ง	ทำาให้คาดักำารณ์ได้ัว�าความติกำลำง 
ท่�จะเกิำดัข้ึ้�นจะม่กำารนำาประเด็ันติ�าง	ๆ	อาทิมาติรฐานแรงงาน 
สิู่ทธิิมนุษยชน	สิู่�งแวดัล้ำอม	ความรับผิ่ดัชอบติ�อสัู่งคมเข้ึ้ามา 
ร�วมเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องความติกำลำงทางกำารค้าด้ัวย	ดัังนั�น	สู่ศอ. 
ในฐานะหน�วยงานท่� เสู่นอแนะท�าท่ในกำารเจรจากำารค้า
ระหว�างประเทศสู่ำาหรับสิู่นค้าอุติสู่าหกำรรมจำาเป็นต้ิองม่กำาร 
ศ้กำษาถ้งผ่ลำกำระทบขึ้องประเด็ันติ�าง	ๆ	ท่�จะถ่กำบรรจุเข้ึ้ามา 
ในความติกำลำง	FTA	 เหลำ�าน่�	พัร้อมทั�งเสู่นอแนะแนวทาง 
ในกำารปรับปรุงกำฎระเบ่ยบแลำะแนวทางในกำารรองรับ 
ผ่ลำกำระทบท่�อาจจะเกิำดัข้ึ้�นไปพัร้อม	ๆ	 กัำนกัำบกำารผ่ลัำกำดััน 
ใ ห้กำารเปิดั เสู่ ร่ เหลำ� า น่� ม่ความสู่อดัคลำ้อง กัำบนโยบาย 
กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	ทั�งในสู่�วนขึ้องนโยบาย 
S–Curve	10	อุติสู่าหกำรรมเป้าหมาย	แลำะนโยบายในด้ัาน 
สิู่� งแวดัล้ำอม	 ท่�สู่ำาคัญขึ้องประเทศ	 อาทิ	 BCG	Model 
โดัยสู่�งเสู่ริมให้ม่กำารผ่ลิำติแลำะค้าขึ้ายท่�เป็นมิติรกัำบสิู่�งแวดัล้ำอม
ติ�อไป
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4 ทิี่ศัที่�งอุตส�หกัรั้รั้มไที่ย
ก้ับคว�มท้ี่�ที่�ยในอน�คต

• ค่ณะกิรรมกิารพััฒนาอุำตสัาหกิรรมแห่งชาติ กิลไกิขั้บเค่ล่�อำน 
 อุำตสัาหกิรรมไทัยก้ิาวิข้้ามค่วิามท้ัาทัายในอำนาค่ต 
• ทิัศทัางกิารปรับตัวิข้อำงอุำตสัาหกิรรมไทัย ด้วิยเทัค่โนโลย่หุ่นยนต์ 
 และระบบอัำตโนมัติภายหลังโค่วิิด-19
• “กัิญชง” พ่ัชเศรษฐกิิจำใหม่ ขั้บเค่ล่�อำนเศรษฐกิิจำไทัย ก้ิาวิไกิลระดับโลกิ  
• เศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรมปี 2564 กัิบค่วิามท้ัาทัายในอำนาค่ตปี 2565  
• ทัางเล่อำกิและทัางรอำดในยุค่ภายหลังโค่วิิด-19 : กิลยุทัธ์กิารปรับเปล่�ยน 
 ตำาแหน่งข้อำงอุำตสัาหกิรรมไทัย บนห่วิงโซ่่กิารผู้ลิตระดับภ้มิภาค่ 
 (Regional Supply Chains) 
• เร่งเค่ร่�อำงอุำตสัาหกิรรมไทัย บนเส้ันทัางข้อำงโลกิยุค่ใหม่  

PART
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กิลไกิขับเค่ล่่อนอุตสัำหกิรรมไทยก้ิำวิข้ำมค่วิำมท้ำทำยในอนำค่ต
กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มมหภ�ค (กัม.)

ท�ามกิลัางสุถานกิาริณ์โลักิที�ผัู้นผู้ว่น ภาคอุตสุาหกิริริมไทยต�องเผู้ชิัญกัิบคว่ามท�าทายหลัายดิ์�าน ซึึ่�งสุ�งผู้ลั 
ต�อกิาริกิำาหนดิ์ทิศทาง นโยบาย ตลัอดิ์จึนแนว่ทางกิาริขับเคลืั�อนกิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริมในอนาคต 
ให�เท�าทันต�อกิาริเปลีั�ยนแปลัง แลัะสุามาริถจัึดิ์กิาริกัิบคว่ามท�าทายต�าง ๆ ไดิ์�อย�างมีปริะสิุทธิิภาพิ 
คว่ามท�าทายจึากิปัจึจัึยภายนอกิ ไม�ว่�าจึะเป็นกิฎกิติกิาทางกิาริค�าริะหว่�างปริะเทศในร้ิปแบบใหม� 
โคริงสุริ�างปริะชัากิริที�เข�าสุ้�สัุงคมสุ้งวั่ย เทคโนโลัยีที�มีกิาริพัิฒนาอย�างริว่ดิ์เร็ิว่ กิาริเปลีั�ยนแปลัง 
สุภาพิภ้มิอากิาศ ตลัอดิ์จึนสุถานกิาริณ์คว่ามขัดิ์แย�งริะหว่�างปริะเทศ ลั�ว่นสุ�งผู้ลักิริะทบต�อภาค 
เศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริมไทยอย�างหลีักิเลีั�ยงไม�ไดิ์�

คณะกัรั้รั้มกั�รั้คณะกัรั้รั้มกั�รั้
พ้ิฒน�อุตส�หกัรั้รั้มแห่งช�ติ

	 นอกำจากำน่�	กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคอุบัติิใหม�อย�างโควิดั-19 
ท่� เ กิำดั ข้ึ้� น ทั� ว โลำกำ	 ยั ง เ ป็น ปัจ จัยสู่ำา คัญท่� สู่� งผ่ลำกำระทบติ�อ 
ภาคอุติสู่าหกำรรมในหลำายเร่�อง	เช�น	กำารเปล่ำ�ยนแปลำงสู่่�ยุคดิัจิทัลำ 
ถ่กำเร�งรัดัให้เกิำดัในอัติราเร�ง	เกิำดัแรงกำดัดัันด้ัานพัฤติิกำรรมสุู่ขึ้ภาพั/ 
มาติรฐานสุู่ขึ้อนามัย	ห�วงโซึ่�ม่ลำค�าโลำกำสัู่�นลำง	 ม่กำารเช่�อมโยง 
ในภ่มิภาคมากำข้ึ้�น	ปริมาณขึ้ยะพัลำาสู่ติิกำ/ขึ้ยะติิดัเช่�อเพิั�มข้ึ้�น 
ทำาให้ต้ิองคำาน้งถ้งเร่�องผ่ลำกำระทบด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอมมากำข้ึ้�น 
กำว�าเดิัม	เป็นต้ิน	แลำะนอกำจากำความท้าทายจากำปัจจัยภายนอกำแล้ำว 
ภาคเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมไทยยังต้ิองเผ่ชิญกัำบข้ึ้อจำากัำดั 
ในกำารขึ้ยายตัิวทางเศรษฐกำิจแลำะกำารสู่่ญเสู่่ยความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้นซ้ึ่�งสู่ะท้อนได้ัจากำข้ึ้อม่ลำหลำายด้ัาน	 เช�น	 อัติรา 
กำารขึ้ยายตัิวขึ้องทุนอย่�ในระดัับติำ�า	แรงงานม่แนวโน้มลำดัลำง 
ผ่ลิำติภาพัเพิั�มข้ึ้�นช้าจากำกำารลำงทุนด้ัานกำารวิจัยพััฒนาท่�ติำ�าแลำะ 
กำารเติิบโติท่�ชะลำอตัิวขึ้องผ่ลำิติภาพัแรงงาน	ภาคอุติสู่าหกำรรม 
แลำะบริกำารยังม่ม่ลำค�าเพิั�มติำ�า	อ่กำทั�งธุิรกิำจขึ้นาดักำลำางแลำะขึ้นาดัย�อม	
ยังม่ข้ึ้อจำากัำดัในกำารเข้ึ้าถ้งเทคโนโลำย/่แหลำ�งเงินทุน	
	 กำารก้ำาวข้ึ้ามความท้าทายดัังกำลำ�าว	มุ�งสู่่�เศรษฐกิำจสู่ร้างม่ลำค�า 
ท่�เติิบโติบนฐานนวัติกำรรม	องค์ความร้่	 เทคโนโลำย่	ความคิดั
สู่ร้างสู่รรค์	ม่กำารพััฒนาท่�ยั�งย่นติามโมเดัลำเศรษฐกิำจ	BCG	แลำะ 

สู่�งผ่ลำติ�อกำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องประเทศ 
ได้ัอย�างเป็นร่ปธิรรม	ย�อมต้ิองอาศัยกำารผ่ลัำกำดัันแลำะขัึ้บเคล่ำ�อน 
กำารพััฒนาผ่� านกำลำไกำท่� ม่ประสิู่ท ธิิภาพั	 ซ้ึ่� ง ในบริบทขึ้อง 
ภาคอุติสู่าหกำรรม	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรมม่กำลำไกำระดัับชาติิ 
เพ่ั�อกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	ทั�งในเชิงนโยบายแลำะกำารขัึ้บเคล่ำ�อน 
นั�นค่อ	คณะกิริริมกิาริพิัฒนาอุตสุาหกิริริมแห�งชัาติ หรืิอ กิอชั.
ซ้ึ่�งจัดัตัิ�งข้ึ้�นเป็นครั�งแรกำติามมติิคณะรัฐมนติร่	 เม่�อวันท่� 	 7 
ธัินวาคม	2536	แลำะม่กำารปรับเปล่ำ�ยนองค์ประกำอบ	รวมถ้ง 
อำานาจหน้าท่�ขึ้องคณะกำรรมกำารฯ	จำานวน	4	ครั�ง	ติามระเบ่ยบ 
สู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่	ว�าด้ัวยกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแห�งชาติิ 
พั.ศ.	2541	ระเบ่ยบสู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่ฯ	(ฉบับท่�	2)	พั.ศ.	2548 
ระเบ่ยบสู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่ฯ	 (ฉบับท่�	3)	พั.ศ.	2551	แลำะ
ลำ�าสุู่ดั	ค่อ	ระเบ่ยบสู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่ฯ	(ฉบับท่�	4)	พั.ศ.	2563 
ซ้ึ่�งได้ัม่กำารปรับปรุงองค์ประกำอบแลำะอำานาจหน้าท่�ขึ้อง	กำอช. 
ให้เป็นไปติามมติิคณะรัฐมนติร่	แลำะข้ึ้อเสู่นอขึ้องหน�วยงาน 
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	โดัยม่องค์ประกำอบท่�ครอบคลุำมแลำะม่อำานาจหน้าท่� 
ท่� ชัดัเจนข้ึ้�นในกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้อง
ประเทศ	รวมทั�งเป็นกำลำไกำท่�ม่ความเป็นเอกำภาพัแลำะบ่รณากำาร 
ในกำารดัำาเนินงานมากำข้ึ้�นด้ัวย
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	 คณะกำรรมกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแห�งชาติิ	ภายใต้ิระเบ่ยบ
สู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่	ว�าด้ัวยกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแห�งชาติิ 
(ฉบับท่�	4)	พั.ศ.	2563	เป็นคณะกำรรมกำารระดัับชาติิท่�ม่บทบาท
ในกำารกำำาหนดัทิศทาง	 เป้าหมาย	ประเด็ันกำารพััฒนา	รวมทั�ง 
ขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมให้สู่อดัคล้ำองกัำบยทุธิศาสู่ติร์ชาติิ 
แลำะแผ่นพััฒนาประเทศในระดัับติ�าง	ๆ	ภายใต้ิกำารบ่รณากำาร
ระหว�างหน�วยงาน/คณะกำรรมกำารท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบกำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศอย�างรอบด้ัาน	ครอบคลุำมติลำอดั 
ห�วงโซึ่� ม่ลำค�าในทุกำมิ ติิ 	 โดัย	 กำอช.	 จะทำาหน้าท่� เ ป็นกำลำไกำ 
สู่ำาคัญในกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมได้ัครบถ้วน 

ติามกำระบวนกำารขึ้องนโยบายสู่าธิารณะทั�งในระดัับภาพัรวม 
รายสู่าขึ้า	 แลำะรายประเด็ัน	 ตัิ�งแติ�กำารกำ�อตัิวขึ้องนโยบาย 
(Policy	Formation)	กำารกำำาหนดันโยบาย	(Policy	Formulation) 
กำารกำลัำ�นกำรองข้ึ้อเสู่นอเพ่ั�อนำาไปสู่่�กำารตัิดัสิู่นใจเชิงนโยบาย 
ขึ้องคณะรัฐมนติร่(PolicyDecision)	กำารประสู่านนโยบาย 
ไปสู่่�กำารปฏิิบัติิ	(Policy	Implementation)	ไปจนถ้งกำารติิดัติาม 
แลำะประเมินผ่ลำกำารดัำาเนินนโยบาย	 (Policy	Evaluation) 
ด้ัวยกำารบ่รณากำารแนวคิดั	มาติรกำาร	 แลำะกำารดัำาเนินงาน 
เพ่ั�อให้กำารทำางานขึ้องทุกำภาคสู่�วนท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องมุ�งสู่่�เป้าหมาย 
เด่ัยวกัำนได้ัอย�างเป็นเอกำภาพัแลำะม่ประสิู่ทธิิภาพัสู่่ง

	 กำอช. 	 เป ร่ยบเสู่ม่อนเ ป็นศ่นย์กำลำางกำารดัำา เ นินกำาร 
ด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมอย�างบ่รณากำารขึ้องคณะกำรรมกำาร/ 
หน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	โดัยอาศัยกำารพิัจารณาแลำะสัู่�งกำารขึ้อง
รัฐมนติร่/ผ้่่บริหารท่�เป็นองค์ประกำอบขึ้อง	กำอช.	 โดัยเฉพัาะ 
ประเด็ันท่�จำาเป็น	 เร�งดั�วน	แลำะม่ความสู่ำาคัญสู่่งติ�อกำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรมไทยอย�างเป็นองค์รวม	จากำกำารม่องค์ประกำอบขึ้อง
คณะกำรรมกำารฯ	ท่�ครอบคลุำมทุกำมิติิขึ้องกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ประกำอบด้ัวย	นายกำรัฐมนติร่เป็นประธิาน	รองนายกำรัฐมนติร่ 
ท่�ได้ัรับมอบหมายเป็นรองประธิาน	รัฐมนติร่ว�ากำารกำระทรวง
อุติสู่าหกำรรม	แลำะกำระทรวงอ่�น	ๆ	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	ได้ัแกำ�	กำระทรวง 
กำารคลัำง	กำระทรวงกำารติ�างประเทศ	กำระทรวงกำารอุดัมศ้กำษา 
วิทยาศาสู่ติร์	วิจัย	แลำะนวัติกำรรม	กำระทรวงเกำษติรแลำะสู่หกำรณ์ 
กำระทรวงดัิจิทัลำเพั่�อเศรษฐกำิจแลำะสู่ังคม	กำระทรวงทรัพัยากำร 
ธิรรมชาติิแลำะสิู่�งแวดัล้ำอม	กำระทรวงพัลำังงาน	กำระทรวงพัาณิชย์
กำระทรวงมหาดัไทย	กำระทรวงแรงงาน	กำระทรวงศ้กำษาธิิกำาร	
กำระทรวงสู่าธิารณสุู่ขึ้	ผ้่่บริหารหน�วยงานขึ้องรัฐ	ได้ัแกำ�	เลำขึ้าธิิกำาร
คณะกำรรมกำารสู่�งเสู่ริมกำารลำงทุน	 เลำขึ้าธิิกำารสู่ภาพััฒนากำาร
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เศรษฐกำิจแลำะสัู่งคมแห�งชาติิ	 ผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงบประมาณ	
เลำขึ้าธิิกำารคณะกำรรมกำารนโยบายเขึ้ติพััฒนาพิัเศษภาคติะวันออกำ 
ผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานสู่�งเสู่ริมวิสู่าหกิำจขึ้นาดักำลำางแลำะขึ้นาดัย�อม 
ผ้่่บริหารองค์กำรภาคเอกำชน	 ได้ัแกำ�	ประธิานสู่ภาหอกำารค้า 
แห�งประเทศไทย	ประธิานสู่ภาอุติสู่าหกำรรมแห�งประเทศไทย
ประธิานสู่มาคมธินาคารไทย	ประธิานสู่ภาเกำษติรกำรแห�งชาติิ 
รวมทั�งผ้่่ทรงคุณวุฒิท่�นายกำรัฐมนติร่แติ�งตัิ�ง	จำานวน	3	ท�าน 
ร�วมเป็นกำรรมกำารฯ	 โดัยม่กำระทรวงอุติสู่าหกำรรมทำาหน้าท่� 
ฝึ�ายเลำขึ้านุกำารฯ	(ปลัำดักำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	เป็นกำรรมกำาร 
แลำะเลำขึ้านุกำาร	แลำะผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
เป็นกำรรมกำารแลำะผ้่่ช�วยเลำขึ้านุกำาร)	 โดัยม่อำานาจหน้าท่�หลัำกำ 
ในกำารกำำาหนดัทิศทางนโยบายกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้อง 
ประเทศ	รวมทั�งขัึ้บเคล่ำ�อนแลำะผ่ลัำกำดัันกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ทั�งในระดัับภาพัรวมแลำะรายสู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรม	ให้สู่อดัคล้ำอง 
กัำบยุทธิศาสู่ติร์ชาติิแลำะทิศทางนโยบายกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ท่�กำำาหนดั	โดัยบ่รณากำารกัำบคณะกำรรมกำาร/หน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง
นอกำจากำน่� 	 กำอช.	 ยังม่หน้าท่� ในกำารสู่�งเสู่ริมแลำะสู่นับสู่นุน 
ภาคเอกำชนให้ม่กำารพััฒนาประสิู่ทธิิภาพัแลำะผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติ 
ม่กำารสู่ร้างแลำะประยุกำต์ิใช้งานวิจัยพััฒนา	 เทคโนโลำย่	 แลำะ
นวัติกำรรม	ติลำอดัจนสู่นบัสู่นุนกำารทำางานร�วมกัำนระหว�างหน�วยงาน 
ภาครัฐแลำะเอกำชนในกำารพััฒนาเทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรม 
ซ้ึ่�งจะเป็นปัจจัยสู่ำาคัญท่�ทำาให้เกิำดักำารยกำระดัับข่ึ้ดัความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมได้ัอย�างยั�งย่นอ่กำด้ัวย	

	 กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	โดัย	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	
ในฐานะฝึ�ายเลำขึ้านกุำาร	กำอช.	ได้ัม่กำารเติร่ยมกำารสู่ำาหรบักำารประชมุ 
กำอช.	ครั�งแรกำ	ภายใต้ิระเบ่ยบสู่ำานักำนายกำรัฐมนติร่ฯ	(ฉบับท่�	4) 
พั.ศ.	2563	มาอย�างติ�อเน่�อง	ภายใต้ิกำารพิัจารณาร�วมกัำนขึ้อง 
หน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องทั�งภายในแลำะภายนอกำกำระทรวงฯ	ติลำอดัจน 
ผ้่่ทรงคุณวุฒิใน	กำอช.	 ท่�นายกำรัฐมนติร่แติ�งตัิ�ง	 โดัยม่ประเด็ัน 
เชิงนโยบายท่�คาดัว�าจะนำาเสู่นอเข้ึ้าสู่่�กำารพัิจารณาขึ้อง	กำอช. 
อาทิ	 (ร� าง) 	 แผ่นปฏิิบัติิกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
อิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะ	 (Smart	 Electronics)	 ระยะท่�	 1 
(พั.ศ.	 2565-2570)	 (ร�าง)	 แผ่นปฏิิบัติิกำารดั้านกำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรมพ่ัชกัำญชงสู่่�เชิงพัาณิชย์	(พั.ศ.	2566-2570)	รวมถ้ง
ข้ึ้อเสู่นอกำารจัดัตัิ�งคณะอนุกำรรมกำารเพ่ั�อเป็นกำลำไกำขัึ้บเคล่ำ�อน 
กำารดัำาเนินงานขึ้อง	กำอช.	ในด้ัานติ�าง	ๆ	เป็นต้ิน	ทั�งน่�	คาดัว�า 
ประเด็ันสู่ำาคัญด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศจะถ่กำ
ผ่ลัำกำดัันแลำะขัึ้บเคล่ำ�อนผ่�านกำลำไกำ	กำอช.	อย�างติ�อเน่�อง	ซ้ึ่�งจะสู่�งผ่ลำ 
ให้กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมไทยในประเดั็นสู่ำาคัญเหลำ�านั�นเกิำดัผ่ลำ
ในทางปฏิิบัติิได้ัโดัยเร็วอย�างเป็นร่ปธิรรม	ภายใต้ิกำารบ่รณากำาร
ขึ้องทุกำภาคสู่�วน	นำาไปสู่่�กำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้น
ขึ้องประเทศ	ทำาให้เศรษฐกิำจขึ้องประเทศเติิบโติอย�างม่เสู่ถ่ยรภาพั
แลำะยั�งย่น	สู่ามารถก้ำาวข้ึ้ามความท้าทายในอนาคติ	มุ�งสู่่�กำารเป็น 
ประเทศท่� มั�นคง	 ประชาชนม่ความสุู่ขึ้	 เศรษฐกิำจพััฒนา 
อย�างติ�อเน่�อง	 สัู่งคมเป็นธิรรม	แลำะม่ฐานทรัพัยากำรธิรรมชาติิ 
ท่�ยั�งย่นติามเป้าหมายขึ้องยุทธิศาสู่ติร์ชาติิติ�อไป

รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม 53



รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม54

ทิี่ศัที่�งกั�รั้ปร้ั้บต้วทิี่ศัที่�งกั�รั้ปร้ั้บต้ว
ของอุตส�หกัรั้รั้มไที่ยของอุตส�หกัรั้รั้มไที่ย

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มรั้�ยส�ข� 1 (กัรั้.1)

	 แติ�อย�างไรก็ำติาม	IFR	คาดักำารณ์แนวโน้มกำารติิดัตัิ�งแลำะใช้งานหุ�นยนต์ิ 
ในปี	2021-2024	จะม่ขึ้ยายตัิวเพิั�มข้ึ้�นเฉล่ำ�ยปีลำะ	13%	โดัยสู่หรัฐอเมริกำา 
จะม่กำารขึ้ยายตัิวเพิั�มข้ึ้�น	17%	ยุโรป	จะม่กำารขึ้ยายตัิวเพิั�มข้ึ้�น	8%	แลำะเอเซ่ึ่ย 
จะขึ้ยายตัิวเพิั�มข้ึ้�น	15%	โดัยเฉพัาะในเอเซ่ึ่ยติะวันออกำเฉ่ยงใต้ิ	จากำกำารติิดัตัิ�ง 
แลำะใช้งานหุ�นยนต์ิในอุติสู่าหกำรรม	 เช�น	 อุติสู่าหกำรรมเคร่�องใช้ไฟัฟ้ัาแลำะ
อิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่	อุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิ	แบติเติอร่�ยานยนต์ิ	แลำะอ่�น	ๆ	ในประเทศ
จ่น	สิู่งคโปร์	อินเด่ัย	ประเทศไทย	มาเลำเซ่ึ่ย	แลำะเว่ยดันาม	เป็นต้ิน	จ้งทำาให้ 
ผ้่่ประกำอบกำารม่ความต้ิองกำารใช้หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิเพิั�มข้ึ้�นอย�างมากำ
ทั�งในสู่�วนขึ้องภาคกำารผ่ลำิติ	ภาคบริกำาร	กำารเกำษติร	แลำะกำารแพัทย์	เน่�องจากำ
ช�วยแก้ำไขึ้ปัญหาขึ้าดัแคลำนแรงงานแลำะลำดักำารพ้ั�งพัาแรงงาน	แลำะกำารผ่ลำิติ 
หยุดัชะงักำ	ซ้ึ่�งเป็นปัญหาท่�สู่ำาคัญในช�วงกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	ดัังนั�น 
กำารปรับโครงสู่ร้างอุติสู่าหกำรรมไปสู่่�กำารผ่ลิำติท่�ใช้เทคโนโลำย่สู่มัยใหม�แลำะ 
ยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมในประเทศเข้ึ้าสู่่�	 Industry	4.0	จ้งถ่อเป็นกำารพัลิำกำวิกำฤติิ 
ให้เป็นโอกำาสู่ขึ้องประเทศไทย

ภายหลัังสุถานกิาริณ์โควิ่ดิ์-19 เริิ�มคลีั�คลัายแลัะดีิ์ขึ�นจึากิกิาริคิดิ์ค�นวั่คซีึ่นป้องกัิน 
โคว่ิดิ์-19 สุ�งผู้ลัให�เศริษฐกิิจึโลักิเริิ�มฟ่ื่�นตัว่ ริว่มทั�งอุตสุาหกิริริมกิาริผู้ลัิตของไทย 
มีกิาริฟ่ื่�นตัว่อย�างต�อเนื�องเพืิ�อริองรัิบคว่ามต�องกิาริของผู้้�บริิโภคในดิ์�านต�าง ๆ 
ไม�ว่�าจึะเป็นกิาริบริิกิาริในธุิริกิิจึโลัจิึสุติกิส์ุ โริงแริม ริ�านอาหาริ แลัะโริงพิยาบาลั 
แลัะจึากิสุถานกิาริณ์ดัิ์งกิลั�าว่ ทำาให�คนเริิ�มเรีิยนร้ิ�แลัะปรัิบตัว่ให�เข�ากัิบร้ิปแบบ 
ของคว่ามปกิติใหม� (New Normal) จึากิข�อม้ลัของ International Federation 
of Robotics : IFR ไดิ์�ริายงานว่�ามีปริิมาณหุ�นยนต์อุตสุาหกิริริมที�มีกิาริใชั�งาน 
อย้�ทั�ว่โลักิอย้�ที�ปริะมาณ 3 ลั�านตัว่ โดิ์ยในชั�ว่งปี 2015-2018 มีอัตริากิาริขยายตัว่ 
เพิิ�มขึ�นเฉลีั�ยปีลัะ 10% แลัะลัดิ์ลังจึากิผู้ลักิริะทบในชั�ว่งสุถานกิาริณ์โควิ่ดิ์-19 
ปี 2019-2020 

ด้วิยเทัค่โนโลย่หุ่นยนต์และระบบอัำตโนมัติ
ภายหลังโค่วิิด-19
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	 กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ม่กำารดัำาเนินโครงกำารพัลำิกำธุิรกิำจ 
SMEs	ไทยสู่่�กำารผ่ลิำติสู่มัยใหม�	4.0	ในกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	แลำะยกำระดัับโรงงานอุติสู่าหกำรรม
ทั�วประเทศให้เข้ึ้าสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0	โดัยม่กำารพััฒนาทักำษะ 
ผ้่่เช่�ยวชาญด้ัานหุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	สู่�งเสู่ริมให้ผ้่่ประกำอบกำาร 
มาใช้เคร่�องจักำรแลำะระบบอัติโนมัติิเพิั�มมากำข้ึ้�น	 โดัยเติร่ยม 
เม็ดัเงินก้่ำจากำกำองทุนพััฒนา	SMEs	ติามแนวประชารัฐประมาณ 
2,000	ลำ้านบาท	เพ่ั�อใช้ในกำารปรับธุิรกิำจสู่่�กำารผ่ลำิติ	4.0	โดัยม่ 
System	Integrator	:	SI	ม่ออาช่พัเข้ึ้าให้คำาปร้กำษาในกำารเล่ำอกำ 
ใช้เคร่�องจักำรแลำะวิธ่ิกำารปรับปรุงกำระบวนกำารผ่ลิำติให้เหมาะสู่ม 
กัำบโรงงาน	จัดัทำารายงานกำารวิเคราะห์ความเป็นไปได้ัในกำารลำงทุน 
เพ่ั�อใช้ประกำอบกำารย่�นขึ้อสิู่นเช่�อแลำะขึ้อรับสิู่ทธิิประโยชน์จากำ 
มาติรกำารภาษ่ติ�าง	 ๆ	 ขึ้องภาครัฐ	 เพ่ั�อยกำระดัับศักำยภาพั 
อุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0 
รองรับกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	S-Curve	ในอนาคติ

	 ในสู่�วนขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	ม่แผ่นดัำาเนิน
โครงกำารกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ 
เพ่ั�อยกำระดัับศักำยภาพักำารแขึ้�งขัึ้นเข้ึ้าสู่่� อุติสู่าหกำรรม	 4.0 
เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมให้โรงงานปรับกำระบวนกำารผ่ลิำติเข้ึ้าสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0 
โดัยใช้หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	 เช่�อมโยง	Supply	Chain 
ภายในประเทศ	แลำะสู่�งเสู่ริมให้	SI	เข้ึ้ารับงานจากำความติ้องกำาร 
ด้ั านติ� า ง 	 ๆ 	 (Demand) 	 ท่� ม่ ขึ้องโรงงานจากำเค ร่อขึ้� าย 
ศ่นย์ความเป็นเลิำศด้ัานเทคโนโลำย่หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ 
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Center	of	Robotic	Excellence	:	CoRE	ซ้ึ่�งกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม 
ได้ัจัดัตัิ�งข้ึ้�นในภ่มิภาคติ�าง	ๆ	จำานวน	5	ภาค	ประกำอบดั้วย 
ภาคเหน่อ	ภาคติะวันออกำเฉ่ยงเหน่อ	ภาคติะวันออกำ	ภาคใต้ิ 
แลำะภาคกำลำาง	 เพ่ั�อเป็นเคร่อขึ้�ายในกำารดัำาเนินกำารยกำระดัับ 
ความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้อง	SI	จัดัทำามาติรฐานขึ้องหลำักำสู่่ติร 
ฝึึกำอบรมแลำะประเมินระดัับขึ้อง	SI	ท่�ได้ัมาติรฐานสู่ากำลำเป็นท่� 
ยอมรับแลำะกำารสู่นับสู่นุนด้ัานเทคโนโลำย่จากำบริษัทเอกำชน 
ขึ้นาดัใหญ�	รวมทั�งจัดัทำา	Digital	Platform	เพ่ั�อบ่รณากำาร 
ความร�วมม่อกัำบหน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	เช�น	BOI	กำรมสู่รรพัากำร 
กำรมศลุำกำากำร	สู่ถาบนักำารศ้กำษา	ธินาคารพัาณชิย	์แลำะผ้่่ประกำอบกำาร 
ขึ้นาดัใหญ�ในลัำกำษณะ	Collaboration	Platform
	 นอกำจากำน่�	 เคร่อขึ้�ายศ่นย์ความเป็นเลิำศด้ัานเทคโนโลำย ่
หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	(Center	of	Robotic	Excellence	
:	CoRE)	จะสู่�งเสู่ริมให้เกิำดั	SI	ในภ่มิภาคติ�าง	ๆ	โดัยยกำระดัับ 
ผ้่่ประกำอบกำารเคร่�องจักำรแลำะระบบอัติโนมัติิในพ่ั�นท่� ใ ห้ ม่ 

ความสู่ามารถดั้าน	Automation	เพิั�มมากำข้ึ้�น	แลำะม่มาติรฐาน 
เป็นท่�ยอมรับ	เพ่ั�อรองรับกำารขึ้ยายตัิวขึ้องกำารใช้ระบบอัติโนมัติิ 
แลำะอุติสู่าหกำรรม	 4 .0 	 ซ้ึ่� ง เค ร่อขึ้� าย ศ่นย์ความเ ป็นเ ลิำศ 
ด้ัานเทคโนโลำย่หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	 (CoRE)	ร�วมม่อ 
กัำบหน� วยงาน ท่� เ ก่ำ� ย ว ข้ึ้อง 	 อา ทิ 	 สู่ถา บัน คุณ วุ ฒิ วิชา ช่พั 
(องค์กำารมหาชน)	 สู่มาคมผ้่่ประกำอบกำารระบบอัติโนมัติิ 
แลำะหุ�นยนต์ิไทย	 (TARA) 	 แลำะกำรมพััฒนาฝีึ ม่อแรงงาน 
ในกำารออกำแบบหลัำกำสู่่ติรกำารฝึึกำอบรมแลำะกำารสู่ร้างมาติรฐาน 
อาช่พัแลำะคุณวุฒิวิชาช่พั	มาติรฐานฝีึม่อแรงงาน	แลำะกำารประเมิน 
สู่มรรถนะขึ้องบุคคลำเพั่�อเพิั�มทักำษะความเช่�ยวชาญแลำะพััฒนา 
ข่ึ้ดัความสู่ามารถขึ้องบุคลำากำรหร่อแรงงานอย�างติ�อเน่�อง 
รวมถ้งกำารสู่ร้าง	Career	Path	หร่อเสู้่นทางสู่่�อาช่พั	จากำภาค 
กำารศ้กำษาจนถ้งภาคอุติสู่าหกำรรมแรงงาน	โดัยกำารสู่นับสู่นุน 
กำารพััฒนาแลำะยกำระดัับบุคลำากำร	SI	ให้ม่ความร้่ความสู่ามารถ 
ติรงติามความต้ิองกำารขึ้องติลำาดัในปัจจุบันแลำะกำารขึ้ยายตัิว 
ขึ้องติลำาดัอุติสู่าหกำรรมในอนาคติ
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	 ในสู่�วนขึ้องกำารดัำาเนินงานขึ้องภาครัฐด้ัานกำารขัึ้บเคล่ำ�อน
กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	 รวมทั�ง 
นำาเทคโนโลำย่ดิัจิทัลำมาปรับใช้เพ่ั�อเพิั�มศักำยภาพัในกำารทำางาน 
แลำะเช่�อมโยงกำารเข้ึ้าถ้งข้ึ้อม่ลำระหว�างหน�วยงานขึ้องภาครัฐ 
ภาคเอกำชน	 แลำะภาคประชาชน	 เพ่ั�อให้บริกำารประชาชน 
โดัยประยุกำต์ินวัติกำรรมเทคโนโลำย่ดัิ จิทัลำ	 เพ่ั�อความสู่ะดัวกำ 
รวดัเร็ว	 แลำะถ่กำต้ิองเพิั�มข้ึ้�น	 เพ่ั�อเช่�อมโยงแนวทางรัฐบาลำ
ดิัจิทัลำ(Digital	Government)	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรมจะม่ 
กำารสู่ร้างกำารบริกำารประชาชนแลำะผ้่่ประกำอบกำารในร่ปแบบ 
One	Stop	Service	โดัยจัดัทำา	Digital	Platform	เช่�อมโยง 
Supply	Chain	ขึ้องอุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งจะช�วยให้ผ้่่ประกำอบกำาร
เล่ำอกำหา	SI	ท่�ม่ความเช่�ยวชาญติรงกัำบกำระบวนกำารผ่ลิำติท่�ต้ิองกำาร
ปรับปรุงแลำะม่มาติรฐานเป็นท่�ยอมรับ	โดัยจะเช่�อมโยงฐานขึ้้อม่ลำ 
กัำบสู่ถาบันกำารเงินในกำารขึ้อสิู่นเช่�อเพ่ั�อปรับปรุงกำระบวนกำาร 
ผ่ลิำติในโรงงานอุติสู่าหกำรรม	แลำะเช่�อมโยงข้ึ้อม่ลำกัำบมาติรกำาร 
สู่นับสู่นุนติ�าง	ๆ	ขึ้องภาครัฐ	เช�น	มาติรกำารสู่ิทธิิประโยชน์ขึ้อง 
BOI	มาติรกำารลำดัหย�อนภาษ่ขึ้องกำรมสู่รรพัากำร	แลำะมาติรกำาร
ยกำเว้นอากำรนำาเข้ึ้าชิ�นสู่�วนขึ้องกำรมศุลำกำากำร	เป็นต้ิน	ซ้ึ่�งจะช�วย 
ลำดัเวลำาแลำะค�าใช้จ�ายในกำารดัำาเนินธุิรกิำจขึ้องผ้่่ประกำอบกำาร 
รวมทั�งสู่ร้างความเข็ึ้มแข็ึ้งให้กัำบอุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะระบบ
อัติโนมัติิในประเทศ

	 กำารยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติสู่มัยใหม�ด้ัวยหุ�นยนต์ิ
แลำะระบบอัติโนมัติินั�น	ต้ิองอาศัยความร�วมม่อแลำะกำารขัึ้บเคล่ำ�อน 
จากำหลำายสู่�วนในกำารดัำาเนินงาน	ไม�ว�าจะเป็นภาครัฐแลำะธินาคาร 
สู่นับสู่นุนเ งิน ก้่ำ ใ ห้ ผ้่่ประกำอบกำารไดั้นำา ไปลำงทุนปรับปรุง
กำระบวนกำารผ่ลิำติโดัยใช้เคร่�องจักำรแลำะระบบอัติโนมัติิ	กำารฝึึกำอบรม 
แลำะพััฒนาศักำยภาพับุคลำากำร	SI	 ให้ม่ความร้่ความสู่ามารถ
ม่มาติรฐานติรงติามความต้ิองกำารขึ้องติลำาดัอุติสู่าหกำรรม 
แลำะกำารบริกำารประชาชนแลำะผ้่่ประกำอบกำารในร่ปแบบ 
One	Stop	Service	เพ่ั�อให้สู่ามารถเข้ึ้าถ้งข้ึ้อม่ลำสิู่ทธิิประโยชน์ 
ติ�าง	ๆ	ขึ้องภาครัฐท่�จะกำระตุ้ินให้เกิำดักำารใช้หุ�นยนต์ิแลำะระบบ 
อัติโนมัติิเพิั�มข้ึ้�น	รวมทั�งความร�วมม่อจากำหน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
ในประเทศในกำารดัำาเนินกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	จ้งจะสู่ามารถ 
ขัึ้บเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมในประเทศให้เป็นไปติามเป้าหมาย 
ท่�ต้ิองกำาร	แลำะก้ำาวสู่่�อุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติแห�งอนาคติ

ข�อม้ลัอ�างอิงจึากิ International Federation of Robotics (IFR)
• https://ifr.org/img/worldrobotics/Executive_Summary_WR_Industrial_
 Robots_2021.pdf
• https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-rise-again
 IFR presents World Robotics 2021 reports – International Federation 
 of Robotics
• Executive_Summary_WR_Industrial_Robots_2021.pdf (ifr.org)
• https://tgiraiu.org/public/uploadfile/news/1628571431.pdf
 1628571431.pdf (tgiraiu.org)
• https://industrytoday.com/automation-and-technology-factors-behind-
 a-green-future/
• https://techsauce.co/tech-and-biz/ai-technology-in-thailand
• https://www.itprotoday.com/artificial-intelligence/10-ways-improve-
 enterprise-workflow-ai-and-automation
• https://newautomationtech.files.wordpress.com/2020/08/
 20190417133021-impact-of-industrial-automation-on-the-manufacturing-
 sector-bigstock.jpeg
• https://media.gettyimages.com/photos/industrial-technology-concept-
 factory-automation-smart-factory-40-picture-id1184804450?b=1&k=
 20&m=1184804450&s=170667a&w=0&h=B6WJnrivvRUBC1u93CJTUH
 26yvf30Wul2UzE8DtU3f0=
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ท�ามกิลัางคว่ามท�าทายของกิาริฟ่ื่�นตัว่ของภาว่ะเศริษฐกิิจึโลักิ 
ในปี พิ.ศ. 2565 เนื�องจึากิต�องเผู้ชัิญกัิบแริงต�านมากิมาย 
ไม�ว่�าจึะเป็นคว่ามไม�แน�นอน จึากิกิาริแพิริ�ริะบาดิ์ริะลัอกิใหม� 
ของโริคโควิ่ดิ์-19 หลัังกิาริผู้�อนคลัายมาตริกิาริลั็อกิดิ์าว่น์
คว่ามผู้ันผู้ว่นของเศริษฐกิิจึแลัะกิาริเงินโลักิ คว่ามยืดิ์เยื�อ 
ของสุถานกิาริณ์คว่ามขัดิ์แย�งริะหว่�างรัิสุเซีึ่ย-ย้เคริน ริว่มทั�ง 
ริาคาพิลัังงานที�สุ�งผู้ลัไปถึงอัตริาเงินเฟ้ื่อให�เพิิ�มสุ้งขึ�น 
ลั�ว่นกิริะทบต�อภาว่ะเศริษฐกิิจึไทยที�มีคว่ามเปริาะบาง 
ซึึ่�งสุ�งผู้ลัให�ต�นทุนกิาริผู้ลิัตสิุนค�าแลัะริาคาสิุนค�าอุปโภค 
บริิโภคปรัิบตัว่สุ้งขึ�นจึากิค�าเงินบาทที�ผัู้นผู้ว่นแลัะกิริะทบ
โดิ์ยตริงต�อขีดิ์คว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขันของไทยเป็น 
อย�างมากิ ปริะกิอบกัิบที�ผู้�านมา แนว่โน�มกิาริสุริ�างม้ลัค�าเพิิ�ม 
ของสิุนค�าภาคเกิษตริแลัะอุตสุาหกิริริมต�อ GDP ของปริะเทศ 
ลัดิ์ลังอย�างต�อเนื�อง จึากิริาคาสุินค�าเกิษตริที� มีคว่าม 
ผัู้นผู้ว่นสุ้ง จึึงจึำาเป็นที�ไทยต�องเริ�งเพิิ�มจัึกิริกิลัใหม�ในกิาริ 
ขับเคลืั�อนริะบบเศริษฐกิิจึ เพืิ�อเป็นอีกิหนึ�งกิลัไกิสุำาคัญ 
ให�เศริษฐกิิจึไทยฟ่ื่�นตัว่
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“กัิญชง” “กัิญชง” 
พ่ิชเศัรั้ษฐกิัจำใหม่
ข้บเคล่ิ�อนเศัรั้ษฐกิัจำไที่ย 
ก้ั�วไกัลิรั้ะด้บโลิกั

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มรั้�ยส�ข� 2 (กัรั้.2)
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	 หน้�งในเมกำะเทรนด์ัท่�ทั�วโลำกำกำำาลัำงให้ความสู่นใจนั�นค่อ 
ธุิรกิำจกัำญชง	ด้ัวยศักำยภาพัขึ้อง	“กัิญชัง หรืิอ Hemp”	ท่�สู่ามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ัทุกำสู่�วน	ตัิ�งแติ�	ช�อดัอกำ	เมล็ำดั	เปล่ำอกำ	ลำำาต้ิน
เสู้่นใย	กิำ�งก้ำาน	ใบ	แลำะรากำ	แลำะยังเป็นวัติถุดิับสู่ำาคัญในกำาร 
พััฒนายกำระดัับอุติสู่าหกำรรม	S-Curve	New	S-Curve 
แลำะ	Second	Wave	S-Curve	เช�น	อุติสู่าหกำรรมกำารแพัทย์ 
อาหารแลำะเคร่�องด่ั�ม	อาหารสู่ัติว์	 เคร่�องสู่ำาอาง	 สิู่�งทอ/ 
สิู่�งทอเทคนิค	วัสู่ดุัคอมโพัสิู่ติ	วัสู่ดุักำ�อสู่ร้าง	ยานยนต์ิสู่มัยใหม� 
แลำะอุติสู่าหกำรรมกำารบินแลำะอวกำาศ	เป็นต้ิน	สู่ามารถติ�อยอดั 
เป็นผ่ลิำติภัณฑ์์กำว�า	50,000	รายกำาร	สู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มได้ั 
ติลำอดัห�วงโซึ่�อุปทาน	แลำะช�วยผ่ลัำกำดัันกำารสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้
ผ่ลิำติภัณฑ์์ไทย	(ร่ปท่�	1)	

 ร้ิปที� 1 กิาริสุริ�างม้ลัค�าเพิิ�มของอุตสุาหกิริริมกัิญชัง
ที�มา : ปริะมว่ลัโดิ์ยสุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม พิ.ศ. 2564

	 ประกำอบกำับความติ้องกำารในติลำาดัโลำกำม่แนวโน้ม 
เปิดักำว้างมากำยิ�งข้ึ้�น	ทำาให้นานาประเทศ	อาทิ	สู่หรัฐอเมริกำา 
แคนาดัา	ออสู่เติรเล่ำย	สู่หภาพัยุโรป	จ่น	ญ่�ปุ�น	แลำะเกำาหล่ำใต้ิ 
เริ�มผ่�อนคลำายกำฎหมายเพั่�อเปิดัโอกำาสู่ให้ ม่กำารพััฒนา 
ผ่ลิำติภัณฑ์์กัำญชงใช้ประโยชน์ในเชิงพัาณิชย์มากำข้ึ้�น	รวมถ้ง 
คณะกำรรมาธิิกำารด้ัานยาเสู่พัติิดัแห�งสู่หประชาชาติิท่�อย่� 
ระหว�างกำารพิัจารณาทบทวนถอนรายช่�อสู่ารแคนนาบิไดัออลำ 
(Cannabidiol,	CBD)	ซ้ึ่�งเป็นสู่ารสู่ำาคัญท่�พับมากำในกัำญชง 

ออกำจากำบัญช่รายกำารยาเสู่พัติิดัให้โทษ	โดัยคาดัว�าม่ลำค�า 
ติลำาดัอุติสู่าหกำรรมกัำญชงโลำกำในปี	พั.ศ.	2570	จะม่ม่ลำค�า 
ประมาณ	18,608	 ล้ำานเหร่ยญสู่หรัฐฯ	หร่อราว	 5.58 
แสู่นล้ำานบาท	เติิบโติเฉล่ำ�ยร้อยลำะ	22.4	ติ�อปี	ขึ้ณะท่�ติลำาดัไทย 
เล็ำงเห็นโอกำาสู่แลำะความท้าทายขึ้องอุติสู่าหกำรรมกำัญชง 
เช�นกัำน	 โดัยศ่นย์วิจัยกำรุงศร่ได้ัประมาณกำารกำารเติิบโติ
อุติสู่าหกำรรมกัำญชงไทยปี	พั.ศ.	2568	คาดัว�าจะม่ม่ลำค�าราว 
15,770	ล้ำานบาท	เติิบโติเฉล่ำ�ยร้อยลำะ	126	ติ�อปี	(ร่ปท่�	2)	
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ร้ิปที� 2 ม้ลัค�าตลัาดิ์อุตสุาหกิริริมกัิญชัง
ที�มา : Allied Market Research, New Frontier, Prohibition Partners, Krungsri Research.

ร้ิปที� 3 แผู้นกิาริขับเคลืั�อนอุตสุาหกิริริมกัิญชัง
ที�มา : สุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม พิ.ศ. 2564

	 ทั�งน่�	ภาครัฐได้ัติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญในเร่�องดัังกำลำ�าว 
จ้งได้ัผ่ลัำกำดัันให้กำัญชงเป็นพ่ัชเศรษฐกิำจใหม�อย�างเข้ึ้มแข็ึ้ง 
ติลำอดัห�วงโซึ่�กำารผ่ลำิติ	เพ่ั�อเป็นแรงกำระตุ้ินในกำารขึ้ับเคล่ำ�อน 
เศรษฐกิำจไทยให้ผ่งาดัระดัับโลำกำ	ติลำอดัจนสู่ร้างรายได้ัให้แกำ� 
เศรษฐกำิจฐานรากำ	จากำประกำาศกำระทรวงสู่าธิารณสูุ่ขึ้	เร่�อง 
ระบุช่�อยาเสู่พัติิดัให้โทษในประเภท	5	พั.ศ.	2565	ท่�ม่ผ่ลำบังคับ 
ใช้วันท่�	9	 มิถุนายน	2565	 ซ้ึ่�งม่ผ่ลำให้ทุกำสู่�วนขึ้องกัำญชา- 
กัำญชง	ไม�เป็นยาเสู่พัติิดัประเภท	5	ยกำเว้นสู่ารสู่กัำดัท่�ม่ปริมาณ 
สู่ารเติติราไฮโดัรแคนนาบินอลำ	(Tetrahydrocannabinol,	
THC)	เกิำนร้อยลำะ	0.2	โดัยนำ�าหนักำ	

	 รวมทั�ง	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	โดัย	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรม	ได้ักำำาหนดัทิศทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมกัำญชง 
ให้สู่อดัคล้ำองกัำบศักำยภาพัพ่ั�นฐานขึ้องประเทศ	พัรอ้มติอบโจทย์ 
BCG	Model	 ท่�เน้นกำารเติิบโติอย�างยั�งย่นแลำะเป็นมิติร 
กัำบสิู่�งแวดัล้ำอม	แลำะสู่ามารถสู่ร้างม่ลำค�าท่� ได้ัมาติรฐาน 
ระดัับสู่ากำลำรวมทั�งพััฒนาศักำยภาพัขึ้องผ้่่ประกำอบกำารให้ม่ 
ความเข้ึ้มแข็ึ้งแลำะแขึ้�งขัึ้นได้ัในเวท่โลำกำ	ผ่�านกำารจัดัทำา	(ร�าง) 
แผ่นปฏิิบัติิกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมพ่ัชกัำญชง 
สู่่�เชิงพัาณิชย์	(พั.ศ.	2566-2570)	
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	 สู่ำาหรับเป้าหมายกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
กัำญชงแบ�งออกำเป็น	3	ระยะ	ได้ัแกำ�	ริะยะที� 1 
เริ�งสุริ�าง Enabling แลัะคว่ามมั�นคงทาง 
วั่ตถุดิิ์บ ริะยะที� 2 ยกิริะดัิ์บกิาริผู้ลิัตเพืิ�อ 
สุริ�างม้ลัค�าเพิิ�มผู้ลิัตภัณฑ์์กัิญชัง แลัะริะยะที� 3 
สุนับสุนุนกิาริผู้ลิัตนวั่ตกิริริมผู้ลิัตภัณฑ์์เพืิ�อกิาริ
สุ�งออกิ 
	 ทั�งหมดัเหลำ�าน่�ล้ำวนเป็นกำารสู่ร้างโอกำาสู่
ให้แกำ�อุติสู่าหกำรรมกำัญชงไทย	เพ่ั�อก้ำาวข้ึ้�นเป็น 
Industrial	Hemp	Hub	of	ASEAN	ภายใน	5	ปี 
แลำะพัร้อมเป็นผ้่่สู่�งออกำอันดัับ	1	ขึ้องอาเซ่ึ่ยน 
โดัยสู่ร้างม่ลำค�าให้กัำบเศรษฐกิำจไทยได้ัไม�น้อยกำว�า 
40,000	ล้ำานบาท	หร่อราวร้อยลำะ	1	ขึ้อง	GDP 
ภาคกำารผ่ลิำติ	 (Manufacturing)	แลำะสู่ร้าง 
รายได้ัให้เกำษติรกำรเพิั�มข้ึ้�นไม�น้อยกำว�า	20,000 
บาทติ�อไร�	 อันจะช�วยสู่ร้างความมั�นคงให้กัำบ 
ภาคเกำษติรกำรติลำอดัจนยังเป็นกำารช�วยกำระตุ้ิน 
เศรษฐกิำจระดัับฐานรากำอ่กำด้ัวย	แลำะเป็นอ่กำก้ำาว 
สู่ำาคัญสู่่�กำารเป็น	Hub	of	Asia	แลำะเป็นผ้่่สู่�งออกำ 
ผ่ลิำติภัณฑ์์กัำญชงท่�สู่ำาคัญขึ้องโลำกำในอนาคติ 
ติ�อไป	

1. สุนับสุนุนกิาริวิ่จัึยแลัะพัิฒนานวั่ตกิริริมผู้ลัิตภัณฑ์์ตลัอดิ์ 
 ห�ว่งโซึ่�กัิญชัง	มุ�งเน้นกำารยกำระดัับนวัติกำรรมติลำอดัห�วงโซึ่� 
	 อุปทาน	สู่่�ขึ้ยายผ่ลำ	ติ�อยอดั	(Scale	up)	กำารผ่ลิำติเชิงพัาณิชย์ 
	 อย�างเป็นร่ปธิรรม	พัร้อมทั�งสู่นับสู่นุนกำารทำางานในร่ปแบบ 
	 คลัำสู่เติอร์เพ่ั�อเช่�อมโยงเคร่อขึ้�าย	รวมทั�งสู่ร้างพัันธิมิติร 
	 ทางธิุรกิำจทั�งในแลำะติ�างประเทศ	เพ่ั�อแลำกำเปลำ่�ยนเทคโนโลำย่ 
	 แลำะนวัติกำรรม
2. สุ�งเสุริิมกิาริผู้ลิัตแลัะแปริร้ิปเชิังพิาณิชัย์ มุ�งเน้นกำาร 
	 ยกำระดัับข่ึ้ดัความสู่ามารถขึ้องผ้่่ประกำอบกำารใหม่้ความพัรอ้ม 
	 ทั� ง ทักำษะองค์ความ ร้่แลำะเทคโนโลำย่ เค ร่� อง จักำรท่� ม่ 
	 ความย่ดัหยุ�นติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำงให้พัร้อมสู่ำาหรับกำาร 
	 Scale	up	สู่่�กำารเป็นศ่นย์กำลำางกำารผ่ลำิติผ่ลิำติภัณฑ์์กัำญชง 
	 ในระดัับสู่ากำลำ	ซ้ึ่�งเป็นจักำรกำลำสู่ำาคัญในกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำาร 
	 สู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้กัำบพ่ัชกัำญชง	 สู่่�กำารสู่ร้างกำารเติิบโติ 
	 ให้กัำบเศรษฐกิำจไทย
3. สุ�งเสุริิมดิ์�านกิาริตลัาดิ์	 มุ�งเน้นกำารสู่ร้างโอกำาสู่ทางธุิรกิำจ 
	 ทั�งในแลำะติ�างประเทศผ่�านช�องทางท่�เหมาะสู่มกำับบริบท 
	 ปัจจุบัน	 เพ่ั�อให้ผ้่่ประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมกัำญชงไทย 
	 ได้ัแสู่ดังศักำยภาพั	แลำะก้ำาวเป็นผ้่่สู่�งออกำผ่ลิำติภัณฑ์์กัำญชง 
	 ท่�สู่ำาคัญในระดัับโลำกำ	พัร้อมทั�งเช่�อมโยงห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ 
	 กำารค้าสู่่�สู่ากำลำ	รวมทั�งกำระตุ้ินกำารบริโภคในประเทศ
4. สุริ� าง ปัจึ จัึยสุนับสุนุนให� เ อื� อต� อกิาริปริะกิอบกิาริ
		 มุ�งเน้นกำารลำดัปัญหาอุปสู่รรคในกำารประกำอบธิุรกิำจ	(Ease 
	 of	Doing	Business)	โดัยพิัจารณาทบทวนปรบัปรุงกำฎหมาย 
	 กำฎระเบ่ยบติ�าง	ๆ 	ท่�เป็นอุปสู่รรค	พัร้อมเร�งสู่ร้างปัจจัยพ่ั�นฐาน 
	 แลำะปัจจัยสู่นับสู่นุนเพ่ั�อพััฒนาให้เกิำดัประสิู่ทธิิภาพั

โดัยผลักิดัันกิำรขับเค่ล่่อนผ่ำนกิำรบูรณำกิำรร่วิมกัิบ
หน่วิยงำนท่ีเก่ีิยวิข้อง ผ่ำน 4 มำตรกิำรหลักิ ดัังนี� 

รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม 61



รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม62

กัองวิจ้ำยเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม (กัว.)

เศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม ปี พิ.ศั. 2564 
ก้ับคว�มท้ี่�ที่�ยในอน�คต ปี พิ.ศั. 2565
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ภำวิะเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม ปี พั.ศ. 2564
ปี  พิ.ศ. 2564 นับเป็นปีแห�งคว่ามท�าทาย 
ที�ทั�ว่โลักิยังคงต�องเผู้ชิัญกัิบกิาริกิลัายพัินธ์ุิของ 
เชืั�อไว่รัิสุโคโรินา 2019 ตั�งแต�ต�นปีที�โควิ่ดิ์สุายพัินธ์ุิ 
เดิ์ลัต�าริะบาดิ์อย�างหนักิ ทำาให�รัิฐบาลัต�องปริะกิาศ 
ล็ัอกิดิ์าว่น์บางพืิ�นที� ในสุ�ว่นของภาคกิาริผู้ลัิต 
กิาริริะบาดิ์ของโคว่ิดิ์ภายในปริะเทศไม�ไดิ์�กิริะทบ 
ต�อภาคกิาริผู้ลิัตในภาพิริว่มอย�างมีนัยสุำาคัญ
เนื�องจึากิไม�ไดิ์�ปิดิ์สุถานปริะกิอบกิาริ อีกิทั�งกิิจึกิริริม
กิาริผู้ลิัตยังสุามาริถดิ์ำาเนินต�อไปไดิ์� ตลัอดิ์จึน 
สุถานปริะกิอบกิิจึกิาริสุ�ว่นใหญ�ให�คว่ามริ�ว่มมือ
ปฏิบัติตามมาตริกิาริป้องกัินแลัะคว่บคุมโริค 
ในพืิ�นที� เฉพิาะ ทั� งกิาริปริะเมินตนเองดิ์�ว่ย 
Platform Online Thai Stop Covid Plus 
แลัะโริงงานจึำานว่นไม�น�อยเข�าริ�ว่มมาตริกิาริ 
B u b b l e  a n d  S e a l  โ ดิ์ ย ดัิ์ ชั นี ผู้ ลั ผู้ ลิั ต
อุตสุาหกิริริม (MPI) ปี พิ.ศ. 2564 ขยายตัว่ 
ไ ดิ์� สุ้ ง ถึ ง ริ� อ ย ลั ะ  5 . 8 4  เ มื� อ เ ที ย บ กัิ บ ปี 
พิ.ศ. 2563 (YOY) สุ้งกิว่�าที�ปริะมาณกิาริไว่� 
(ปริะมาณกิาริ MPI 2564 ขยายตัว่ริ�อยลัะ 5  
(YOY))สุำาห รัิบ อัตริากิาริใชั�กิำา ลัั งกิาริผู้ลิัต 
อ ย้� ที� ริ� อ ย ลั ะ  6 3 . 0 0  ป ริั บ ตั ว่ เ พิิ� ม ขึ� น 
เมื�อเทียบกัิบปีกิ�อน (ปี พิ.ศ. 2563 อย้�ที�ริะดัิ์บ 
60.08)

	 นอกำจากำน่�	ภาครัฐได้ัออกำมาติรกำารกำระตุ้ินแลำะฟืั�นฟ่ัเศรษฐกำิจ 
เพ่ั�อบรรเทาแลำะเย่ยวยาผ่ลำกำระทบจากำโควิดัอย�างติ�อเน่�อง	เช�น	กำาร 
เติิมเงินเข้ึ้าบัติรสู่วัสู่ดิักำารแห�งรัฐ	โครงกำารคนลำะคร้�ง	เราเท่�ยวด้ัวยกัำน 
แลำะมาติรกำารทางกำารเงนิเพ่ั�อช�วยเหล่ำอฟืั�นฟ่ัผ้่่ประกำอบธิรุกิำจ	(สิู่นเช่�อฟืั�นฟ่ั) 
สู่ำาหรับภาคอุติสู่าหกำรรมได้ัม่มาติรกำารช�วยเหล่ำอผ้่่ประกำอบกำารเอสู่เอ็มอ่ 
(SME)	ท่�เป็นล่ำกำหน่�สิู่นเช่�อกำองทุนพััฒนาเอสู่เอ็มอ่ติามแนวประชารัฐ 
ด้ัวยกำารพัักำชำาระหน่�	พัร้อมทั�งให้คำาปร้กำษาผ้่่ประกำอบกำาร	กำารยกำเว้น
ค�าติรวจโรงงานแลำะค�าธิรรมเน่ยมใบอนุญาติติ�ออ่กำ	1	ปี	เป็นต้ิน	แลำะ 
ถ้งแม้ว�าช�วงปลำายปีโควิดัสู่ายพัันธ์ุิโอมิครอนกำลัำบมาระบาดัลุำกำลำาม 
ทั�วโลำกำอ่กำครั�ง	แติ�กำารเข้ึ้าถ้งวัคซ่ึ่นท่�ม่ให้เล่ำอกำหลำากำหลำายร่ปแบบ 
ติลำอดัจนกำารผ่�อนคลำายมาติรกำารลำ็อกำดัาวน์แลำะนโยบายเปิดัประเทศ
ช�วงปลำายปี	ช�วยสู่ร้างความเช่�อมั�นให้กำารดัำาเนินกิำจกำรรมทางเศรษฐกำิจ
ขัึ้บเคล่ำ�อนติ�อไปได้ั	
	 อย�างไรก็ำติาม	ฝัึ�งขึ้องอุปทานปัญหาขึ้าดัแคลำนชิปหร่อชิ�นสู่�วน
อิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่ท่�เป็นองค์ประกำอบสู่ำาคัญในอุติสู่าหกำรรมติ�อเน่�อง 
สู่�งผ่ลำให้ห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติหยุดัชะงักำลำงชั�วระยะเวลำาหน้�ง	อาทิ	ยานยนต์ิ 
เค ร่�องใช้ไฟัฟ้ัาท่� ใช้ ในช่ วิติประจำา วัน	 เ น่�องจากำประเทศผ้่่ผ่ลิำติ 
ประสู่บปัญหาผ้่่ติิดัเช่�อในโรงงาน	รวมถ้งอัติราค�าระวางเร่อท่�ปรับสู่่งข้ึ้�น 
จากำกำารขึ้าดัแคลำนต้่ิคอนเทนเนอร์	ทำาให้เร่อบรรทุกำสิู่นค้าม่ไม�เพ่ัยงพัอ 
กัำบความต้ิองกำารท่�เพิั�มข้ึ้�นอย�างรวดัเร็ว	ซ้ึ่�งกำดัดัันให้เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
ขึ้ยายตัิวได้ัไม�เต็ิมศักำยภาพัเท�าท่�ควร
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อุตสัำหกิรรมท่ีได้ัรับผลกิระทบในปี พั.ศ. 2564 
	 กำารขึ้ยายตัิวขึ้องภาคกำารผ่ลำิติในปี	พั.ศ.	2564	 เป็นผ่ลำจากำเศรษฐกำิจโลำกำท่�ฟืั�นตัิวติ�อเน่�อง	ช�วยให้กิำจกำรรมทางเศรษฐกำิจ 
ทยอยกำลัำบเข้ึ้าสู่่�ภาวะปกำติิ	กำารผ่ลิำติจ้งได้ัรับอานิสู่งส์ู่โติติ�อเน่�องติามอุปสู่งค์ผ้่่บริโภคทั�งภายในแลำะติ�างประเทศ	ทั�งน่�	เม่�อเปร่ยบเท่ยบ 
อัติรากำารขึ้ยายตัิวขึ้อง	MPI	(%YOY)	ปี	พั.ศ.	2564	กัำบปี	พั.ศ.	2563	(ช�วงโควิดัแพัร�ระบาดั)	แลำะปี	พั.ศ.	2562	(ช�วงกำ�อนโควิดั 
แพัร�ระบาดั)	แบ�งอุติสู่าหกำรรมท่�ได้ัรับผ่ลำกำระทบเป็น	3	กำลุำ�ม	ดัังน่�

1

2 อุตส�หกัรั้รั้มท่ี่�ฟ้ื้�นต้วต่อเน่�อง แต่กั�รั้ผลิิตย้งไม่ฟ้ื้�นต้ว 
เท่ี่�รั้ะด้บก่ัอนเกิัดโควิดแพิร่ั้รั้ะบ�ด กำลุำ�มอุติสู่าหกำรรมในห�วงโซึ่� 
กำารผ่ลิำติยานยนต์ิ	อาทิ	รถยนต์ินั�ง	รถกำระบะ	เคร่�องยนต์ิ	แบติเติอร่�	แลำะ 
ชุดัสู่ายไฟั	รวมทั�งกำารผ่ลิำติรถจักำรยานยนต์ิ	แลำะสู่�วนประกำอบ	 ซ้ึ่�งปรับตัิว 
ติามกิำจกำรรมทางเศรษฐกิำจท่�ฟืั�นตัิว	

อุตส�หกัรั้รั้มท่ี่�ได้ร้ั้บอ�นิสงส์กั�รั้ผลิิตฟ้ื้�นต้วม�กักัว่�ช่วงก่ัอนโควิด 
แพิร่ั้รั้ะบ�ด โดัยเป็นกำลุำ�มสิู่นค้าท่�ขึ้ยายตัิวติามเศรษฐกำิจโลำกำท่�ฟืั�นตัิวรับวิถ่ช่วิติใหม�	ประกำอบดั้วย 
(1)	กำลุำ�มสิู่นค้าท่�เติิบโติติามไลำฟ์ัสู่ไติล์ำผ้่่บริโภคจากำกำารทำางานในท่�พัักำ	 (WFH)	แลำะเร่ยนออนไลำน์ 
ช�วยสู่นับสู่นุนให้กำารผ่ลำติิชิ�นสู่�วนอิเล็ำกำทรอนกิำส์ู่	(PCBA,	IC)	ท่�เป็นองค์ประกำอบในสู่มารท์โฟัน	แท็บเล็ำติ 
แลำะเคร่�องใช้ไฟัฟ้ัาปรับตัิวเพิั�มข้ึ้�น	รวมทั�งสิู่นค้าท่�ขึ้ยายตัิวติามพัฤติิกำรรมผ้่่บริโภคท่�อย่�ในท่�พัักำมากำข้ึ้�น 
อาทิ	เคร่�องใช้ไฟัฟ้ัาในครัวเร่อน	(ต้่ิเย็น	เคร่�องซัึ่กำผ้่า	เติาอบไมโครเวฟั)	เคร่�องปรับอากำาศ	แลำะ
เฟัอร์นิเจอร์	(2)	กำลุำ�มสิู่นค้าท่�จำาเป็นติ�อกำารดัำารงช่พัโดัยเฉพัาะกำลุำ�มอาหารขึ้ยายตัิวจากำไสู้่กำรอกำปลำา/ 
กุ้ำงแช�แข็ึ้ง	 สัู่บปะรดั/ขึ้้าวโพัดัหวานกำระป๋อง	บะหม่�ก้ำ�งสู่ำาเร็จร่ป	แลำะอาหารสู่ัติว์เล่ำ�ยงสู่ำาเร็จร่ป 
(3)	กำลุำ�มวัติถุดิับแลำะสิู่นค้าขัึ้�นกำลำางในกำารผ่ลำิติอุติสู่าหกำรรมติ�อเน่�อง	 เช�น	 เหล็ำกำแลำะเหลำ็กำกำล้ำา 
เม็ดัพัลำาสู่ติิกำ	ยางรถยนติ์	แลำะผ่ลำิติภัณฑ์์กำระดัาษ	แลำะ	 (4)	กำลุำ�มผ่ลิำติภัณฑ์์ป้องกัำนแลำะลำดักำาร 
แพัร�กำระจายขึ้องเช่�อโรค	ทั�งคลำอร่นแลำะถุงม่อยางปรับเพิั�มข้ึ้�นติามกำารใช้งานทางกำารแพัทย์	แลำะกำาร
ใสู่�ใจด้ัานสุู่ขึ้อนามัยขึ้องผ้่่บริโภค

3
อุตส�หกัรั้รั้มท่ี่� ไ ด้ ร้ั้บผลิกัรั้ะที่บเชิงลิบ 
โดยกั�รั้ผลิิตย้งคงหดต้ว กำารแพัร�ระบาดัท่�ผ่�านมา 
เป็นเหตุิให้ภาครัฐล็ำอกำดัาวน์งดัเว้นกิำจกำรรม	แลำะปิดั 
สู่ถานบริกำารท่�สุู่�มเสู่่�ยงติ�อกำารแพัร�กำระจายขึ้องโควิดัสู่�งผ่ลำ
ให้	(1)	กำารกำลัำ�นปิโติรเล่ำยม	โดัยเฉพัาะนำ�ามันเคร่�องบินหดัตัิว 
ติามเท่�ยวบินเชิงพัาณิชย์ท่�ลำดัลำง	(2)	กำารผ่ลำิติเคร่�องด่ั�ม 
ทั�งเคร่�องด่ั�มแอลำกำอฮอล์ำ	 (สุู่รา	 เบ่ยร์)	แลำะเคร่�องด่ั�ม 
ไม�ผ่สู่มแอลำกำอฮอล์ำ	(นำ�าด่ั�ม	นำ�าอัดัลำม)	ปรับตัิวลำดัลำงจากำ
กำารห้ามบริโภคเคร่�องด่ั�มแอลำกำอฮอล์ำแลำะกำารกำำาหนดัระยะ
ปิดัร้านอาหาร/สู่ถานบันเทิงในบางช�วงท่�เกิำดักำารระบาดั
อย�างหนักำ	ติลำอดัจนกำลุำ�มสิู่นค้าฟุั�มเฟืัอยอย�างเสู่่�อผ้่า 
เคร่�องแติ�งกำาย	แลำะกำระเป๋าติ�างปรับตัิวลำดัลำงเช�นเด่ัยวกัำน	
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ค่วิำมท้ำทำยของเศรษฐกิิจอุตสัำหกิรรม 
ปี พั.ศ. 2565
	 ภาพัรวมเศรษฐกิำจโลำกำในปี	พั.ศ.	2565	ม่แนวโน้มขึ้ยายตัิว 
ในอัติราท่�ชะลำอตัิวลำง	ผ่ลำจากำความขึ้ัดัแย้งระหว�างรัสู่เซ่ึ่ยแลำะ
ยเ่ครน	กำ�อให้เกิำดัมาติรกำารควำ�าบาติรจากำประเทศท่�ไม�เป็นพัันธิมิติร
กัำบรัสู่เซ่ึ่ยม่แนวโน้มย่ดัเย่�อ	สู่�งผ่ลำกำระทบติ�อห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ 
เป็นวงกำว้าง	เน่�องจากำรัสู่เซ่ึ่ยแลำะย่เครนเป็นผ้่่ผ่ลิำติแลำะผ้่่สู่�งออกำ 
วัติถุดิับหลัำกำในภาคเกำษติรแลำะภาคอุติสู่าหกำรรม	อาทิ	ข้ึ้าวสู่าล่ำ 
แลำะขึ้า้วโพัดัท่�รัสู่เซ่ึ่ยแลำะยเ่ครนเปน็ผ้่่สู่�งออกำรายใหญ�ในติลำาดัโลำกำ 
ในสู่�วนขึ้องกำ๊าซึ่น่ออนท่�ใช้เป็นวัติถุดิับขัึ้�นต้ินประกำอบกำารผ่ลำิติ 
เซึ่มิคอนดัักำเติอร์หลำายประเทศนำาเข้ึ้าจากำย่เครน	 ด้ัานรัสู่เซ่ึ่ย 
ครองติลำาดัสู่�งออกำปุ๋ยเคม่	สิู่นแร�ท่�สู่ำาคัญอย�างแพัลำเลำเด่ัยม	นิกำเกิำลำ 
แลำะอะล่ำมิเน่ยม	รวมถ้งพัลัำงงาน	ซ้ึ่�งกำารปิดักัำ�นเสู้่นทางกำารค้า 
จากำภาวะสู่งครามแลำะกำารติอบโติ้ทางกำารค้า	ทำาให้เกิำดักำาร 
ขึ้าดัแคลำนปัจจัยกำารผ่ลำิติโดัยเฉพัาะนำ�ามันแลำะก๊ำาซึ่ท่�ม่ราคาพุั�งสู่่ง 
เป็นประวัติิกำารณ์ภายหลัำงรัสู่เซ่ึ่ยใช้เป็นเคร่�องม่อติอบโต้ิมาติรกำาร 
ควำ�าบาติร	ซ้ึ่�งกำลุำ�มประเทศติะวันติกำท่�พ้ั�งพิังกำารนำาเข้ึ้าพัลัำงงานจากำ 
รัสู่เซ่ึ่ยได้ัรับผ่ลำกำระทบโดัยติรง	 อ่กำทั�งยังสู่�งผ่ลำให้ราคานำ�ามัน 
ในติลำาดัโลำกำปรับตัิวสู่่งข้ึ้�นติามไปด้ัวย	ซ้ึ่�งเกิำดัจากำความไม�สู่มดุัลำ 
ระหว�างอุปสู่งค์นำ�ามันท่�เพิั�มข้ึ้�นติามกิำจกำรรมทางเศรษฐกิำจท่�
ขึ้ยายตัิว	ขึ้ณะท่� อุปทานปริมาณกำารผ่ลิำตินำ�ามันต้ิงตัิว	 ทั�งน่� 
แรงกำดัดัันจากำราคาพัลัำงงานท่�อย่�ในระดัับสู่่งได้ัสู่�งผ่�านต้ินทุนมายัง
หมวดัอาหาร	สู่�งผ่ลำให้อัติราเงินเฟ้ัอเร�งตัิวข้ึ้�นในหลำายประเทศ 
จ้งเป็นเหตุิให้ต้ินทุนกำารผ่ลิำติแลำะราคาสิู่นค้าโภคภัณฑ์์ปรับตัิว 
เพิั�มข้ึ้�นอย�างติ�อเน่�อง	ซ้ึ่�งอาจลำดัทอนกำำาลัำงซ่ึ่�อผ้่่บริโภคจากำค�าครองช่พั 
ท่�สู่่งข้ึ้�น	นอกำจากำน่�	กำารควบคุมกำารแพัร�ระบาดัท่�เข้ึ้มงวดัขึ้องจ่น 
จากำนโยบายผ้่่ติิดัเช่�อเป็นศ่นยห์ร่อ	Zero	COVID-19	อาจทำาให้โลำกำ 
ต้ิองเผ่ชิญกัำบความเสู่่�ยงจากำกำารชะงักำงันขึ้องกิำจกำรรมกำารผ่ลิำติ

	 แม้วิกำฤติกำารณ์ดัังกำลำ�าวข้ึ้างต้ินอาจเป็นอุปสู่รรคติ�อกำาร 
ฟืั�นตัิวขึ้องภาคกำารผ่ลิำติในระยะข้ึ้างหน้า	อย�างไรก็ำด่ั	เศรษฐกิำจโลำกำ 
ยังม่ทิศทางขึ้ยายตัิวได้ัจากำบรรยากำาศกำารค้าระหว�างประเทศ
ท่�ม่แนวโน้มฟืั�นตัิวอย่�ในเกำณฑ์์ด่ั	จากำกำารผ่�อนคลำายมาติรกำาร 
ควบคุมกำารแพัร�ระบาดั	รวมทั�งกำารปรับวิถ่ช่วิติให้สู่อดัคล้ำองกัำบ
นโยบายกำารอย่�ร�วมกัำบโควิดัแลำะกำารเข้ึ้าถ้งกำารฉ่ดัวัคซ่ึ่นป้องกัำน
โควิดัท่�ม่มากำข้ึ้�น	ช�วยสู่ร้างความเช่�อมั�นในกำารดัำาเนินธุิรกิำจกำารค้า 
แลำะกำารลำงทุน	ประกำอบกัำบปัจจัยบวกำจากำมาติรกำารฟืั�นฟ่ั 
แลำะกำระตุ้ินเศรษฐกิำจขึ้องประเทศติ�าง	ๆ	กำารเปิดัประเทศ 
เต็ิมร่ปแบบ	แลำะกำารสู่�งเสู่ริมกำารท�องเท่�ยวท่�ช�วยกำระจายรายได้ั 
ให้กัำบเศรษฐกิำจท้องถิ�น	 ซ้ึ่�งเป็นแรงผ่ลัำกำดัันให้อุปสู่งค์ภายใน 
แลำะติ�างประเทศเติิบโติติ�อเน่�อง	สู่ำาหรับค�าเงินบาทท่�ม่ทิศทาง 
อ�อนค�าลำง	 เป็นประโยชน์ติ�อกำารแขึ้�งขัึ้นด้ัานราคาขึ้องผ้่่ผ่ลิำติ 
เพ่ั�อสู่�งออกำ	ขึ้ณะเด่ัยวกัำนผ้่่ผ่ลำิติท่�ต้ิองนำาเข้ึ้าปัจจัยกำารผ่ลำิติ 
จากำติ�างประเทศควรศ้กำษาวิธ่ิรับม่อกัำบความผ่ันผ่วนขึ้องอัติรา 
แลำกำเปล่ำ�ยน	นับเป็นความท้าทายท่�ผ้่่ประกำอบกำารจะต้ิองวางแผ่น 
กำารผ่ลิำติให้เข้ึ้ากัำบสู่ถานกำารณ์ท่�ไม�อาจควบคุมได้ัแลำะเติร่ยม 
ความพัร้อมรองรับคำา สัู่� ง ซ่ึ่�อ ท่� เริ�มกำลัำบเข้ึ้า สู่่� วัฏิจักำรขึ้าข้ึ้�น 
โดัยเฉพัาะกำารบริหารจัดักำารทรัพัยากำรทั�งด้ัานวัติถุดับิแลำะแรงงาน 
ท่� ม่อย่� จำา กัำดัใ ห้ เ กิำดัประสู่ิท ธิิภาพัสู่่ง สุู่ดั	 ควบค่� ไป กัำบกำาร 
สู่ร้างติลำาดัใหม�	 เพ่ั�อสู่�งออกำสิู่นค้าทดัแทนท่�ไทยม่ศักำยภาพั 
ในกำารผ่ลิำติแลำะเป็นท่�ต้ิองกำารในติลำาดัโลำกำเพิั�มเติิม	รวมถ้งกำาร 
เฝ้ึาระวังกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องภาวะเศรษฐกิำจโลำกำ	ข้ึ้อพิัพัาทด้ัาน 
ภ่มิรัฐศาสู่ติร์	แลำะกำารกำลำายพัันธ์ุิขึ้องโควิดัสู่ายพัันธ์ุิใหม�อย�าง 
ใกำล้ำชิดัในอนาคติอันใกำล้ำ
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	 1)	กำารเปลำ่�ยนแปลำงจากำกำารท่�ผ้่่ผ่ลิำติจากำประเทศชั�นนำา 
ด้ัานอุติสู่าหกำรรมขึ้องโลำกำเริ�มม่กำารย้ายฐานกำารผ่ลิำติกำลัำบไปสู่่�
ประเทศขึ้องติวัเอง	อันเกิำดัจากำม่กำารนำาเทคโนโลำยแ่ลำะหุ�นยนต์ิ 
เข้ึ้ามาใช้ในกำระบวนกำารผ่ลิำติมากำยิ�งข้ึ้�น	(Reshoring)	2)	จะม่ 
ฐานกำารผ่ลิำติท่�กำระจายตัิวมากำยิ�งข้ึ้�น	ไม�กำระจุกำตัิวอย่�ในเพ่ัยง
ประเทศเด่ัยวอ่กำติ�อไป	(Diversification)	3)	ขัึ้�นติอนติลำอดั
ห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติจะกำระจุกำตัิวอย่�ในภ่มิภาคเด่ัยวกัำนมากำยิ�งข้ึ้�น 
(Regionalization)	แลำะ	4)	จะม่กำารลำดัขัึ้�นติอนกำารผ่ลิำติ
โดัยเน้นกำารวางขัึ้�นติอนกำารออกำแบบแลำะกำารบริหารไว้ท่�
สู่ำานักำงานใหญ�แลำะจัดัตัิ�งโรงงานเพ่ั�อผ่ลิำติสิู่นค้าขัึ้�นสุู่ดัท้าย

กัองเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้มรั้ะหว่�งปรั้ะเที่ศั (กัที่.)

(Final	Products)	กำระจายไปในภ่มิภาคติ�าง	ๆ	ขึ้องโลำกำ 
เพ่ั�อรองรับกำารบริโภคในภ่มิภาคนั�น	ๆ	ซ้ึ่�งจะสู่�งผ่ลำให้กำาร 
ถ�ายโอนทางเทคโนโลำย่เกิำดัข้ึ้�นน้อยลำง	(Replication)	ทั�งน่� 
เม่�อเด่ัอนสู่ิงหาคม	2563	McKinsey	Global	 Institute 
ซ้ึ่�งเป็นบริษัทท่�ปร้กำษาด้ัานกำารบริหารจัดักำารช่�อดัังขึ้อง
สู่หรัฐอเมริกำาได้ัต่ิพิัมพ์ัรายงานกำารศ้กำษาเร่�อง	 Risk, 
Resilience	and	Rebalancing	in	Global	Value	Chains	
โดัยระบุว�าปัจจุบันผ้่่ประกำอบกำารได้ัม่กำารเปล่ำ�ยนแปลำง 
กำารบริหารจัดักำารห�วงโซึ่�อุปทานจากำเดิัมท่�เน้นเร่�องต้ินทุน
แลำะแหลำ�งวัติถุดิับจากำประเทศเด่ัยวมาเปน็กำารเนน้กำารบรหิาร

ทัางเล่อำกิและทัางรอำด
ในยุค่ภายหลังโค่วิิด-19 :
กัลิยุที่ธ์ิ์กั�รั้ปร้ั้บเปล่ิ�ยนตำ�แหน่งของอุตส�หกัรั้รั้มไที่ย
บนห่วงโซ่ื่กั�รั้ผลิิตรั้ะด้บภูมิภ�ค (Regional Supply Chains)

ปัจึจุึบันเป็นที�ทริาบกัินดีิ์ว่�ากิาริเพิิ�มขีดิ์คว่ามสุามาริถของอุตสุาหกิริริมไทยนั�น 
ถือเป็นสิุ�งจึำาเป็นในบริิบทที�มีกิาริเปลีั�ยนแปลังมากิมาย ทั�งจึากิผู้ลักิริะทบ 
จึากิกิาริเกิิดิ์สุงคริามทางกิาริค�า กิาริเข�าไปมีสุ�ว่นริ�ว่มในห�ว่งโซึ่�กิาริผู้ลิัตของ 
กิลุั�มปริะเทศภายใต�กิริอบคว่ามตกิลังกิาริค�าเสุรีิ ทั�งริะดัิ์บทวิ่ภาคีแลัะพิหุภาคี 
กิาริแพิริ�ริะบาดิ์ของเชืั�อไว่รัิสุโคโรินา สุงคริามรัิสุเซีึ่ยแลัะย้เคริน ริว่มทั�ง 
ภัยพิิบัติจึากิกิาริเปลีั�ยนแปลังทางสุภาพิภ้มิอากิาศ ซึ่ึ�งแนว่โน�มดัิ์งกิลั�าว่ 
มีคว่ามสุอดิ์คลั�องกิับริายงานกิาริลังทุนโลักิ 2563 (World Investment 
Report : WIR 2020) ที�ไดิ์�ริะบุว่�าจึะเกิิดิ์วิ่ถีใหม� 4 ปริะกิาริที�จึะสุ�งผู้ลัต�อ 
กิาริเปลีั�ยนแปลังของห�ว่งโซึ่�กิาริผู้ลิัตโลักิ ไดิ์�แกิ� 
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จัดักำารความเสู่่�ยงแลำะกำารสู่ร้างความย่ดัหยุ�นให้กัำบห�วงโซึ่� 
กำารผ่ลิำติ	(Resilient	Supply	Chains)	โดัยผ้่่ประกำอบกำาร 
จะพัยายามลำดัความซัึ่บซ้ึ่อนแลำะลำดัระยะทางระหว�างท่�ตัิ�ง 
ขึ้องแหลำ�งผ่ลิำติให้อย่�ใกำล้ำกัำบประเทศขึ้องตินเองมากำยิ�งข้ึ้�น 
กำารกำระจายฐานกำารผ่ลิำติไปในหลำายประเทศเพ่ั�อบรรเทา 

ที�มา : Boston Consulting Group (BCG), 2022

ที�มา : The Montrose Group, LLC, August 2020

กิลยุทธ์กิำรปรับเปล่ียนต�ำแหน่งของอุตสัำหกิรรมบนห่วิงโซ่ึ่กิำรผลิตระดัับภูมิภำค่ของ Montrose Group

	 ในท่�น่�จะขึ้อนำาเสู่นอกำลำยุทธ์ิกำารปรับเปล่ำ�ยนติำาแหน�งขึ้อง
อุติสู่าหกำรรมบนห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติระดัับภ่มิภาคขึ้อง	Montrose	
Group	ซ้ึ่�งเป็นกำลุำ�มบริษัทท่�ปร้กำษาทางดั้านธุิรกิำจชั�นนำาขึ้อง
สู่หรัฐอเมริกำาท่�ได้ัม่กำารจัดัทำาแลำะเผ่ยแพัร�กำลำยุทธ์ิดัังกำลำ�าว
ให้กัำบบริษัทติ�าง	ๆ	ในสู่หรัฐอเมริกำาท่�ได้ัรับผ่ลำกำระทบจากำ
สู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	เพ่ั�อเป็นกำลำยุทธ์ิ

แนะนำา	 (Recommended	Strategy)	สู่ำาหรับผ้่่ประกำอบ 
กำารไทยรวมทั�งหน�วยงานภาครัฐท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	ทั�งน่�	ภายใต้ิ 
กำลำยุทธ์ิดัังกำลำ�าวประกำอบไปด้ัวยกำลำยุทธ์ิย�อย	จำานวน	4 
กำลำยุ ท ธ์ิ 	 ดัั ง น่� กำลำยุ ท ธ์ิกำ ารป รับ เป ล่ำ� ยนติำาแหน� ง ขึ้อง 
อุ ติสู่าหกำรรมบนห� ว ง โซึ่� กำ ารผ่ ลิำติระ ดัับ ภ่ มิภาคขึ้อง 
Montrose	Group

ความเสู่่ยหายจากำภาวะวิกำฤติแลำะความเสู่่�ยงท่�อาจเกิำดัข้ึ้�น 
ในอนาคติ	รวมถ้งมองหาช�องทางกำารผ่ลิำติแลำะกำระจายสิู่นค้าท่� 
ใกำล้ำแหลำ�งผ่ลิำติมากำยิ�งข้ึ้�นแลำะอย่�ภายในภ่มิภาค	(Regionalized 
Supply	Chain)	เด่ัยวกัำนมากำยิ�งข้ึ้�นเพ่ั�อลำดัความเสู่่�ยงจากำ 
แนวโน้มขึ้องนโยบายทางกำารค้าท่�เข้ึ้มงวดัมากำยิ�งข้ึ้�น
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with Regional

Companies

Analyze
Regional Cost of
Doing Business

Competitiveness

Define the Top
Industry Cluster

Supply Chain
Targetss  

Montrose Group Regioonal Supply Chain Analysis Process

แนวิโน้มกิำรเปล่ียนแปลงของรูปแบบห่วิงโซ่ึ่กิำรผลิตในปัจจุบัน
Revised global supply chain 
Limited changes are made to 
manufacturing footprint owing 
to cost and access constraints 

Migrated supply chain 
Manufacturing shifts to new
locations in order to reduce 
exposure to geopolitical risk

Regionalized supply chain 
Production and sourcing move 
closer to end markets because 
of government policy

1  Sourcing   2  Manufacturing   3  Distribution
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 1. กิลัยทุธ์ิกิาริค�นหากิลุั�มอุตสุาหกิริริมเปา้หมายที�จึะ
ทำากิาริปรัิบเปลีั�ยนตำาแหน�งบนห�ว่งโซึ่�กิาริผู้ลิัตริะดัิ์บภ้มิภาค
โดัยผ้่่ประกำอบกำารจะติ้องม่กำารกำำาหนดักำลุำ�มอุติสู่าหกำรรม
หร่อคลัำสู่เติอร์อุติสู่าหกำรรมออกำเป็น	3	กำลุำ�ม	ได้ัแกำ�	1)	กำลุำ�ม
อุติสู่าหกำรรมท่�กำำาลัำงม่กำารเติิบโติ	2)	กำลุำ�มอุติสู่าหกำรรมท่�ได้ัรับ 
ผ่ลำกำระทบจากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19	 แลำะ 
3)	กำลุำ�มอุติสู่าหกำรรมท่�จะม่ความสู่ำาคัญเป็นอันดัับต้ินภายหลัำง
สู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19
 2. กิลัยุทธ์ิกิาริค�นหาสุถานปริะกิอบกิาริในภ้มิภาค 
ที�จึะมาเป็นค้�ธุิริกิิจึริายใหม�ในห�ว่งโซึ่�กิาริผู้ลิัตในอุตสุาหกิริริม
เป้าหมายในแติ�ลำะกำลุำ�มอุติสู่าหกำรรม	โดัยผ้่่ประกำอบกำาร
สู่ามารถใช้วิธ่ิกำารสู่ำารวจเกำ่�ยวกัำบโอกำาสู่ในห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติกัำบ
สู่ถานประกำอบกำารในภ่มิภาคเด่ัยวกัำนเอง	หร่อว�าจ้างบริษัท 
ท่�ปร้กำษาเป็นผ้่่ดัำาเนินกำารสู่ำารวจแทน	ทั�งน่�	 ในกำารค้นหา 
สู่ถานประกำอบกำารในภ่มิภาคท่�จะมาเป็นค่�ธุิรกิำจรายใหม� 
ดัังกำลำ�าวนั�น	 ผ้่่ประกำอบกำารจะต้ิองคำาน้งถ้งความสู่ำาคัญ 
ในประเด็ันดัังติ�อไปน่�	1)	 ต้ิองม่ความเข้ึ้าใจเก่ำ�ยวกัำบปัจจัย 
ทางกำฎหมาย	แลำะระเบ่ยบท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	2)	ต้ิองม่ความเข้ึ้าใจ 
เก่ำ�ยวกัำบความแติกำติ�างทางภ่มิรัฐศาสู่ติร์ระหว�างประเทศ 
3)	 ต้ิองม่ความเข้ึ้าใจถ้งความเสู่่�ยงในดั้านความมั�นคงทาง 
กำารเม่องขึ้องประเทศท่�เป็นท่�ตัิ�งขึ้องสู่ถานประกำอบกำารขึ้อง 
ค่� ธุิรกิำจรายใหม�แลำะ	 4)	 ต้ิองให้ความสู่ำาคัญแลำะเข้ึ้าใจ 
ในความแติกำติ�างทางด้ัานวัฒนธิรรมภาษา	 ความเช่�อ 
ระเบ่ยบปฏิิบัติิทางสัู่งคมเพ่ั�อลำดัอุปสู่รรคทางดั้านสัู่งคม 
แลำะวัฒนธิรรมระหว�างกัำน
 3. กิลัยุทธ์ิกิาริปริะเมินต�นทุนเพืิ�อใชั�ในกิาริสุริ�าง 
ขีดิ์คว่ามสุามาริถในทางธิุริกิิจึ	ลำำาดัับติ�อไปหลัำงจากำท่� 
ผ้่่ประกำอบกำารสู่ามารถกำำาหนดัอุติสู่าหกำรรมเป้าหมายท่�จะ 
ม่กำารปรับเปล่ำ�ยนติำาแหน�งในห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติในระดัับภ่มิภาค

แลำะสู่ามารถค้นหาสู่ถานประกำอบกำารในภ่มิภาคท่�จะมาเป็น 
ค่� ธุิรกิำจรายใหม�ในห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติในกำลุำ�มอุติสู่าหกำรรม 
เป้าหมายดัังกำลำ�าวได้ัแล้ำวนั�น	 ขัึ้�นติอนติ�อไปผ้่่ประกำอบกำาร 
จะต้ิองทำากำารประเ มิน ต้ินทุนเ พ่ั� อ ใช้ ในกำารสู่ ร้าง ข่ึ้ดั 
ความสู่ามารถในทางธิรุกิำจขึ้ององค์กำร	โดัยพิัจารณาในประเดัน็ 
ติ�าง	ๆ	ได้ัแกำ�กำารประเมินผ่ลำกำารดัำาเนินงานในอด่ัติถ้งปัจจุบัน
ขึ้ององค์กำรความสู่ามารถในด้ัานกำารบริหารจัดักำารขึ้ององค์กำร
ภายหลัำงท่�ได้ัม่กำารจัดัทำาข้ึ้อติกำลำงในกำารเข้ึ้าร�วมห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ
ในระดัับภ่มิภาคด้ัวยกัำนแล้ำว	ความสู่ามารถในกำารผ่ลำิติสิู่นค้า 
ให้ได้ัในปริมาณติามท่�ต้ิองกำารขึ้องทั�งสู่องฝึ�าย	กำารกำำาหนดัราคา
ให้เป็นไปติามความต้ิองกำารขึ้องทั�งสู่องฝึ�าย	ความสู่ามารถ
ในกำารสู่�งมอบสู่ินค้าภายในระยะเวลำาท่�กำำาหนดั	รวมทั�ง 
กำารประเมินความเสู่่�ยงในกำารบริหารจัดักำารดั้านกำารเงิน
เทคโนโลำย่กำฎหมายแลำะกำฎระเบ่ยบ	แลำะกำารรักำษาช่�อเสู่่ยง
ขึ้ององค์กำร
 4. กิลัยุทธ์ิกิาริดิ์ำาริงอย้�ขององค์กิริในห�ว่งโซึ่�กิาริ
ผู้ลิัตริะดัิ์บภ้มิภาค โดัยผ้่่ประกำอบกำารควรม่กำารเสู่ริมสู่ร้าง 
ความร�วมม่อด้ัานกำารพััฒนาคุณภาพัแลำะกำารรับรองมาติรฐาน 
กำารผ่ลำิติแลำะมาติรฐานสู่ินค้าร�วมกัำบค่�ธุิรกิำจอย�างติ�อเน่�อง 
รวมทั�งม่กำารทำางานร�วมกัำบหน�วยงานภาครัฐท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
อันจะนำาไปสู่่�กำารสู่ร้าง	Regional	Supply	Chains	Platform	
ให้เกิำดัข้ึ้�นร�วมกำันในอนาคติแลำะเป็นช�องทางในกำารพััฒนา 
ความร�วมม่อด้ัานห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติระดัับภ่มิภาคในระยะยาว
	 ดัังนั�น	ภายใต้ิกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติ 
โลำกำในปัจจุบัน	กำารเร่ยนร้่เพ่ั�อปรับติำาแหน�งขึ้องอุติสู่าหกำรรม 
จ้งเป็นกุำญแจสู่ำาคัญท่�ผ้่่ประกำอบกำารไทยจำาเป็นต้ิองศ้กำษา 
แลำะเติร่ยมความพัร้อมในกำารรับม่อกัำบกำารเปลำ่�ยนแปลำง 
อ่�น	ๆ	 ท่�อาจจะเกิำดัข้ึ้�นซึ่ำ�าในบริบทเดิัมหร่อเกิำดัข้ึ้�นใหม� 
ในบริบทใหม�ในอนาคติ
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นทางของโลกยุุคใหม่่

กัองส�รั้สนเที่ศัแลิะด้ชน่เศัรั้ษฐกัิจำอุตส�หกัรั้รั้ม (กัส.)

ภาคอุตสุาหกิริริมมีคว่ามสุำาคัญอย�างมากิต�อปริะเทศไทย จึึงมีกิาริกิำาหนดิ์ให�กิาริเพิิ�มผู้ลิัตภาพิกิาริผู้ลัิต 
ของภาคอุตสุาหกิริริม (Total Factor Productivity : TFP) เป็นหนึ�งในเป้าหมายสุำาคัญของแผู้นแม�บท 
ภายใต�ยุทธิศาสุตริ์ชัาติ 20 ปี ปริะเดิ์็นอุตสุาหกิริริมแลัะบริิกิาริแห�งอนาคต ซึ่ึ�งเป็นเครืิ�องมือชีั�วั่ดิ์ 
กิาริเจึริิญเติบโตทางเศริษฐกิิจึ เพืิ�อหลุัดิ์พิ�นจึากิปริะเทศที�ติดิ์กัิบดัิ์กิริายไดิ์�ปานกิลัาง โดิ์ยภาคอุตสุาหกิริริม 
กิาริผู้ลิัตของไทยมีสัุดิ์สุ�ว่นกิว่�า 1 ใน 3 ของผู้ลิัตภัณฑ์์มว่ลัริว่มของปริะเทศ มีผู้ลิัตภาพิแริงงาน 
แลัะผู้ลัิตภาพิทุนสุ้งสุุดิ์เมื�อเทียบกัิบภาคเกิษตริแลัะภาคบริิกิาริ1 ม้ลัค�ากิาริสุ�งออกิมีสัุดิ์สุ�ว่นกิว่�า 
ริ�อยลัะ 80 ของม้ลัค�ากิาริสุ�งออกิทั�งหมดิ์2 แลัะในดิ์�านกิาริจึ�างงานคิดิ์เป็นสัุดิ์สุ�ว่นกิว่�า 1 ใน 4 ของกิาริ
จึ�างงานทั�งหมดิ์3

	 อุติสู่าหกำรรมไทยต้ิองเผ่ชิญกัำบกำารเปล่ำ�ยนแปลำงมาอย�างติ�อเน่�อง	เริ�มตัิ�งแติ�สู่งครามกำารค้าระหว�าง	US-China 
ติามมาด้ัวยสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	แลำะติ�อเน่�องมายังสู่งครามรัสู่เซ่ึ่ย-ย่เครน	ผ่นวกำกัำบกำระแสู่ 
กำารเปล่ำ�ยนแปลำงในระดัับ	Megatrends	ทำาให้โลำกำติ�างติระหนักำถ้งความเสู่่�ยงขึ้องผ่ลำกำระทบท่�จะเกิำดัข้ึ้�นจากำความ 
เช่�อมโยงทางเศรษฐกิำจ	 ดัังจะเห็นได้ัจากำกำารหยุดัชะงักำขึ้องห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติแลำะกำารค้าระหว�างประเทศ 
กำารย้ายฐานกำารผ่ลิำติ	กำารปรับเปล่ำ�ยนร่ปแบบกำารผ่ลิำติแลำะกำารพััฒนาปรับปรุงสิู่นค้า	เป็นต้ิน	ดัังนั�น	เพ่ั�อยกำระดัับ 
ข่ึ้ดัความสู่ามารถขึ้องประเทศเพ่ั�อรองรับกำารเติิบโติทางเศรษฐกิำจอย�างยั�งย่นผ้่่ประกำอบกำารจำาเป็นต้ิองปรับตัิว 
โดัยกำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมในกำารสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้แกำ�สิู่นค้า	ติลำอดัจนพััฒนาศักำยภาพั 
ขึ้องบุคลำากำรให้สู่อดัรับกัำบโครงสู่ร้างเศรษฐกิำจท่�ปรับเปล่ำ�ยนไป

อ�างอิง : 
1 ข�อม้ลัจึากิธินาคาริแห�งปริะเทศไทยแลัะสุำานักิงานสุภาพัิฒนาเศริษฐกิิจึแลัะสัุงคมแห�งชัาติ
2 ข�อม้ลัศ้นย์เทคโนโลัยีสุาริสุนเทศแลัะกิาริสืุ�อสุาริ สุำานักิงานปลััดิ์กิริะทริว่งพิาณิชัย์ คำานว่ณโดิ์ย กิองวิ่จัึยเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม
3 ข�อม้ลัจึากิสุำานักิงานสุถิติแห�งชัาติ
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 สุศอ. ไดิ์�ดิ์ำาเนินกิาริศึกิษาแลัะจึัดิ์ทำาผู้ลิัตภาพิกิาริผู้ลัิตแลัะผู้ลัปริะกิอบกิาริภาคอุตสุาหกิริริมเป็นปริะจึำา 
ทุกิปี เพืิ�อใชั�ติดิ์ตามสุถานกิาริณ์เศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม สุถานะของขีดิ์คว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขัน แลัะปัจึจัึย 
ที�ชั�ว่ยเพิิ�มศักิยภาพิของภาคอุตสุาหกิริริม อีกิทั�งปริะกิอบกิาริว่างแผู้นนโยบาย/มาตริกิาริทั�งภาครัิฐ 
แลัะภาคเอกิชันไดิ์�อย�างตริงจุึดิ์ เพืิ�อริ�ว่มกัินพัิฒนาอุตสุาหกิริริมของไทยให�สุามาริถแข�งขันไดิ์�ดีิ์ยิ�งขึ�น
จากำกำารจัดัเก็ำบข้ึ้อม่ลำด้ัวยแบบแจ้งข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกำิจกำารโรงงานรายปี	(ร.ง.9)	ซ้ึ่�งเป็นข้ึ้อม่ลำเชิงล้ำกำในระดัับ 
สู่ถานประกำอบกำารภาคอุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติ	 โดัยม่ข้ึ้อม่ลำท่�ครอบคลุำมในหลำายมิติิ	 เช�น	 ข้ึ้อม่ลำทั�วไปขึ้อง 
สู่ถานประกำอบกำาร	 ข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกิำจกำารทั�งข้ึ้อม่ลำทางด้ัานกำารเงินกำารผ่ลิำติ	แลำะเทคโนโลำย่นวัติกำรรม 
ครอบคลุำม	21	สู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรมทั�วทุกำภ่มิภาคขึ้องประเทศ	จากำผ้่่ประกำอบกำารทั�งในระดัับเล็ำกำ	กำลำาง	แลำะใหญ� 
โดัยผ่ลำกำารวิเคราะห์	พับ	3	ประเด็ันท่�สู่ำาคัญ	ดัังน่�	
 ปริะเด็ิ์นที� 1 : ในชั�ว่ง 3 ปีที�ผู้�านมา (ปี พิ.ศ. 2561-2563) ผู้ลิัตภาพิกิาริผู้ลิัตภาคอุตสุาหกิริริม 
มีคว่ามแข็งแกิริ�งจึากิคุณภาพิปัจึจัึยทุนแลัะกิาริบริิหาริจึัดิ์กิาริ ท่�ขึ้ยายตัิวได้ัด่ัอย�างติ�อเน่�องเฉล่ำ�ยร้อยลำะ 
0.34	แลำะ	1.70	ติ�อปีติามลำำาดัับโดัยผ่ลิำติภาพักำารผ่ลำิติเฉลำ่�ยลำดัลำงเลำ็กำน้อยเพ่ัยงร้อยลำะ	0.11	(ร่ปท่�	1)	ซ้ึ่�งติำ�ากำว�า 
ผ่ลิำติภัณฑ์์มวลำรวมขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมท่�เฉล่ำ�ยลำดัลำงร้อยลำะ	1.01	ติ�อปี	สู่ะท้อนถ้งคุณภาพัปัจจัยทุนแลำะกำาร 
บริหารจัดักำารท่�เป็นภ่มิคุ้มกัำนหลัำกำขึ้องผ้่่ประกำอบกำารให้อย่�รอดัภายใต้ิสู่ถานกำารณ์ท่�ยากำจะควบคุมขึ้องผ่ลำกำระทบ 
ห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติโลำกำท่�หยุดัชะงักำจากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19
 ร้ิปที� 1 กิาริเติบโตแลัะแหลั�งที�มาของผู้ลิัตภาพิกิาริผู้ลิัตของภาคอุตสุาหกิริริม (Total Factor 
Productivity Growth : TFPG) ปี พิ.ศ. 2561-2563
 

	 ม่ลำค�าเพิั�มภาคอุติสู่าหกำรรมไทยม่กำารหดัติัวอย�างติ�อเน่�อง	ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2561	ซ้ึ่�งเม่�อเกิำดักำารแพัร�ระบาดั 
ขึ้องโรคโควิดั-19	ในช�วงต้ินปี	พั.ศ.	2563	ยิ�งเป็นกำารซึ่ำ�าเติิมให้ม่กำารหดัตัิวมากำข้ึ้�น	ในขึ้ณะท่�กำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้อง 
ผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติรวม	(TFP	Growth	:	TFPG)	ม่กำารเปล่ำ�ยนแปลำงไปในทิศทางเด่ัยวกัำน	ถ้งแม้ว�าสู่�วนหน้�งเป็นผ่ลำ 
ขึ้องปัจจัยภายนอกำ	เช�น	สู่งครามกำารค้า	ภาวะติลำาดัโลำกำท่�ชะลำอตัิว	กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19	เป็นต้ิน 
แติ�ปฏิิเสู่ธิไม�ได้ัว�าสู่�วนหน้�งท่�	TFPG	หดัตัิว	เกิำดัจากำปัจจัยด้ัานคุณภาพัแรงงานท่�ลำดัลำงอย�างติ�อเน่�อง	
 ปริะเด็ิ์นที� 2 : ภาคอุตสุาหกิริริมไทยที�มีศักิยภาพิในกิาริแข�งขันยังกิริะจุึกิตัว่อย้�ในพืิ�นที�เดิิ์ม ในกำรุงเทพัฯ 
ปริมณฑ์ลำ	แลำะภาคติะวันออกำ	โดัยเฉพัาะภาคติะวันออกำท่�ม่	TFPG	ขึ้ยายตัิวอย�างติ�อเน่�อง	แลำะหดัตัิวลำงเล็ำกำน้อย 
ในปี	พั.ศ.	2563	หากำเปร่ยบเท่ยบกัำบภ่มิภาคอ่�น	(ใต้ิ	เหน่อติะวันติกำ	กำลำาง	ติะวันออกำเฉ่ยงใต้ิ	กำรุงเทพัฯ	แลำะ 
ปริมณฑ์ลำ)	เน่�องจากำผ้่่ประกำอบกำารในภาคติะวันออกำม่ศักำยภาพัในกำารปรับตัิวท่�ด่ักำว�าภ่มิภาคอ่�น	ๆ	โดัยม่กิำจกำาร 
ขึ้นาดัใหญ�กำระจุกำตัิวอย่�มากำ	แลำะ/หร่อเป็นผ้่่ประกำอบกำารท่�ได้ัรับกำารสู่�งเสู่ริมกำารลำงทุนจากำติ�างประเทศ 
จ้งม่ศักำยภาพัด้ัานกำารลำงทุน	แลำะใช้งานอุปกำรณ์เคร่�องจักำรสู่่งทั�งยังเป็นพ่ั�นท่�เป้าหมายสู่ำาคัญในกำารสู่�งเสู่ริมกำารลำงทุน 

ที�มา: กิาริสุำาริว่จึผู้ลิัตภาพิกิาริผู้ลิัตแลัะผู้ลัปริะกิอบกิาริภาคอุตสุาหกิริริมของ สุศอ.
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ม่คลัำสู่เติอร์ขึ้องอุติสู่าหกำรรมสู่ำาคัญติ�าง	ๆ	ท่�ม่ความพัร้อมทางโครงสู่ร้างพ่ั�นฐาน	แลำะวัติถุดิับรวมทั�งเป็นพ่ั�นท่� 
ศักำยภาพัสู่่งในกำารพััฒนาเขึ้ตินวัติกำรรมเพ่ั�อรองรับอุติสู่าหกำรรมเป้าหมายใหม�	ซ้ึ่�งสู่�งผ่ลำด่ัในแง�ขึ้องกำารเอ่�อให้เกิำดั 
กำารพััฒนาคลัำสู่เติอร์ในอุติสู่าหกำรรมนั�น	ๆ	แติ�อาจสู่�งผ่ลำในแง�ขึ้องความเหลำ่�อมลำำ�าด้ัานเศรษฐกิำจแลำะสัู่งคม 
รวมถ้งปัญหาสิู่�งแวดัล้ำอมในเชิงพ่ั�นท่�	จ้งเป็นอ่กำโจทย์หน้�งท่�ท้าทายสู่ำาหรับกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
 ปริะเด็ิ์นที� 3 : กิาริสุริ�างคว่ามแข็งแกิริ�งในดิ์�านปริะสิุทธิิภาพิแลัะคุณภาพิอย�างต�อเนื�องผู้�าน 5 กิลัไกิ 
สุำาคัญเพืิ�อเพิิ�มศักิยภาพิให�กัิบผู้้�ปริะกิอบกิาริแลัะสุริ�างคว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขันของภาคอุตสุาหกิริริม
โดัย	5	กำลำไกำสู่ำาคัญท่�ต้ิองทำาควบค่�กัำนอย�างติ�อเน่�อง	 ค่อ	1.	กำารพััฒนาทักำษะแรงงาน	2.	กำารใช้เคร่�องจักำร 
อัติโนมัติิ/ก้ำ�งอัติโนมัติิ	3.	กำารบริหารจัดักำารด้ัานต้ินทุนแลำะกำารเงิน	4.	กำารยกำระดัับกำารผ่ลิำติจากำกำารรับจ้างผ่ลิำติ 
(Original	Equipment	Manufacturer)	ไปสู่่�กำารรับจ้างออกำแบบพััฒนาสู่ินค้า	แลำะผ่ลำิติภัณฑ์์	(Original	Design 
Manufacturer)	 รวมถ้งกำารพััฒนาสิู่นค้าแลำะผ่ลิำติภัณฑ์์ภายใต้ิแบรนด์ัขึ้องตินเอง	 (Original	 Brand 
Manufacturer)	ท่�จะช�วยสู่ร้างรายได้ัเพิั�มข้ึ้�นให้กัำบภาคอุติสู่าหกำรรม	แลำะ	5.	กำารลำงทุนด้ัานเทคโนโลำย่แลำะวิจัย 
พััฒนาในกำารเพิั�มประสิู่ทธิิภาพัในกำระบวนกำารผ่ลำิติ	กำารจัดักำาร	แลำะกำารสู่ร้างนวัติกำรรมในสู่ินค้า	ม่กำารจดัลำิขึ้สิู่ทธิิ� 
หร่อสิู่ทธิิบัติรติ�าง	ๆ	 ท่�จะนำาไปสู่่�กำารผ่ลิำติเชิงพัาณิชย์ซ้ึ่�งถ่อว�าเป็นกำารสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มท่�สู่่งมากำให้กัำบสิู่นค้า 
แลำะเศรษฐกิำจขึ้องประเทศ		

  อุตสุาหกิริริมไทยมีกิาริพัิฒนาแบบค�อยเป็นค�อยไป โดิ์ยมีกิาริลังทุนในปัจึจัึยทุนมากิขึ�น เชั�น เครืิ�องจัึกิริ
อุปกิริณ์ แต�มีกิาริลังทุนดิ์�านกิาริวิ่จัึยแลัะพัิฒนา แลัะสิุนทรัิพิย์ไม�มีตัว่ตน เชั�น สิุทธิิบัตริ/ลิัขสิุทธิิ� ค�อนข�างตำ�า 
ในขณะที�ภาคอุตสุาหกิริริมต�องเผู้ชิัญกัิบปัญหาทั�งดิ์�านจึำานว่นแลัะคุณภาพิแริงงาน จึึงจึำาเป็นอย�างยิ�ง
ที�ปริะเทศไทยต�องดิ์ำาเนินกิาริอย�างเริ�งดิ์�ว่นแลัะต�อเนื�อง ในกิาริเพิิ�มศักิยภาพิของภาคอุตสุาหกิริริมไทย
เพืิ�อยกิริะดัิ์บขีดิ์คว่ามสุามาริถในกิาริแข�งขัน โดิ์ยกิาริสุริ�างม้ลัค�าเพิิ�มในกิาริผู้ลิัต กิาริปรัิบปรุิงกิาริผู้ลิัต
ภาคอุตสุาหกิริริมไปสุ้�กิาริใชั�เทคโนโลัยีสุ้ง ริว่มทั�งพัิฒนาขีดิ์คว่ามสุามาริถของกิำาลัังแริงงาน ริองรัิบกิาริ
เปลีั�ยนแปลังทางดิ์�านเทคโนโลัยี คว่บค้�กัิบกิาริลังทุนทรัิพิยากิริทุนแลัะบุคลัากิริ ซึึ่�งจึำาเป็นต�องอาศัยคว่าม
ริ�ว่มมือจึากิทุกิภาคสุ�ว่นเพืิ�อสุริ�างปริะสุิทธิิภาพิในกิาริพิัฒนาอุตสุาหกิริริมเดิ์ิมแลัะเชืั�อมโยงกิับกิาริพิัฒนา
อุตสุาหกิริริมแห�งอนาคต เพืิ�อเป้าหมายกิาริพัิฒนาภาคอุตสุาหกิริริมไทยเติบโตอย�างยั�งยืนต�อไป
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5 ผลิง�น โครั้งกั�รั้สำ�ค้ญของ สศัอ. 
ในรั้อบปีงบปรั้ะม�ณ 2564

• สััมมนา OIE FORUM 2564 
• อุำตสัาหกิรรมไทัยปรับตัวิอำย่างไร รับค่วิามท้ัาทัายด้านกิารผู้ลิต
• “นวัิตกิรรมผู้ลิตภัณฑ์์” หนทัางปฏิิร้ปผู้้้ประกิอำบกิารส่้ัอุำตสัาหกิรรมศักิยภาพั 
• กิารขั้บเค่ล่�อำน BCG Economy ผู่้านมาตรกิาร Green Tax Expense 
 อำย่างต่อำเน่�อำง 
• กิารจัำดทัำาแนวิทัางกิารพััฒนาอุำตสัาหกิรรมยานยนต์ไทัย 
 ส่้ัอุำตสัาหกิรรมยานยนต์อัำตโนมัติ 
• มาตรกิารและแนวิทัางกิารขั้บเค่ล่�อำนอุำตสัาหกิรรมปาล์มนำ�ามันและนำ�ามันปาล์ม 
 (โอำเลโอำเค่ม่คั่ล) 
• รางวัิลอุำตสัาหกิรรมดเ่ด่น ปี 2564 ประเภทัอุำตสัาหกิรรมศักิยภาพักัิบกิารพััฒนา 
 อุำตสัาหกิรรม 
• แผู้นภาพัอำนาค่ตข้อำงอุำตสัาหกิรรมกิารบินและโลจิำสัติกิส์ั และอุำตสัาหกิรรมดิจิำทััล 
• กิารจัำดทัำาฐานข้้อำม้ลและระบบเต่อำนภัยภาค่อุำตสัาหกิรรมระดับภ้มิภาค่ 
• International OIE : Connect to the World เสัริมสัร้างเค่ร่อำข่้าย
 ภาค่อุำตสัาหกิรรมไทัย ก้ิาวิไกิลสัากิล 
• กิารลงนามบันทึักิค่วิามเข้้าใจำ (MOU) กิารดำาเนินกิารด้านเศรษฐกิิจำหมุนเว่ิยน
 ระหว่ิาง อำกิ. กัิบกิระทัรวิงเศรษฐกิิจำและกิารจ้ำางงานแห่งสัาธารณรัฐฟิินแลนด์ 
• สัศอำ. กัิบค่วิามพัร้อำมด้านเทัค่โนโลย่ขั้บเค่ล่�อำนส่้ัรัฐบาลดิจิำทััล 
• ดัชน่ผู้ลผู้ลิตอุำตสัาหกิรรมต่อำกิารขั้บเค่ล่�อำนกิารพััฒนาเศรษฐกิิจำเชิงพ่ั�นท่ั�

PART
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“Thailand Industry Beyond Next Normal
: อุำตสัาหกิรรมไทัยก้ิาวิไกิล ส่้ัยุค่ใหม่ท่ั�ยั�งย่น”

คณะที่ำ�ง�นฝ่่�ยวิช�กั�รั้ OIE FORUM 2021

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	กำระทรวง
อุติสู่าหกำรรม	จัดัประชุมวิชากำาร	สู่ศอ.	 (OIE	FORUM)	
ประจำาปี 	 พั.ศ. 	 2564	 ภายใต้ิ ช่�องาน  “Thailand 
Industry Beyond Next Normal : อุตสุาหกิริริมไทย
กิ�าว่ไกิลั สุ้�ยุคใหม�ที�ยั�งยืน”	เม่�อวันท่�	16	ธัินวาคม	2564	
ผ่�านระบบออนไลำน์	 โดัยได้ัรับเก่ำยรติิจากำ	นายกำอบชัย 
สัู่งสิู่ทธิิสู่วัสู่ดิั�	ปลัำดักำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	กำลำ�าวเปิดังาน 
ภายในงานม่กำารปาฐกำถาพัิเศษในหัวข้ึ้อ	“สุ�องเสุ�นทาง 
อุตสุาหกิริริมยคุใหม� กิ�าว่อย�างไริให�ยั�งยืน”	โดัย	นายทองชัย 
ชวลิำติพิัเชฐ	ผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
แลำะนางศิริเพ็ัญ	เก่ำยรติิเฟืั�องฟ่ั	รองผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงาน
เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม

	 งานสัู่มมนา	OIE	FORUM	2021	ได้ัรับความสู่นใจจากำ 
ผ้่่ประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมทั�งภาคกำารผ่ลิำติ	ภาคบริกำาร	หน�วยงาน
ภาครัฐ	ภาคเอกำชน	แลำะภาคประชาสู่งัคม	สู่มาคม	ม่ลำนิธิิ	นักำวิชากำาร
สู่่�อมวลำชน	ติลำอดัจนประชาชนทั�วไป	จัดัข้ึ้�นผ่�านระบบออนไลำน์	 
(Webinar)	จำานวนกำว�า	800	คน	โดัยม่วัติถุประสู่งค์	 เพ่ั�อนำา
เสู่นอผ่ลำกำารดัำาเนินงานท่�สู่ำาคัญในด้ัานติ�าง	ๆ	ขึ้อง	สู่ศอ.	ทั�งกำาร
จัดัทำานโยบาย	แนวทาง	แลำะผ่ลัำกำดัันกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
ทั�งรายสู่าขึ้าแลำะอุติสู่าหกำรรมเป้าหมายขึ้องประเทศ	ให้บรรลุำ
เป้าหมายติามยุทธิศาสู่ติร์ชาติิ	กำารติิดัติามสู่ถานกำารณ์แลำะช่�นำา 

เต่ิอนภัยด้ัานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	ภายในงานนอกำจากำจะม่กำาร
จัดักิำจกำรรมติ�าง	ๆ	เช�น	ปาฐกำถาพัิเศษ	กำารเสู่วนาแลำกำเปลำ่�ยน 
เร่ยนร้่ประเด็ันสู่ำาคัญท่�สู่�งผ่ลำติ�อกำารขัึ้บเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมไทย
ในยุค	New	Normal	จากำวิทยากำรผ้่่เช่�ยวชาญทุกำภาคสู่�วน 
ทั�งภาครัฐ	ภาคเอกำชน	แลำะภาควิชากำารแลำ้ว	ยังจัดัแสู่ดังผ่ลำงาน
ในร่ปแบบนิทรรศกำารออนไลำน์	(Virtual	Exhibition)	ให้ความร้่
ด้ัานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	แลำะกำารดัำาเนินงานประจำาปีท่�สู่ำาคัญ
ขึ้อง	สู่ศอ.	เช�น	กำารช่�นำาแลำะเต่ิอนภัยภาคอุติสู่าหกำรรม	กำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรมกัำญชง	อุติสู่าหกำรรมแปรร่ปอาหาร	อุติสู่าหกำรรม
ยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	กำารเพิั�มผ่ลิำติภาพั 
ในภาคอุติสู่าหกำรรม	กำารขัึ้บเคล่ำ�อน	BCG	แลำะกำารร�วมเป็นเจ้าภาพั 
จัดัประชุมเอเปคขึ้องประเทศไทยในปี	พั.ศ.	2564	เป็นต้ิน
	 กำารสัู่มมนาครั�งน่�จัดัให้ม่กำารเสู่วนาภาคเช้าในหัวข้ึ้อ 
“อุตสุาหกิริริมไทยกิ�าว่ไกิลัสุ้�ยุคใหม�ที�ยั�งยืน”	 ได้ัรับเก่ำยรติิ
จากำผ้่่ร�วมเสู่วนาเป็น ผ้่่ เช่�ยวชาญแลำะผ้่่ทรงคุณวุฒิ	 ได้ัแกำ� 
1)	พัญ.มิ�งขึ้วัญ	วิชัยดิัษฐ	 ผ้่่อำานวยกำารสู่ถาบันโรคผ่ิวหนังแลำะ 
ผ้่่อำานวยกำารศ่นย์ฉ่ดัวัคซ่ึ่นกำลำางบางซึ่่�อ	2) คุณสู่มโภชน์ อาหุนัย 
ประธิานเจ้าหน้าท่�บริหาร	บริษัท	พัลัำงงานบริสุู่ทธิิ�	จำากัำดั	(มหาชน) 
3)	คุณสุู่พัจน์	เกำตุิโติประกำาร	ผ้่่อำานวยกำารฝึ�ายธุิรกิำจ	กำลุำ�มบริษัท
ดัาวประเทศไทย	แลำะ	4)	ดัร.สูุ่รชา	อุดัมศักำดิั�	Vice	President	
ธุิรกิำจเคมิคอลำส์ู่	เอสู่ซ่ึ่จ่แลำะด่ัแลำงานเทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรม	 
โดัยม่	ดัร.วิทย	์สิู่ทธิิเวคิน	เป็นผ้่่ดัำาเนินกำารเสู่วนา	ซ้ึ่�งรายงานประจำาปี 
สู่ศอ.	เลำ�มน่�จะนำาสู่รุปเน่�อหาประเด็ันน�าสู่นใจมานำาเสู่นอให้อ�าน
กัำนอ่กำครั�ง
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ส่ัองเส้ันทำงอุตสัำหกิรรมยุค่ใหม่ 
ก้ิำวิอย่ำงไรให้ย่ังย่น
	 สู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19	ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2563	ถ้งปัจจุบัน 
กำารท�องเท่�ยวแลำะกำารบริโภคในประเทศม่ปัญหา	อุตสุาหกิริริมเป็นเครืิ�องยนต์หลัักิ 
ที� ขับเคลืั�อนเศริษฐกิิจึ สู่ศอ.	 ในฐานะหน�วยงานช่�นำาแลำะจัดัทำายุทธิศาสู่ติร์
แลำะผ่ลัำกำดัันด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมสู่่�กำารเติิบโติอย�างเข้ึ้มแข็ึ้งแลำะยั�งย่น
จึึงเริ�งขับเคลืั�อนกิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริมไทยให�สุอดิ์รัิบกัิบสุถานกิาริณ์ปัจึจุึบัน
เช�น	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแปรร่ปอาหาร	(ครัวโลำกำ)	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
เช่�อมโยงกำารท�องเท่�ยวแลำะกำารบริกำาร	อุติสู่าหกำรรมเคร่�องม่อแพัทย	์(Medical	Hub) 
อุติสู่าหกำรรมช่วภาพั	(ด้ังศักำยภาพัจากำความไดั้เปร่ยบด้ัานทรัพัยากำรธิรรมชาติิ 
ขึ้องไทย)	อุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติเคร่�องจักำรกำลำ	(มุ�งผ่ลิำติในประเทศ	ลำดักำารนำาเข้ึ้า) 
เช�น	เคร่�องจักำรกำลำกำารเกำษติร	อุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมัติิ	 (แผ่นท่�
เคร่�องจักำร)	ติ้องเร�งพััฒนาอุติสู่าหกำรรมซึ่อฟัแวร์แลำะปัญญาประดัิษฐ์	 เช่�อมโยง 
กัำบเทรนด์ั	EV	แลำะยานยนต์ิท่�ขัึ้บเคล่ำ�อนด้ัวยระบบอัติโนมัติิในอนาคติอันใกำล้ำ	ได้ัแกำ�

 •	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิไฟัฟ้ัา
เป้าหมายในปี	พั.ศ.	2573	กำารผ่ลำิติรถยนต์ิ
ไฟัฟ้ัาม่สัู่ดัสู่�วนร้อยลำะ	30	ขึ้องกำารผ่ลำติิรถยนต์ิ
ทั�งหมดัในประเทศ
 •	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมหุ�นยนต์ิแลำะ
ระบบอัติโนมัติิโดัยม่เป้าหมายระยะยาว	(ปี	
พั.ศ.	2569)	ประเทศไทยเป็นผ้่่นำาในกำารผ่ลิำติ 
แลำะกำารใช้ หุ�นยนต์ิแลำะระบบอัติโนมั ติิ 
ในอาเซ่ึ่ยน	โดัยม่เทคโนโลำย่เป็นขึ้องตินเอง
ภายในปี	พั.ศ.	2569
 •	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแปรร่ปอาหาร
เป้าหมายปี	พั.ศ.	2570	ไทยเป็นศ่นย์กำลำาง
กำารผ่ลิำติอาหารอนาคติขึ้องอาเซ่ึ่ยน	แลำะเป็น 
1	ใน	10	ขึ้องผ้่่สู่�งออกำอาหารขึ้องโลำกำ
 •	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมเคร่�องม่อแพัทย์
ขึ้องไทย	ตัิ�งเป้าหมายให้ไทยเป็นศ่นย์กำลำาง 
กำารผ่ลิำติเคร่�องม่อแพัทย์ในอาเซ่ึ่ยนภายในปี	 
พั.ศ.	2570
 •	กำารขึ้ับเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมกำัญชงสู่่� 
Industrial	Hemp	Hub	of	ASEAN	จัดัทำา
แผ่นปฏิิบัติิกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม 
พ่ัชกัำญชงสู่่�เชิงพัาณิชย์	ปี	พั.ศ.	2566-2570	
ผ่ลัำกำดัันสู่่�กำารเป็นพ่ัชเศรษฐกิำจใหม�	 เพ่ั�อให้
ไทยก้ำาวข้ึ้�นเป็น	Industrial	Hemp	Hub	of	
ASEAN	พัร้อมเป็นผ้่่สู่�งออกำผ่ลำิติภัณฑ์์กัำญชง
อันดัับ	1	ขึ้องอาเซ่ึ่ยน
 •	กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมภายใติ้โมเดัลำ 
BCG	 จัดัทำามาติรกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ช่วภาพัขึ้องไทย	ปี	พั.ศ.	2561-2570	โดัย
กำำาหนดัเป้าหมายกำารขัึ้บเคล่ำ�อน	BCG	Model	
ขึ้อง	อกำ.	เพ่ั�อสู่ร้างความมั�งคั�งทางเศรษฐกิำจ 
ไปพัรอ้ม	ๆ 	กัำบกำารสู่รา้งความมั�นคงทางสู่งัคม
แลำะกำารสู่ร้างความยั�งย่นทางสิู่�งแวดัล้ำอม
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อุตสัำหกิรรมไทยก้ิำวิไกิล สู่ัยุค่ใหม่ท่ีย่ังย่น
	 กำารเสู่วนาในหัวข้ึ้อ	“อุติสู่าหกำรรมไทยก้ำาวไกำลำ	 สู่่�ยุคใหม�ท่�ยั�งย่น”	 ม่ผ้่่เช่�ยวชาญแลำะผ้่่ทรงคุณวุฒิดัังท่�กำลำ�าวมาข้ึ้างต้ิน 
มาร�วมให้ทัศนะแลำะมุมมองท่�เป็นประโยชน์รอบด้ัาน	โดัยสู่รุปสู่าระสู่ำาคัญได้ัดัังน่�	จากำกำารท่�ทั�วโลำกำแลำะประเทศไทยยังคงต้ิองอย่�ในภาวะ 
ท่� ต้ิองเผ่ชิญกัำบความท้าทายใหม�	 ๆ	จากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโรคโควิดั-19	 ท่�สู่�งผ่ลำติ�อภาพัรวมเศรษฐกำิจในหลำายภาคสู่�วน 
หน้�งในนั�นรวมถ้งภาคอุติสู่าหกำรรม	ขึ้ณะเด่ัยวกัำนกำารดัำาเนินช่วิติขึ้องผ้่่คนทั�วโลำกำต้ิองปรับตัิวเพ่ั�อก้ำาวสู่่�วิถ่ติ�อไปในกำารดัำารงช่วิติ 
(Next	Normal)	 ซ้ึ่�งหมายถ้งกำารปรับเปล่ำ�ยนทัศนคติิ	พัฤติิกำรรม	 ร่ปแบบกำารดัำาเนินช่วิติ	หร่อวิธ่ิกำารดัำาเนินงานขึ้ององค์กำร 
เพ่ั�อรับม่อติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำงท่�เกิำดัข้ึ้�นทั�งทางด้ัานสัู่งคม	ด้ัานธุิรกิำจ	ด้ัานเศรษฐกิำจ	แลำะด้ัานกำารเม่องภายหลัำงกำารระบาดั

 Resilience (คว่ามยืดิ์หยุ�น) หร่อหมายถ้ง	ความสู่ามารถ 
ในกำารลำ้มแลำะลำุกำข้ึ้�นได้ัอย�างรวดัเร็วแลำะแข็ึ้งแกำร�งกำว�าเดัิม	ค่อ
ทักำษะแห�งยุค	ช�วยให้สู่ามารถอย่�รอดัในช�วงวิกำฤติได้ั	ซ้ึ่�งติรงกัำบ 
แนวคิดัขึ้อง	“แผู้นแม�บทเฉพิาะกิิจึภายใต�ยุทธิศาสุตร์ิชัาติ 
อันเป็นผู้ลัมาจึากิสุถานกิาริณ์โควิ่ดิ์-19 พิ.ศ. 2564-2565” 
โดัยม่แนวความคิดัสู่ำาคัญอย่�	3	ประกำาร	ค่อ	(1)	พัร้อมรับ	(Cope)	 
(2)	ปรับตัิว	 (Adapt)	แลำะ	 (3)	ปรับตัิวเพ่ั�อกำารเจริญเติิบโติ 
(Transform)
 กิาริบริิหาริจัึดิ์กิาริห�ว่งโซึ่� อุปทานให�มีคว่ามยืดิ์หยุ�น 
(Supply	Chain	Management)	จากำปัญหากำารขึ้าดัแคลำนวัติถุดิับ
แลำะกำารหยุดัชะงักำขึ้องห�วงโซึ่�กำารผ่ลิำติในบางอุติสู่าหกำรรมจากำ
สู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	แสู่ดังให้เห็นแล้ำวว�า 
กำารม่ห�วงโซึ่�อุปทานท่�ซัึ่บซ้ึ่อนภายใต้ิโครงสู่ร้างกำารผ่ลิำติในปัจจุบัน
เป็นความเสู่่�ยงอันดัับต้ิน	ๆ	 ท่�ผ้่่ผ่ลิำติต้ิองเผ่ชิญในภาวะวิกำฤติ 
โรคระบาดัท่�ม่ข้ึ้อจำากัำดัด้ัานกำารเคล่ำ�อนย้าย	เพ่ั�อบริหารจัดักำาร 
ความเสู่่�ยงดัังกำลำ�าว	หลัำงสู่ถานกำารณ์โควิดั-19	ภาคอุติสู่าหกำรรมไทย 
อาจจำาเป็นต้ิองปรับตัิวให้สู่อดัรับกัำบทิศทางกำารปรับห�วงโซึ่�อุปทาน 
โลำกำในยุค	Next	Normal	โดัยจะมุ�งเป้าไปท่�กำารจัดัหาในระดัับ 
ภ่มิภาค	(Regional	Sourcing)	มากำข้ึ้�น	เพ่ั�อสู่ร้างห�วงโซึ่�อุปทาน 
ท่�ย่ดัหยุ�นแลำะลำดักำารพ้ั�งพัาจากำแหลำ�งเด่ัยว	นอกำจากำน่�ท่�ผ่�านมา 
ทั� ว โลำกำใช้ระบบกำารบริหาร จัดักำารห� วง โซึ่� อุปทาน	 ห ร่อ 

Supply	Chain	Management	ท่�มุ�งสู่ร้างประสิู่ทธิิภาพัสู่่งสุู่ดัผ่�าน 
ปรัชญากำารผ่ลิำติแลำะสู่�งมอบสิู่นค้าติามเวลำาแลำะปริมาณท่�ต้ิองกำาร 
ภายใต้ิแนวคิดั	Just	 In	Time	:	JIT	อย�างไรก็ำติามสู่ถานกำารณ์
กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	 ก็ำสู่�งผ่ลำทำาให้เกิำดักำารหยุดัชะงักำ 
อย�างรุนแรงขึ้องห�วงโซึ่�อุปทานแลำะกำลำายเป็นบททดัสู่อบครั�งใหญ� 
ขึ้องระบบกำารผ่ลิำติแบบ	JIT	เน่�องจากำจุดัอ�อนท่�สู่ำาคัญขึ้อง	JIT	ค่อ 
กำารจัดัเก็ำบแลำะ	stock	วัติถุดิับ/ชิ�นสู่�วนในปริมาณน้อย	ท่�แม้จะด่ั 
ในเชิงประสู่ิทธิิภาพัแติ�หากำเกำิดัปัจจัยเสู่่�ยงท่�ไม�คาดัคิดัอย�าง
กำระทันหัน	 ดัังเช�นกำรณ่กำารปิดัโรงงาน	หร่อกำาร	Lockdown	
ในประเทศติ้นทาง	กำารไม�ม่วัติถุดิับหร่อชิ�นสู่�วนท่�เพ่ัยงพัอกำลำับ
จะเป็นผ่ลำเสู่่ยอย�างมากำติ�อห�วงโซึ่�อุปทานแลำะอาจม่ผ่ลำทำาให้ 
ผ้่่ประกำอบกำารสู่่ญเสู่่ยล่ำกำค้าหร่อถ่กำลำดัคำาสัู่�งซ่ึ่�อในอนาคติอ่กำด้ัวย	
ดัังนั�นกำารปรับใช้กำลำยุทธ์ิ	Just	In	Case	:	JIC	หร่อกำารจัดัเก็ำบแลำะ
สู่ำารองสิู่นค้าเพ่ั�อแก้ำไขึ้ปัญหาเฉพัาะหน้าเน่�องจากำ	Supply	Chain	
Disruption	รวมถ้งกำารท่�ระบบโลำจิสู่ติิกำส์ู่แลำะเสู้่นทางคมนาคม
ในบางพ่ั�นท่�ถ่กำตัิดัขึ้าดั	 จ้งเป็นอ่กำหน้�งทางเล่ำอกำท่�ติอกำยำ�าถ้ง 
ความสู่ำาคัญขึ้องกำารวางแผ่นท่� ไม� ใช� เพ่ัยงแค�กำารออกำแบบ
กำระบวนกำารผ่ลิำติให้ม่ความสู่มบ่รณ์แบบดัั�งเช�นกำรณ่ขึ้องระบบ	JIT	
ท่�กำ�อให้เกิำดัประสิู่ทธิิภาพัจากำความพัอด่ัแลำะทันเวลำาเพ่ัยงเท�านั�น
แติ�ยังต้ิองครอบคลุำมไปถ้งกำารจัดัทำาแผ่นสู่ำารองเผ่่�อกำรณ่ฉุกำเฉิน 
เพ่ั�อให้สู่ามารถปรับกำลำยุทธ์ิกำารดัำาเนินงานได้ัอย�างทันท�วงท่
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Next Normal ในมิติด้ัำนสัำธำรณสุัข 
 กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	สู่�งผ่ลำให้ประชาชนม่กำารปรับตัิว 
ใน	3	ด้ัาน	ได้ัแกำ�	1)	คว่ามมีริะเบียบแลัะวิ่นัย (order	and 
discipline)	คนไทยม่กำารปรับตัิวแลำะรักำษาระเบ่ยบวินัยในช�วง 
กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	เพ่ั�อป้องกัำนกำารติิดัเช่�อแลำะรักำษา 
สุู่ขึ้ภาพัด่ัข้ึ้�นมากำ	เช�น	กำารสู่วมหน้ากำากำอนามัยอย�างเคร�งครัดั 
แลำะล้ำางม่อด้ัวยแอลำกำอฮอล์ำอย�างสู่มำ�าเสู่มอ	2)	พิลัังทางสัุงคม 
(Social	power)	ม่กำารรวมกำลุำ�มอาสู่าสู่มัครติ�าง	ๆ	เพ่ั�อให้กำาร 
ช�วยเหล่ำอผ้่่ติิดัเช่�อโควิดั-19	แลำะ	3)	กิาริตริะหนักิถึงคว่ามสุำาคัญ 
ของสุุขภาพิ (Health	conscious)	ในช�วงกำารแพัร�ระบาดัขึ้อง 
โควิดั-19	ประชาชนหันมาให้ความสู่ำาคัญแลำะใสู่�ใจในเร่�องสุู่ขึ้ภาพั 
มากำยิ�งข้ึ้�น	นอกำจากำในสู่�วนขึ้องประชาชนแลำ้ว	ระบบสู่าธิารณสูุ่ขึ้ 
ขึ้องประเทศ	ได้ัม่กำารปรบัปรุงเปล่ำ�ยนแปลำง	แลำะเติร่ยมความพัรอ้ม 
เพ่ั�อรองรับสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัแลำะให้กำารรักำษาผ้่่ท่� 
ติิดัเช่�อโควิดั-19	ใน	3	ด้ัาน	ได้ัแกำ�	1)	ดิ์�านสุถานที� (Infrastructure) 
ม่กำารจัดัเติร่ยมความพัร้อมด้ัานสู่ถานท่�สู่ำาหรับกำารกัำกำตัิว 
แลำะให้กำารรักำษาผ้่่ติิดัเช่�อ	2) ดิ์�านกิำาลัังคน	 (Man	Power) 
ม่กำารเติร่ยมความพัร้อมด้ัานกำำาลัำงคน	ทั�งในสู่�วนขึ้องอาสู่าสู่มัคร 

ท่มแพัทย์แลำะพัยาบาลำ	แลำะ	3) ดิ์�านกิาริบริิหาริจัึดิ์กิาริ 
(Administration)	กำารบริหารงานด้ัานสู่าธิารณสูุ่ขึ้	เพ่ั�อรองรับ 
ผ่ลำกำระทบจากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	รวมถ้งเช่�ออุบัติิใหม� 
ท่�อาจเกำิดัข้ึ้�นในอนาคติ	นอกำจากำน่�	 ในสู่�วนขึ้องอุติสู่าหกำรรม
ทางกำารแพัทย์ยังม่กำารปรับตัิวเข้ึ้าสู่่�	Next	Normal	โดัยม่กำาร 
นำาเทคโนโลำยแ่ลำะนวัติกำรรมท่�เป็นอุติสู่าหกำรรม	4.0	มาประยกุำต์ิใช้ 
ในกำารรักำษาผ้่่ติิดัเช่�อ	 เพ่ั�อลำดัความเสู่่�ยงจากำกำารติิดัเช่�อให้แกำ�
บุคลำากำรทางกำารแพัทย	์ได้ัแกำ�	Telemedicine	มาใช้ในกำารรักำษา 
รวมถ้งกำารนำา	Applications	ติ�าง	ๆ	มาประยุกำต์ิใช้ในเพ่ั�อให้
ประชาชนสู่ามารถเข้ึ้าถ้งกำารรักำษา	กำารติรวจกำารติิดัเช่�อ	แลำะ
กำารเข้ึ้ารับกำารฉ่ดัวัคซ่ึ่น	เช�น	หมอพัร้อม	แลำะไทยชนะ	เป็นต้ิน
นอกำจากำน่�	 ในด้ัานสู่ถานท่�ทั�งในสู่�วนขึ้องกำารกัำกำตัิวแลำะรักำษา 
ผ้่่ติิดัเช่�อ	ได้ัม่กำารสู่ร้าง	Hospitel	ซ้ึ่�งเป็นร่ปแบบกำารดัำาเนินกำาร
ร�วมกัำนระหว�างธิรุกิำจโรงแรมกำบัโรงพัยาบาลำ	สู่ำาหรบัใช้เป็นสู่ถานท่� 
รองรับผ้่่ป�วย	ติลำอดัจนม่กำารเปล่ำ�ยนแปลำงระบบกำารให้กำารรักำษา 
จากำโรงพัยาบาลำ	(Hospital	base)	มาเป็นกำารรักำษาตินเองท่�บ้าน 
(Personal	base)	ผ่�านกำารรักำษาระบบ	Telemedicine	หร่อ	
online	มากำยิ�งข้ึ้�น	เป็นต้ิน

“พัันธมิตรทำงธุรกิิจ” หรอ่ค่วิำมได้ัเปรียบทำงกิำรค้่ำท่ีย่ังย่น
	 จากำสู่ถานกำารณ์ในกำารประกำอบธิุรกิำจในปัจจุบันท่�ม่ความไม�แน�นอนสู่่ง	 ค่�แขึ้�งทางธุิรกิำจม่เป็นจำานวนมากำทั�งทางติรง 
แลำะทางอ้อม	 ด้ัวยพััฒนากำารทางด้ัานเทคโนโลำย่แลำะกำารสู่่�อสู่าร	ทำาให้กำารศ้กำษากำารทำาธุิรกิำจสู่ามารถทำาได้ัง�ายมากำข้ึ้�น 
สู่�งผ่ลำให้ความสู่ามารถในกำารเข้ึ้ามาขึ้องค่�แขึ้�งรายใหม�	 (Barrier	of	entry)	เพิั�มข้ึ้�นดั้วยเช�นเด่ัยวกัำน	กำารเร่ยนร้่ท่�ง�ายข้ึ้�นทำาให้
ความได้ัเปร่ยบในกำารแขึ้�งขัึ้นด้ัานนวัติกำรรม	รวมไปถ้งความแปลำกำใหม�ขึ้องสิู่นค้าแลำะบริกำาร	อาจไม�เป็นความสู่ามารถพัิเศษ 
ขึ้ององค์กำรท่�ค่�แขึ้�งไม�สู่ามารถเล่ำยนแบบได้ัอ่กำติ�อไป	ความแปลำกำใหม�อาจไม�ม่ความยั�งย่นมากำพัอในกำารรักำษาความได้ัเปร่ยบ 
ขึ้องธุิรกิำจ	แติ�อ่กำสิู่�งหน้�งท่�จะสู่ร้างความได้ัเปร่ยบท่�ยั�งย่นให้แกำ�ธุิรกิำจได้ัก็ำค่อ	“ค่�ค้า”	หร่อ	Business	Partners	หร่อพัันธิมิติร 
ทางธุิรกิำจ	กำารเล่ำอกำค่�ค้าทางธุิรกิำจท่�ด่ัสู่ามารถสู่ร้างความได้ัเปร่ยบทางธุิรกิำจในระยะยาวให้แกำ�กิำจกำารได้ั	ทั�งน่�	กำารเล่ำอกำพัันธิมิติร
ทางธุิรกิำจไม�ใช�เพ่ัยงแติ�กำารเล่ำอกำผ้่่ขึ้ายชิ�นสู่�วนสิู่นค้าให้กัำบบริษัท	 (Supplier)	หร่อโรงงานผ้่่ผ่ลำิติ	 วัติถุประสู่งค์ขึ้องกำารหา 
พัันธิมิติรม่ความหมายกำว้างกำว�าท่�กำลำ�าวมามากำ	เช�น	พัันธิมิติรเชิงกำลำยุทธ์ิ	(Strategic	alliance)	หร่อกำารท่�กิำจกำาร	2	กิำจกำารข้ึ้�นไป 
ทำาสัู่ญญาเพ่ั�อท่�จะร�วมลำงทุนเพ่ั�อแสู่วงหาผ่ลำกำำาไรร�วมกัำนเร่ยกำว�า	กิำจกำารร�วมค้า	(Joint	venture)	เป็นต้ิน	นอกำจากำน่�	เม่�อสู่ามารถ
เล่ำอกำค่�ค้าท่�เหมาะสู่มกำับความติ้องกำารขึ้องกำิจกำารไดั้แล้ำว	ระยะติ�อไปค่อกำารสู่ร้างความสู่ัมพัันธ์ิท่�ด่ักัำบพัันธิมิติรกำารค้าเหลำ�านั�น 
เพ่ั�อเพิั�มกำำาลัำงกำารติ�อรอง	สู่ร้างความได้ัเปร่ยบทางธุิรกิำจได้ัมากำกำว�าค่�แขึ้�งคนอ่�น	ๆ	รวมถ้งด่ัแลำช�วยเหล่ำอซ้ึ่�งกัำนแลำะกัำน	เพัราะเม่�อ 
ค่�ค้าขึ้องกิำจกำารแข็ึ้งแรง	ก็ำจะสู่�งผ่ลำด่ัติ�อกิำจกำารท่�ร�วมค้าได้ัเช�นเด่ัยวกัำน
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Next Normal โอกิำสัและวิิกิฤต 
 กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	นับว�าเป็นทั�งกำารสู่ร้างโอกำาสู่แลำะเกิำดัวิกำฤติกัำบบางธุิรกิำจ 
หร่ออุติสู่าหกำรรม	กำลำ�าวค่อ	กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	ได้ัสู่�งผ่ลำให้คนหันมาใสู่�ใจกัำบสุู่ขึ้ภาพั
มากำข้ึ้�น	 รวมถ้งกำารเกิำดักำระแสู่	 (Trend)	กำารให้ความสู่ำาคัญกัำบสิู่�งแวดัล้ำอม	 โดัยเฉพัาะ 
ในเร่�อง	Global	Warning	ดัังนั�น	กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	แลำะ	Trend	ด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอม
จ้งเป็นกำารสู่ร้างโอกำาสู่ให้กัำบธุิรกิำจหร่ออุติสู่าหกำรรมท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบประเด็ันดัังกำลำ�าว	 ดัังนั�น 
ผ้่่ประกำอบกำารไทย	 จ้งควรต้ิองม่กำารปรับตัิวเพ่ั�อรองรับผ่ลำกำระทบ	ดัังน่�	1)	 ให้ความสู่ำาคัญ 
กัำบกำารประกำอบธุิรกิำจติามนโยบาย	BCG	ขึ้องรัฐบาลำ	ซ้ึ่�งม่ความสู่อดัคล้ำองกัำบแนวทาง	ESG 
(Environment,	Social	and	Governance)	ขึ้องสู่หภาพัยุโรป	โดัยถ่อเป็นโอกำาสู่ในกำาร	Refresh	
กำารประกำอบกิำจกำารให้สู่อดัคล้ำองกัำบกำารรักำษาสิู่�งแวดัล้ำอม	2)	กำารนำาพัลัำงงานสู่ะอาดั	(Clean	 
energy)	มาใช้ในกำารผ่ลำิติสิู่นค้าเพิั�มมากำข้ึ้�น	3)	กำารสู่ร้างกำลำไกำติลำาดัคาร์บอน	(Carbon	Credit) 
ข้ึ้�นในประเทศ	เน่�องจากำปัจจุบันประเทศพััฒนาแล้ำว	โดัยเฉพัาะสู่หภาพัยุโรปท่�เริ�มม่กำารนำา
	มาติรกำาร	Carbon	Credit	ท่�เป็นมาติรกำารด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอมมาประยุกำต์ิกัำบกำารค้า	4)	สู่�งเสู่ริม 
งานวิจัยแลำะกำารพััฒนาเทคโนโลำย่ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอมให้มากำข้ึ้�น	 โดัยกำารสู่�งเสู่ริม 
ให้กำารคิดัค้นเทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรมท่�เก่ำ�ยวกัำบกำารผ่ลำิติท่�เป็นมิติรกำับสิู่�งแวดัลำ้อมท่�เป็นขึ้อง 
คนไทยเอง	หร่อกำารสู่ร้าง	brand	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบติราหร่อสิู่นค้า	รวมถ้งสู่�งเสู่ริมกำารผ่ลิำติในประเทศไทย
มาใช้	เช�น	Thailand	First	ติลำอดัจนสู่�งเสู่ริมให้ม่กำารสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มให้กัำบสิู่นค้าท่�ผ่ลิำติในประเทศ	
แลำะ	5)	ควรม่กำารร่บเร�งติอบติ�อ	Trend	กำารเปลำ่�ยนแปลำงขึ้องโลำกำอย�างรวดัเร็ว	(Speed	of	change)	
โดัยเฉพัาะในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิไฟัฟ้ัา	ควรเร�งให้ม่กำารสู่ร้างสู่ภาพัแวดัล้ำอม	(Ecosystem)	 
หร่อปัจจัยท่�เอ่�อติ�อกำารผ่ลิำติแลำะด้ังด่ัดักำารลำงทุนอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิไฟัฟ้ัาข้ึ้�นในประเทศ 
เช�น	กำารสู่ร้างสู่ถาน่อัดัประจุไฟัฟ้ัา	แลำะกำารสู่ร้างอุติสู่าหกำรรมแบติเติอร่�รถยนติ์ไฟัฟ้ัา	ไปจนถ้ง 
กำารให้สิู่ทธิิประโยชน์ด้ัานติ�าง	ๆ	แกำ�อุติสู่าหกำรรมยานยนติ์ไฟัฟ้ัา	แลำะอุติสู่าหกำรรมท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง
เป็นต้ิน	นอกำจากำน่�	กำารแพัร�ระบาดัยังสู่�งผ่ลำให้กำารใช้ช่วิติเปล่ำ�ยนไป	เช�น	ลำดักำารอย่�ในสัู่งคมเม่อง 
ท่�แออัดั	กำารทำางานจากำท่�บ้านโดัยใช้เทคโนโลำยม่าใช้ในกำารสู่่�อสู่าร	เป็นต้ิน
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อุตส�หกัรั้รั้มไที่ยปร้ั้บต้วอย่�งไรั้
รับค่วิามท้ัาทัายด้านกิารผู้ลิต

กัองนโยบ�ยอุตส�หกัรั้รั้มมหภ�ค (กัม.)

	 ภาคอุติสู่าหกำรรมนับว�าเป็นภาคกำารผ่ลิำติท่�ม่ความสู่ำาคัญ
อย�างมากำติ�อเศรษฐกำิจไทย	กำลำ�าวค่อ	สู่ามารถสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�ม
ประมาณร้อยลำะ	30	ขึ้องผ่ลำิติภัณฑ์์มวลำรวมขึ้องประเทศ	รวมถ้ง 
ม่ม่ลำค�ากำารสู่�งออกำประมาณร้อยลำะ	80	ขึ้องม่ลำค�ากำารสู่�งออกำ
ทั�งหมดั	นอกำจากำน่�	กำารจ้างงานภาคอุติสู่าหกำรรมคิดัเป็นสัู่ดัสู่�วน
ประมาณร้อยลำะ	15	ขึ้องกำารจ้างงานรวม	โดัยแรงงานในภาค
อุติสู่าหกำรรมม่ผ่ลำิติภาพัแรงงานสู่่งสุู่ดัเม่�อเท่ยบกัำบแรงงาน 
ในภาคเกำษติรแลำะภาคบริกำาร	อย�างไรก็ำด่ั	ภาคอุติสู่าหกำรรม 
ยังม่ความท้าทายด้ัานกำารแขึ้�งขัึ้นทางกำารผ่ลิำติท่�สู่่งข้ึ้�นทั�วโลำกำ 
ทั�งปริมาณ	ความเร็ว	แลำะคุณภาพัในกำารผ่ลิำติ	อ่กำทั�งความต้ิองกำาร
ขึ้องผ้่่บริโภคม่กำารเปล่ำ�ยนแปลำงอย�างรวดัเร็ว	ค�าแรงแลำะค�าใช้จ�าย
ท่�สู่่งข้ึ้�น	ติลำอดัจนร่ปแบบกำารผ่ลำิติลัำกำษณะ	Economy	of	Scale	
ท่�ไม�สู่ามารถทำากำำาไรได้ัด่ัเหม่อนเช�นท่�ผ่�านมา	นอกำจากำน่�	ตัิวช่�วัดั
ด้ัานประสิู่ทธิิภาพัขึ้องธุิรกิำจขึ้องสู่ถาบัน	International	Institute 
for	Management	Development	ประจำาปี	พั.ศ.	2564 
ยังช่�ให้เห็นว�า	ผ่ลิำติภาพัแลำะประสู่ิทธิิภาพัภาคอุติสู่าหกำรรม 
ขึ้องไทยม่อันดัับติำ�า	แม้ว�ากำารจัดัอันดัับปีลำ�าสุู่ดัจะอย่�ในระดัับ 
ท่�ด่ัข้ึ้�นก็ำติาม	 ซ้ึ่�งสู่ะท้อนว�าภาคอุติสู่าหกำรรมจำาเป็นต้ิองได้ัรับ 
กำารพััฒนาเพ่ั�อเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นให้สู่่งข้ึ้�น
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 ขั�นตอนกิาริริบัวั่ตถุดิิ์บ จัดัเป็นขัึ้�นติอนแรกำในกำระบวนกำาร
ผ่ลิำติท่�ม่ความสู่ำาคัญมากำ	เน่�องจากำหากำวัติถุดิับตัิ�งต้ินไม�ได้ัคุณภาพั
ย�อมสู่�งผ่ลำให้ผ่ลิำติภัณฑ์์ไม�ได้ัคุณภาพัติามไปด้ัวย	 โดัยเฉพัาะ 
อย�างยิ�งวัติถุดิับสู่ำาหรับกำารผ่ลิำติอาหาร	จำาเป็นต้ิองให้ความสู่ำาคัญ 
กัำบผ่ลำกำระทบจากำกำารปนเปื�อน	ดัังนั�น	เพ่ั�อเป็นกำารควบคุมคุณภาพั
สิู่นค้า	ตัิ�งแติ�ขัึ้�นติอนกำารรับวัติถุดิับ	สู่ามารถนำาเทคโนโลำย่	 IoT 
มาประยุกำต์ิใช้ในกำารเก็ำบข้ึ้อม่ลำติ�าง	ๆ	อาทิ	กำารจัดัหาวัติถุดิับ 
จากำ	Supplier	แลำะกำารจดััซ่ึ่�อในร่ปแบบดัจิิทัลำ	รวมทั�งใช้เทคโนโลำย่ 
ดัังกำลำ�าวในกำารประมวลำผ่ลำกำารติิดัติามสู่ถานะแลำะคุณภาพั 
วัติถุดิับแบบ	Real	Time	เพ่ั�อควบคุมคุณภาพัสิู่นค้าแลำะเวลำา 
ให้เป็นไปติามแผ่นกำารผ่ลิำติท่�กำำาหนดั	พัร้อมทั�งลำดักำารสู่่ญเสู่่ย 
จากำกำาร	Stock	สิู่นค้า
 ขั�นตอนกิาริผู้ลิัต ครอบคลุำมตัิ�งแติ�กำารจัดักำารวัติถุดิับ 
กำารประกำอบสู่ินค้า	จนถ้งกำารติรวจสู่อบคุณภาพั	สู่ามารถแบ�ง 
กำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำยไ่ด้ั	ดัังน่�
 •	 กำารใช้เทคโนโลำย	่IoT	ในกำารบันท้กำพัารามิเติอร์ติ�าง	ๆ 	ขึ้อง
กำารผ่ลิำติในร่ปแบบดิัจิทัลำ	ได้ัแกำ�	อุณหภ่มิ	ความช่�น	ความเร็วรอบ
แลำะจำานวนชิ�นงาน	เป็นต้ิน	พัร้อมทั�งแสู่ดังผ่ลำแบบ	Real	Time 
เพ่ั�อลำดัความสู่่ญเสู่่ยจากำกำระบวนกำารผ่ลิำติ	แลำะคาดักำารณ์ระยะ 
เวลำากำารบำารุงรักำษาเคร่�องจักำรได้ั	ซ้ึ่�งนอกำจากำจะช�วยลำดัค�าใช้จ�าย 

	 แนวทางหน้�งในกำารเพิั�มผ่ลิำติภาพัแลำะประสู่ิทธิิภาพั	เพ่ั�อทำาให้ภาคอุติสู่าหกำรรมม่ข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นสู่่งข้ึ้�น 
นั�นค่อ	กำารผ่ลัำกำดัันกำารผ่ลิำติไปสู่่�	Digital	Transformation	โดัยกำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่ติ�าง	ๆ	เช�น	Robotic,	 Internet	 
of	Things	(IoT)	แลำะ	Artificial	Intelligence	:	AI	ในกำระบวนกำารผ่ลิำติ	เพ่ั�อให้สู่ามารถติรวจสู่อบแลำะควบคุมกำารทำางาน 
ได้ัทันท�วงท่	นำาข้ึ้อม่ลำมาวิเคราะห์ติ�อยอดัได้ั	เกิำดัความรวดัเร็วแลำะแม�นยำาในกำารผ่ลิำติ	ซ้ึ่�งจะช�วยเพิั�มประสิู่ทธิิภาพักำารผ่ลิำติ 
แลำะลำดัต้ินทุนในระยะยาวให้กัำบภาคอุติสู่าหกำรรมได้ั	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญดัังกำลำ�าว
จ้งได้ัดัำาเนินกำารยกำระดัับสู่ถานประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมให้ม่ประสิู่ทธิิภาพักำารผ่ลิำติสู่่งข้ึ้�น	 โดัยประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย ่
ให้เหมาะสู่มกัำบระบบกำารทำางานในขัึ้�นติอนกำารผ่ลิำติติ�าง	ๆ	ดัังน่�

ด้ัานกำารบำารุงรักำษาแล้ำว	ยังสู่ามารถจัดักำารเวลำาเม่�อเคร่�องจักำรหยุดั
ทำางานได้ัด้ัวย	สู่�งผ่ลำให้สู่ามารถวางแผ่นกำารผ่ลิำติได้ัอย�างแม�นยำาข้ึ้�น
 •	 กำารใช้โปรแกำรมจำาลำองกำระบวนกำารผ่ลิำติ	(Simulation	
Software)	จำาลำองภาระงานขึ้องเคร่�องจักำร	แลำะจำาลำองภาระงาน
ขึ้องบุคลำากำร	เพ่ั�อคาดักำารณก์ำระบวนกำารแลำะผ่ลำลำพััธ์ิท่�อาจเกิำดัข้ึ้�น	
เช�น	กำารจำาลำองภาระงานขึ้องพันักำงาน	โดัยระบบจะแสู่ดังถ้งจำานวน
พันักำงานท่�เหมาะสู่มในแติ�ลำะกำระบวนกำาร	เพ่ั�อลำดัความสู่่ญเปลำ�า 
ท่�เกิำดัจากำจำานวนพันักำงานมากำเกำินไป	หร่อกำารจำาลำองภาระงาน 
ขึ้องเคร่�องจักำร	โดัยระบบจะแสู่ดังถ้งข้ึ้อม่ลำกำารผ่ลิำติติามแผ่นผั่ง 
กำารผ่ลิำติขึ้องโรงงาน	 ซ้ึ่�งกำารดัำาเนินกำารดัังกำลำ�าวทำาให้ลำดัเวลำา 
ลำดัค�าใช้จ�ายติ�าง	ๆ	ได้ัอย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั	พัร้อมทั�งสู่ามารถ 
วางแผ่นในกำารนำาบุคลำากำรไปใช้ในกำารทำางานได้ัอย�างคุ้มค�า
 •	 กำารใช้ระบบอัติโนมัติิ	(Automation)	ช�วยในกำารผ่ลิำติ	
เช�น	กำารประกำอบสิู่นค้าด้ัวยหุ�นยนต์ิอุติสู่าหกำรรม	กำารติรวจสู่อบ
คุณภาพัสิู่นค้า	กำารนับจำานวนสู่ินค้าด้ัวยกำล้ำอง	Machine	Vision	
แลำะกำารลำดัภาระขึ้องพันักำงานในสู่ายกำารผ่ลิำติโดัยกำารใช้ระบบ 
ยานยนต์ิขึ้นสู่�งอัติโนมัติิ	(Automated	Guided	Vehicle	:	AGV)	
ซ้ึ่�งกำารดัำาเนินงานดัังกำลำ�าวจะช�วยให้กำารผ่ลิำติม่ประสิู่ทธิิภาพั 
แลำะลำดัความผิ่ดัพัลำาดัจากำพันักำงานลำง	สู่�งผ่ลำให้เกิำดัขึ้องเสู่่ยลำดัลำง	
หร่อเข้ึ้าสู่่�	Zero	Waste	ได้ั
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 ขั�นตอนกิาริจัึดิ์กิาริสิุนค�าคงคลััง/กิาริจัึดิ์สุ�งสิุนค�า 
โดัยสู่ามารถใช้เทคโนโลำย่	IoT	ไปช�วยในกำารจัดักำารสิู่นค้าคงคลัำง
เพ่ั�อให้เกิำดักำารสู่�งมอบสิู่นค้าให้กัำบผ้่่บริโภคได้ัอย�างทันท�วงท่
นอกำจากำน่�	ข้ึ้อม่ลำกำารสัู่�งซ่ึ่�อสิู่นค้า	กำารสู่�งมอบสิู่นค้า	รวมถ้งข้ึ้อม่ลำ
ด้ัานกำารใช้งานท่�ได้ัจากำกำารจัดัเก็ำบจากำล่ำกำค้า	ยังสู่ามารถนำามา
ปรับปรุงกำลำยุทธ์ิขึ้ององค์กำร	หร่อปรับปรุงสิู่นค้าในอนาคติให้ด่ั 
ยิ�งข้ึ้�นหร่อติอบโจทย์ล่ำกำค้ามากำข้ึ้�น	
	 กำารนำาเทคโนโลำย่มาประยุกำต์ิในกำระบวนกำารผ่ลำิติดัังท่�
กำลำ�าวข้ึ้างต้ิน	นอกำจากำจะม่ประโยชน์ติ�อกำระบวนกำารผ่ลิำติแล้ำว 
ยังสู่ามารถนำาไปประยุกำต์ิใช้กัำบกำารพััฒนาผ่ลิำติภัณฑ์์	แลำะติ�อยอดั 
ไปสู่่�กำารเกิำดั	Business	Model	ในร่ปแบบ	Product	as	a	Service	
ได้ัด้ัวย	
	 อย�างไรก็ำด่ั	 เพ่ั�อให้เกิำดักำารขัึ้บเคล่ำ�อนอย�างเป็นร่ปธิรรม
สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมยังให้ความสู่ำาคัญกัำบกำารเติร่ยม
ความพัร้อมบุคลำากำร	ให้พัร้อมรับความเปล่ำ�ยนแปลำงท่�จะมาพัร้อม
กัำบกำารทำา	Smart	Factory	รวมทั�งสู่�งเสู่ริมกำารพััฒนาบุคลำากำร 
ท่�ม่พ่ั�นฐานในสู่ายกำารผ่ลิำติขึ้องสู่ถานประกำอบกำาร	ให้ม่ความพัร้อม
สู่่�กำารเป็นผ้่่ให้บริกำารด้ัานกำารสู่ร้าง	ประกำอบ	ติิดัตัิ�งแลำะบ่รณากำาร
ระบบดัิจิทัลำสู่ำาหรับโรงงานอัจฉริยะ	(Smart	Factory	System	
Integrator	:	SSI)	เพ่ั�อช�วยให้คำาปร้กำษาแกำ�สู่ถานประกำอบกำาร 
ในด้ัานกำารประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่ติ�าง	ๆ	เช�น	Robotic,	Internet	
of	Things	:	IoT	แลำะ	Artificial	Intelligence	:	AI	ในกำระบวนกำาร
ผ่ลิำติ	 ให้สู่ามารถเพิั�มประสู่ิทธิิภาพักำารผ่ลำิติท่�สู่่งข้ึ้�นยกำระดัับ 
ก้ำาวเข้ึ้าสู่่�	Smart	Factory	ติ�อไป

	 กำารนำา	Digital	Transformation	เข้ึ้ามาใช้ในภาคกำารผ่ลิำติ
ข้ึ้างต้ิน	จ้งนับเป็นสัู่ญญาณท่�ด่ัในกำารปรบัตัิวขึ้องภาคอตุิสู่าหกำรรม
ท่�ก้ำาวทันติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องเทคโนโลำย่ในปัจจุบัน	นอกำจากำ 
จะช�วยลำดัต้ินทุนแลำะเพิั�มประสิู่ทธิิภาพัแล้ำว	ยังสู่ามารถพััฒนาสิู่นค้า
ใหม�	ๆ	ให้ติอบโจทย์ผ้่่บริโภคได้ัอย�างทันท�วงท่อ่กำด้ัวย	ซ้ึ่�งจะเป็น 
กำารยกำระดัับผ้่่ประกำอบกำารในภาคอุติสู่าหกำรรม	ให้ม่ความสู่ามารถ 
ในกำารผ่ลิำติเพิั�มข้ึ้�น	แลำะแขึ้�งขัึ้นในติลำาดัได้ัในยุคท่�ติ้องเผ่ชิญ 
กัำบความท้าทายด้ัานกำารผ่ลิำติ
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		 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญ
ดัังกำลำ�าว	 จ้งได้ัดัำาเนินกำารยกำระดัับศักำยภาพักำารผ่ลิำติสิู่นค้าขึ้อง 
ผ้่่ประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมไทยให้ม่ความพัร้อมปฏิิร่ปไปสู่่�กำารผ่ลำิติ
สิู่นค้าท่�ม่ความหลำากำหลำายแลำะซัึ่บซ้ึ่อนมากำข้ึ้�น	รวมทั�งม่ม่ลำค�าเพิั�มสู่่ง 
โดัยกำารติ�อยอดัจากำอุติสู่าหกำรรมเดิัมท่�ภาคอุติสู่าหกำรรมไทยม่ความ
สู่ามารถในกำารผ่ลำิติอย่�แล้ำว	ไปสู่่�อุติสู่าหกำรรมศักำยภาพัขึ้องประเทศ
	เช�น	อุติสู่าหกำรรมพัลำาสู่ติิกำ	อุติสู่าหกำรรมช่วภาพั	หร่ออุติสู่าหกำรรม
ชิ�นสู่�วนยานยนต์ิ	 สู่่�อุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารกำารแพัทย์ครบวงจร
	แลำะอุติสู่าหกำรรมสิู่�งทอ	สู่่�อุติสู่าหกำรรมวัสู่ดุัเชิงเทคนิคเพ่ั�อรองรับ
อุติสู่าหกำรรมกำารแพัทย์ครบวงจร	โดัยม่ตัิวอย�างกำารดัำาเนินงาน 
ท่�น�าสู่นใจ	ดัังน่�	

กิอำงนโยบายอุำตสัาหกิรรมมหภาค่ (กิม.)

“นว้ตกัรั้รั้มผลิิตภ้ณฑ์์” 
หนทัางปฏิิร้ปผู้้้ประกิอำบกิารส่้ัอุำตสัาหกิรรมศักิยภาพั

“ผู้ลิัตภาพิ” นับเป็นกุำญแจสู่ำาคัญติ�อกำารเติิบโติขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมแลำะเศรษฐกิำจในระยะยาว
	เพัราะสู่ะท้อนถ้งความสู่ามารถในกำารจัดักำารแลำะพััฒนาระบบเศรษฐกิำจเพ่ั�อก้ำาวข้ึ้ามข้ึ้อจำากัำดั 
ทางทรัพัยากำร	ทั�งน่�	หน้�งในหัวใจสู่ำาคัญขึ้องกำารขัึ้บเคล่ำ�อนผ่ลิำติภาพัภาคอุติสู่าหกำรรม	ค่อ 
“นวัติกำรรม”	อาทิ	กำารใช้เทคโนโลำย่สู่มัยใหม�	กำารพััฒนาสิู่นค้าท่�ม่ม่ลำค�าเพิั�มสู่่ง	กำารเพิั�มปริมาณ
ผ่ลำผ่ลิำติด้ัวยต้ินทุนเท�าเดิัมแลำะกำารปรับปรุงกำระบวนกำารบริหารจัดักำารเพ่ั�อเพิั�มประสิู่ทธิิภาพั
กำารผ่ลิำติโดัยความสู่ามารถในกำารสู่ร้างนวัติกำรรมข้ึ้�นอย่�กัำบปัจจัยติ�าง	ๆ	เช�น	ความต้ิองกำาร 
ขึ้องผ้่่บริโภค	ความพัร้อมด้ัานทรัพัยากำร	 เงินทุน	รวมทั�งความร้่แลำะทักำษะ	ความชำานาญ 
ขึ้องบุคคลำ	เป็นต้ิน
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 กิาริพัิฒนาผู้ลิัตภัณฑ์์พิลัาสุติกิชีัว่ภาพิ	เป็นกำารยกำระดัับผ้่่ประกำอบกำารเข้ึ้าไปเป็น 
	 สู่�วนหน้�งในห�วงโซึ่�อุปทานขึ้องอุติสู่าหกำรรมช่วภาพั	ซ้ึ่�งม่เป้าหมายกำารพััฒนา
ผ่ลิำติภัณฑ์์ในกำลุำ�มท่�สู่อดัคล้ำองกัำบนโยบายกำารลำดัใช้ถุงพัลำาสู่ติิกำ	หร่อมาติรกำารกำระตุ้ินกำารใช้
พัลำาสู่ติิกำย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั	(Green	Tax	Expense)	เช�น	จาน	ช้อนแลำะสู่้อม	ถุงห่หิ�ว
ขึ้วดับรรจุภัณฑ์์	รวมถ้งผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำชนิดัอ่�น	เช�น	ฝึากำดัแบบ	Press	cap	กำระถางต้ินไม้ 
เสู้่นหวายเท่ยม	เป็นต้ิน	โดัยกำารให้คำาปร้กำษาสู่ถานประกำอบกำารเริ�มตัิ�งแติ�กำารพััฒนาสัู่ดัสู่�วน 
กำารผ่สู่มเม็ดัพัลำาสู่ติิกำช่วภาพั	ได้ัแกำ�	Polylactic	acid	 (PLA)	Polybutyrate	adipate 
terephthalate	(PBAT)	แลำะ	Polybutylene	succinate	(PBS)	กำารปรับกำระบวนกำารข้ึ้�นร่ป 
ผ่ลิำติภัณฑ์์	 (Process	Condition)	ติลำอดัจนทดัสู่อบคุณสู่มบัติิผ่ลิำติภัณฑ์์	 เพ่ั�อปรับปรุง 
ให้เกิำดักำารผ่ลิำติท่�ม่ประสิู่ทธิิภาพัสู่่งแลำะได้ัผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำช่วภาพัท่�ม่คุณภาพัแลำะคุณสู่มบัติิ 
ท่�เหมาะสู่มเป็นไปติามข้ึ้อกำำาหนดัขึ้องผ่ลิำติภัณฑ์์	ซ้ึ่�งปัจจุบันม่ผ้่่ประกำอบกำารหลำายรายสู่ามารถ 
นำาผ่ลิำติภัณฑ์์ท่�พััฒนาได้ัไปติ�อยอดั	เช�น	กำารผ่ลิำติช้อน-สู้่อมพัลำาสู่ติิกำช่วภาพั	ท่�ไม�ม่สู่ารปนเปื�อน 
ไม� ม่ เช่�อ จุ ลิำนทร่ย์ 	 แลำะไม� ม่กำารหลำุดัลำอกำขึ้องสู่่พัลำาสู่ติิกำ	 ไ ด้ัมาติรฐานติามประกำาศ 
กำระทรวงสู่าธิารณสูุ่ขึ้	ฉบับท่�	 295	แลำะมาติรฐานบรรจุภัณฑ์์สู่ำาหรับวัสู่ดุัสัู่มผั่สู่อาหาร 
ขึ้องสู่หภาพัยุโรป	(European	Union	Law	No.10	:	EU10)	เพ่ั�อเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องสิู่นค้าท่�สู่�งออกำ
ไปยังติลำาดัสู่หภาพัยุโรป

 พัิฒนากิาริผู้ลิัตอุปกิริณ์แลัะเครืิ�องมือทางกิาริแพิทย์ ซ้ึ่�งเป็นสู่�วนหน้�งในอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารกำารแพัทยค์รบวงจร	 
	 โดัยกำารพััฒนาขึ้าเท่ยมโลำหะสู่ำาหรับผ้่่พิักำาร	เน่�องจากำเป็นท่�ต้ิองกำารขึ้องบุคลำากำรทางกำารแพัทย์แลำะผ้่่ป�วย	ม่ม่ลำค�า 
กำารนำาเข้ึ้าจากำติ�างประเทศสู่่ง	ม่ความเป็นไปได้ัในด้ัานเทคโนโลำย่กำารผ่ลิำติในประเทศแลำะความเป็นไปได้ัเชิงพัาณิชย์	โดัยกำารติ�อยอดั 
ความเช่�ยวชาญด้ัานกำารออกำแบบแลำะทำาแม�พิัมพ์ัด้ัวย	Software	(CAD	(Computer	Aided	Design),	CAM	(Computer	Aided	
Manufacturing))	สู่ำาหรับผ่ลิำติภัณฑ์์ชิ�นสู่�วนโลำหะสู่ำาหรับรถยนติ์แลำะงานอุติสู่าหกำรรมขึ้องผ้่่ประกำอบกำาร	ยกำระดัับไปสู่่�กำารผ่ลำิติ 
ขึ้าเท่ยมโลำหะสู่ำาหรับผ้่่พิักำาร	ผ่�านกำารถ�ายทอดัองค์ความร้่ด้ัานเทคโนโลำย่กำารผ่ลิำติ	กำารออกำแบบ	กำารปรับปรุง/จัดัเติร่ยมเคร่�องจักำร
กำารทดัลำองผ่ลำิติขึ้าเท่ยมโลำหะติ้นแบบ	ติลำอดัจนทดัสู่อบมาติรฐานผ่ลำิติภัณฑ์์	แลำะทดัสู่อบสู่มรรถนะกำารใช้งานให้ม่ประสู่ิทธิิภาพั 
ใกำล้ำเค่ยงกัำบผ่ลิำติภัณฑ์์ท่�นำาเข้ึ้าจากำติ�างประเทศ	สู่�งผ่ลำให้ผ้่่ประกำอบกำารสู่ามารถผ่ลำิติผ่ลิำติภัณฑ์์ท่�ม่ม่ลำค�าเพิั�มสู่่งในกำลุำ�มอุปกำรณ์แลำะ
เคร่�องม่อทางกำารแพัทย์	สู่ามารถเพิั�มผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติ	แลำะลำดัต้ินทุนกำารผ่ลิำติได้ั	ซ้ึ่�งเป็นกำารสู่ร้างความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นสู่ำาหรับ
ติลำาดัภายในประเทศแลำะทดัแทนกำารนำาเข้ึ้า	ทั�งน่�	ปัจจุบันผ้่่ประกำอบกำารได้ันำาองค์ความร้่ท่�ได้ัพัร้อมติ�อยอดัสู่่�กำารผ่ลิำติเชิงพัาณิชย์ 
โดัยอย่�ระหว�างกำารประเมินราคาเพ่ั�อจำาหน�ายให้กัำบสู่ถานพัยาบาลำในประเทศ	นอกำจากำน่�	ยังขึ้ยายผ่ลำไปสู่่�กำารวางแผ่นพััฒนาอุปกำรณ์
แลำะเคร่�องม่อทางกำารแพัทย์ชนิดัอ่�น	(ข้ึ้อเขึ้�าเท่ยมสู่ำาหรับผ้่่พิักำาร)	อ่กำด้ัวย	
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 กิาริพัิฒนาผู้ลิัตภัณฑ์์วั่สุดุิ์เชิังเทคนิคสุำาหรัิบสิุ�งทอทางกิาริแพิทย์ (Medical Textiles) ท่�ใช้ในโรงพัยาบาลำแลำะเพั่�อ 
	 สุู่ขึ้อนามัย	ซ้ึ่�งเป็นสู่�วนหน้�งในกำารสู่นับสู่นุนอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารกำารแพัทย์ครบวงจร	โดัยพััฒนาผ้่่ประกำอบกำาร 
ในอุติสู่าหกำรรมสิู่�งทอแลำะเคร่�องนุ�งห�มแบบดัั�งเดิัมให้สู่ามารถผ่ลำิติผ่ลิำติภัณฑ์์สิู่�งทอทางกำารแพัทย์ในกำลุำ�มท่�ใช้ในโรงพัยาบาลำ 
แลำะกำลุำ�มผ่ลิำติภัณฑ์์เพ่ั�อสุู่ขึ้อนามัยท่�ม่ความหลำากำหลำาย	แลำะม่คุณสู่มบัติิพิัเศษในด้ัานติ�าง	ๆ	เพ่ั�อติอบสู่นองความต้ิองกำารขึ้องติลำาดัท่�ม่ 
แนวโน้มขึ้ยายตัิวทั�งในประเทศแลำะอ่กำหลำายประเทศทั�วโลำกำ	เช�น	ชุดัคลุำมสู่ำาหรับแพัทย์ในห้องผ่�าตัิดัท่�ม่สู่มบัติิในกำารสู่ะท้อนนำ�าแลำะป้องกัำน
ไฟัฟ้ัาสู่ถิติ	ชุดัสู่ครับสู่ำาหรับแพัทย์ในแผ่นกำฉุกำเฉิน	ชุดัพัยาบาลำยับยั�งเช่�อแบคท่เร่ยแลำะไวรัสู่	ผ้่าก๊ำอซึ่สู่ะท้อนรังสู่่เอ็กำซ์ึ่แลำะด่ัดัซัึ่บขึ้องเหลำว
ในปริมาณมากำ	แลำะถุงเท้าสู่ำาหรับผ้่่ป�วยเบาหวาน	เป็นต้ิน	ซ้ึ่�งดัำาเนินกำารผ่�านกิำจกำรรมให้คำาปร้กำษาแนะนำาแลำะถ�ายทอดัองค์ความร้่ 
กำารพััฒนาผ่ลิำติภัณฑ์์	กำารผ่ลิำติผ่ลิำติภัณฑ์์ต้ินแบบ	กำารทดัสู่อบคุณสู่มบัติิแลำะมาติรฐานผ่ลิำติภัณฑ์์ในห้องปฏิิบัติิกำาร	รวมถ้งกำารทดัสู่อบ 
กำารใช้งานผ่ลิำติภัณฑ์์	ทำาให้ผ้่่ประกำอบกำารม่องค์ความร้่ในกำารผ่ลิำติผ่ลิำติภัณฑ์์สิู่�งทอทางกำารแพัทย์ท่�ได้ัมาติรฐานติามข้ึ้อกำำาหนดั	แลำะ
สู่ามารถนำาความร้่ท่�ได้ัไปติ�อยอดัสู่่�เชิงพัาณิชย์	ตัิวอย�างเช�น	ผ้่่ประกำอบกำารท่�ได้ัรับกำารถ�ายทอดักำารพััฒนาชุดัพัยาบาลำยับยั�งเช่�อแบคท่เร่ย 
แลำะไวรัสู่	(Feline	corona	virus)	ติามมาติรฐาน	ISO	18184	:	2019	ได้ัจัดัทำาชุดัพัยาบาลำดัังกำลำ�าวจำาหน�ายให้แกำ�กำลุำ�มโรงพัยาบาลำเอกำชน
รวมถ้งประชาสัู่มพัันธ์ิแลำะเปิดัติลำาดัไปยังพัยาบาลำในโรงพัยาบาลำขึ้องรัฐ	ในราคาท่�เหมาะสู่มสู่ามารถซ่ึ่�อสู่วมใสู่�เพ่ั�อให้ปฏิิบัติิงานได้ัอย�าง
ปลำอดัภัยแลำะมั�นใจ

 จึากิกิาริดิ์ำาเนินกิาริข�างต�นอาจึกิลั�าว่ไดิ์�ว่�า กิาริใชั�องค์คว่ามร้ิ� 
ใหม� ๆ แลัะนว่ัตกิริริมกิาริผู้ลัิต โดิ์ยอาศัยศักิยภาพิแลัะทักิษะ 
คว่ามชัำานาญที�มีอย้�ในปัจึจุึบันต�อยอดิ์คว่ามสุามาริถผู้้�ปริะกิอบกิาริ 
ให� เ กิิดิ์ผู้ ลิัต ภัณฑ์์ใหม� ที� ตอบสุนอง อุตสุาหกิริริม ศักิยภาพิ 
ที�หลัากิหลัาย แลัะม้ลัค�าเพิิ�มสุ้งขึ�นนั�น เป็นกิาริปรัิบโคริงสุริ�าง 
กิาริผู้ลิัตจึากิอุตสุาหกิริริมเดิิ์มไปสุ้�กิาริผู้ลิัตในอุตสุาหกิริริมศักิยภาพิ 
แลัะกิาริผู้ลิัตที� มีผู้ลิัตภาพิสุ้ง ซึึ่� งจึะเป็นกิาริชั�ว่ยขับเคลืั�อน 
เศริษฐกิิจึไทยแลัะยกิริะดัิ์บศักิยภาพิกิาริแข�งขันของปริะเทศไทย 
ในริะยะต�อไป
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“กั�รั้ข้บเคล่ิ�อน BCG Economy 
ผู่้านมาตรกิาร Green Tax Expense อำย่างต่อำเน่�อำง”

กิอำงนโยบายอุำตสัาหกิรรมรายสัาข้า 1 (กิร.1)

	 จากำกำารประชุมคณะรัฐมนติร่เม่�อวันท่�	19	มกำราคม	2564	
คณะรัฐมนติร่ม่มติิเห็นชอบให้กำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาเศรษฐกิำจ
ช่วภาพั	เศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	แลำะเศรษฐกิำจสู่่เข่ึ้ยว	(Bio-Circular- 
Green	Economy	 :	BCG	Model)	 โมเดัลำเศรษฐกำิจสู่่�กำาร
พััฒนาท่�ยั�งย่นเป็นวาระแห�งชาติิ	ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2564	เป็นต้ินไป 
แลำะมอบหมายให้คณะกำรรมกำารบริหารกำารพััฒนาเศรษฐกำิจ
ช่วภาพั-เศรษฐกิำจหมุนเว่ยน-เศรษฐกิำจสู่่เข่ึ้ยว	(Bio-Circular- 
Green	Economy	:	BCG	Model)	สู่�วนราชกำาร	แลำะหน�วยงาน
ขึ้องรัฐพิัจารณากำำาหนดัแลำะดัำาเนินแผ่นงาน/โครงกำารติ�าง	ๆ 
ติามอำานาจหน้าท่�แลำะความรับผิ่ดัชอบให้ถ่กำต้ิอง	 เหมาะสู่ม 
สู่อดัคล้ำองกัำบยุทธิศาสู่ติร์กำารขัึ้บเคล่ำ�อนประเทศไทยด้ัวยโมเดัลำ 
เศรษฐกำิจ	 BCG	พั.ศ.	 2564-2569	 เพ่ั�อให้กำารขัึ้บเคล่ำ�อน 
วาระแห�งชาติิในเร่�องน่�เกิำดัผ่ลำเป็นร่ปธิรรมโดัยเร็วแลำะยั�งยน่

 สุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม (สุศอ.) กิริะทริว่ง
อุตสุาหกิริริม ได้ัดัำาเนินกำารขึ้ับเคลำ่�อนมาติรกำาร	Green	Tax 
Expense	สู่ำาหรับพัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั	ท่�สู่อดัคล้ำอง
กัำบกำารขัึ้บเคล่ำ�อนโมเดัลำเศรษฐกิำจสู่่�กำารพััฒนาท่�ยั�งย่น	 (BCG	 
Economy	:	เศรษฐกิำจช่วภาพั	เศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	แลำะเศรษฐกิำจ
สู่่เข่ึ้ยว)	ร�วมกัำบกำระทรวงกำารคลัำงจัดัทำามาติรกำารกำระตุ้ินกำาร
ใช้พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั	(Green	Tax	Expense) 
ติามพัระราชกำฤษฎ่กำาออกำติามความในประมวลำรัษฎากำรว�า
ด้ัวยกำารยกำเว้นรัษฎากำร	(ฉบับท่�	702)	พั.ศ.	2563	เม่�อวันท่�	20	
มิถุนายน	2563	ซ้ึ่�งเป็นกำารนำารายจ�ายท่�ผ้่่ประกำอบกำารได้ัจ�ายไป
ในกำารซ่ึ่�อผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายไดั้ทางช่วภาพัมาหักำ 
ลำดัหย�อนภาษ่เงินได้ันิติิบุคคลำเป็นจำานวน	1.25	เท�าขึ้องค�าใช้จ�าย 

ท่� ได้ัจ�ายไปในกำารขึ้อรับกำารยกำเว้นภาษ่เงินได้ันิติิบุคคลำได้ั 
ในระหว�างปี	พั.ศ.	2562-2564	โดัยจะต้ิองซ่ึ่�อผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำ 
ท่�ย�อยสู่ลำายติามประเภทท่�กำรมสู่รรพัากำรกำำาหนดั	(ประกำาศอธิิบด่ั
กำรมสู่รรพัากำร	เก่ำ�ยวกัำบภาษ่เงินได้ั	(ฉบับท่�	388)	วันท่�	3	กัำนยายน	
2563	จากำผ้่่ผ่ลิำติท่�ได้ัรับใบรับรองผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ั 
ทางช่วภาพัท่�ออกำให้โดัย	สู่ศอ.	ติามประกำาศ	สู่ศอ.	เร่�องหลัำกำเกำณฑ์์
แลำะวิธ่ิกำารรับรองผ่ลำิติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั 
วันท่� 	 29	 มิ ถุนายน	 2563	 ได้ัแกำ� 	 1 . 	 ถุงห่ หิ� ว 	 2. 	 ถุงขึ้ยะ 
3.	แก้ำวพัลำาสู่ติิกำ	4.	จาน	ชาม	ถาดัพัลำาสู่ติิกำแบบใช้ครั�งเด่ัยว 
5.	ช้อน	สู้่อม	ม่ดัพัลำาสู่ติิกำ	6.	หลำอดัพัลำาสู่ติิกำ	7.	 ถุงพัลำาสู่ติิกำ 
สู่ำาหรับเพัาะชำา	8.	ฟิัล์ำมคลุำมหน้าดิัน	9.	ขึ้วดัพัลำาสู่ติิกำ	10.	ฝึาแก้ำวนำ�า 
แลำะ	11.	ฟิัล์ำมปิดัฝึาแก้ำว
	 มาติรกำารกำระตุ้ินกำารใช้พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายไดั้ทางช่วภาพั 
ดัังกำลำ�าวจะช�วยขัึ้บเคล่ำ�อนอุติสู่าหกำรรมช่วภาพัภายใต้ิโมเดัลำ
เศรษฐกำจิสู่่�กำารพััฒนาท่�ยั�งยน่	BCG	Economy	ยกำระดัับนวตัิกำรรม
ให้สู่ามารถลำดัผ่ลำกำระทบติ�อสิู่�งแวดัล้ำอมอย�างเป็นร่ปธิรรม 
ติอบสู่นองความต้ิองกำารผ้่่บริโภคท่�ม่แนวโน้มขึ้ยายเพิั�มข้ึ้�น
เน่�องจากำผ่ลิำติภัณฑ์์จากำพัลำาสู่ติิกำเป็นสู่�วนประกำอบในเก่ำอบ 
ทุกำอุติสู่าหกำรรมแลำะม่ความเก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบกำารใช้ช่วิติขึ้องประชาชน
กำารผ่ลัำกำดัันให้เกิำดักำารใช้พัลำาสู่ติิกำย�อยสู่ลำายได้ัอย�างแพัร�หลำาย 
จะช�วยลำดัมลำภาวะแลำะขึ้องเสู่่ยในสัู่งคม	ช�วยสู่ร้างเศรษฐกิำจสู่่เข่ึ้ยว
แลำะยกำระดัับสัู่งคมให้น�าอย่�มากำข้ึ้�น	ช�วยลำดังบประมาณภาครัฐ 
ในกำารกำำาจัดัขึ้ยะพัลำาสู่ติิกำติกำค้าง	แลำะเป็นกำารเพิั�มทางเล่ำอกำ 
ในกำาร จัดักำารดั้ าน สิู่� งแวดั ล้ำอม เ พ่ั� อ ใช้ทดัแทนพัลำาสู่ ติิกำ 
ท่�ย�อยสู่ลำายยากำ	ซ้ึ่�งจะนำาไปสู่่�กำารบรรลุำเป้าประสู่งค์ในกำารผ่ลัำกำดััน
ให้ประเทศไทยเป็น	Bio	Hub	of	ASEAN	
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	 ผ่ลำจากำกำารดัำา เ นินงานติามมาติรกำารขึ้้ า ง ต้ิน 
สู่ศอ.	ในฐานะหน�วยงานออกำใบรับรองผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำ
ท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพัให้ผ้่่ประกำอบกำารเพ่ั�อนำาไปใช้ 
เป็นหลัำกำฐานในขึ้อใช้สิู่ทธิิลำดัหย�อนทางภาษ่ได้ัออกำ 
ใบรับรองฯ	(ตุิลำาคม	2563-พัฤษภาคม	2565)	จำานวน 
ทั�งสิู่�น	70	ใบรับรอง	ให้ผ้่่ประกำอบกำาร	6	ราย	โดัยจากำ 
ข้ึ้อม่ลำกำารย่�นขึ้อรับรองดัังกำลำ�าว	สู่ามารถสู่�งเสู่ริมกำารใช้ 
พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพักำว�า	1	หม่�นตัินติ�อปี 
แลำะผ้่่ประกำอบกำารใช้สิู่ทธิิทางภาษ่นิติิบุคคลำจากำมาติรกำาร 
ประมาณ	 18.3	 ล้ำานบาท	 ในปีภาษ่ 	 พั .ศ . 	 2563 
(ข้ึ้อม่ลำในปี	พั.ศ.	 2564	ยังอย่�ระหว�างกำารย่�นภาษ่) 
ซ้ึ่� งเป็นกำารสู่นับสู่นุนกำารใช้พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ั 
ทางช่วภาพัได้ัเป็นอย�างด่ั
	 อย�างไรก็ำด่ั	หลัำงจากำ	พั.ร.ฎ.	ได้ัสิู่�นสุู่ดักำารบังคับ	สู่ศอ. 
ได้ัรับความเห็นจากำผ้่่ประกำอบกำาร	ขึ้อให้พิัจารณาขึ้ยาย 
ระยะเวลำากำารออกำใบรับรองออกำไปอ่กำ	เน่�องจากำ	พั.ร.ฎ.	 
ฉบับกำ�อน	ม่ระยะเวลำาท่�ให้ผ้่่ประกำอบกำารได้ัเติร่ยมกำารน้อย 
ซ้ึ่�งไม�เพ่ัยงพัอท่�จะเข้ึ้าร�วมมาติรกำาร	จากำกำารท่� ม่ผ่ลำ 
บังคับย้อนหลัำงให้นำาค�าใช้จ�ายในปีภาษ่	พั.ศ.	 2562 
มาลำดัหย�อนภาษ่	แติ�	พั.ร.ฎ.	 (...)	 เริ�มม่ผ่ลำบังคับใช้ 
เม่�อช�วงกำลำางปี	พั.ศ.	2563	ทำาให้ผ้่่ประกำอบกำารสู่�วนหน้�ง 
ไม�สู่นใจเข้ึ้าร�วมมาติรกำาร	ซ้ึ่�งหากำม่กำารขึ้ยายระยะเวลำา 
กำารบังคับใช้ออกำไป	จะทำาให้เกิำดัความคุ้มค�าในกำาร 
เข้ึ้าร�วมมาติรกำาร	ท่�ต้ิองเสู่่ยค�าทดัสู่อบเพ่ั�อให้ผ่ลิำติภัณฑ์์ 
ได้ัมาติรฐานท่� รับรอง	 แลำะจากำกำระแสู่กำารรักำษ์โลำกำ 
แลำะกำารบังคับใช้แผ่นปฏิิบัติิกำารดั้านกำารจัดักำารขึ้ยะ
พัลำาสู่ติิกำท่�กำำาหนดัให้ยกำเลำิกำกำารใช้บรรจุภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำ
แลำะผ่ลำิติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ใช้ครั�งเด่ัยว	ท่�จะสู่�งผ่ลำกำระทบ 
ติ�อผ้่่ประกำอบกำารผ่ลิำติพัลำาสู่ติิกำ	เช�น	หลำอดั	ถุง	แก้ำวนำ�า 
จาน	 ช้อน	แลำะสู้่อม	 ในกำารปรับตัิวเพ่ั�อมาผ่ลิำติสิู่นค้า 
จากำพัลำาสู่ติิกำย�อยสู่ลำายไดัท้างช่วภาพัทดัแทนพัลำาสู่ติิกำเดัมิ	

	 จากำความกัำงวลำดัังกำลำ�าว	สู่มาคมอุติสู่าหกำรรมพัลำาสู่ติิกำช่วภาพัไทย 
ผ้่่แทนผ้่่ประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมพัลำาสู่ติิกำ	ได้ัขึ้อให้กำระทรวงกำารคลัำง 
ขึ้ยายระยะเวลำาขึ้องพัระราชกำฤษฎ่กำา	ออกำติามความในประมวลำ
รัษฎากำรว�าด้ัวยกำารยกำเว้นรัษฎากำร	(มาติรกำารสู่�งเสู่ริมกำารใช้ผ่ลิำติภัณฑ์์ 
พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั)	 จ้งทำาให้เ กิำดัข้ึ้อเสู่นอให้ 
กำระทรวงกำารคลัำงขึ้ยายระยะเวลำาขึ้องมาติรกำารน่�ออกำไปอ่กำ	3	 ปี	 
หน�วยงานบ่รณากำารท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	 ซ้ึ่�งประกำอบดั้วย	กำรมสู่รรพัากำร 
สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจกำารคลัำง	กำรมควบคุมมลำพิัษ	สู่ถาบันพัลำาสู่ติิกำ 
แลำะ	สู่ศอ.	 จ้งได้ัม่กำารประชุมหาร่อเพ่ั�อพิัจารณาข้ึ้อเสู่นอดัังกำลำ�าว 
เม่�อเด่ัอนม่นาคม	2564	แลำะม่มติิเห็นควรขึ้ยายระยะเวลำามาติรกำาร 
ออกำไปติามท่�เสู่นอ	แลำะให้สู่มาคมอุติสู่าหกำรรมพัลำาสู่ติิกำช่วภาพัไทย
รวบรวมข้ึ้อม่ลำจากำหน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องมาเสู่นอกำระทรวงกำารคลัำง 
แลำะให้	สู่ศอ.	ประสู่านข้ึ้อม่ลำกัำบกำรมสู่รรพัากำร	แลำะสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ
กำารคลัำง	เพ่ั�อนำาเสู่นอให้คณะรัฐมนติร่พิัจารณาให้ความเห็นชอบ	
	 ทั�งน่�	คณะรัฐมนติร่ได้ัพิัจารณาแลำะม่มติิเห็นชอบมาติรกำารฯ	แล้ำว 
เม่�อเด่ัอนเมษายน	2565	โดัยมอบหมายให้สู่ำานักำงานคณะกำรรมกำาร
กำฤษฎ่กำาจัดัประชุมรับฟัังคำา ช่� แจงจากำหน�วยงานท่� เ ก่ำ� ยว ข้ึ้อง 
เพ่ั�อพิัจารณาร�างพัระราชกำฤษฎ่กำา	ออกำติามความในประมวลำรัษฎากำร
ว�าด้ัวยกำารยกำเว้นรัษฎากำร	(ขึ้ยายระยะเวลำามาติรกำารสู่�งเสู่ริมกำารใช้ 
ผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั)	สู่ำานักำงานคณะกำรรมกำาร 
กำฤษฎ่กำา	ได้ัม่กำารประชุมรับฟัังคำาช่�แจงจากำหน�วยงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง
รวมทั� ง 	 สู่ศอ . 	 ไ ด้ันำา เสู่นอขึ้้อ ม่ลำประกำอบเพั่� อ พิัจารณาร� า ง 
พัระราชกำฤษฎ่กำาฯ	แล้ำวเม่�อเด่ัอนเมษายน-พัฤษภาคม	 2565	 
โดัยความค่บหน้าลำ�า สุู่ดัในเด่ัอนมิถุนายน	 2565	 สู่ำานักำงานฯ 
ได้ัอย่�ระหว�างขัึ้�นติอนกำารพิัจารณาท่ลำเกำล้ำาเสู่นอลำงพัระปรมาภิไธิย 
แลำะกำารประกำาศใช้ในราชกิำจจานุเบกำษา	 ให้พัระราชกำฤษฎ่กำา 
ออกำติามความในประมวลำรัษฎากำรว�าด้ัวยกำารยกำเว้นรัษฎากำร 
(มาติรกำารสู่�งเสู่ริมกำารใช้ผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทาง
ช่วภาพั)	 ม่ผ่ลำบังคับใช้ติ�อไป	ในระหว�างปีภาษ่	พั.ศ.	2565-2567 
ซ้ึ่�งภายใต้ิ	พั.ร.ฎ.	 ดัังกำลำ�าว	สู่ศอ.	 ยังคงได้ัรับมอบหมายให้เป็น 
หน�วยงานออกำใบรับรองผ่ลิำติภัณฑ์์พัลำาสู่ติิกำท่�ย�อยสู่ลำายได้ัทางช่วภาพั
เพ่ั�อเป็นหลัำกำฐานให้ผ้่่ประกำอบกำารไดั้นำาไปใช้สิู่ทธิิลำดัหย�อนภาษ่ 
ให้เป็นไปติามเจตินารมณ์ขึ้องมาติรกำาร	Green	Tax	Expense 
อย�างติ�อเน่�องติ�อไป	เพ่ั�อขัึ้บเคล่ำ�อน	BCG	Economy	แลำะสู่ร้างความ 
ยั�งย่นให้อุติสู่าหกำรรมขึ้องไทย	
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กั�รั้จ้ำดที่ำ�แนวที่�งกั�รั้พ้ิฒน�
อุตส�หกัรั้รั้มย�นยนต์ไที่ย 
ส่้ัอุำตสัาหกิรรมยานยนต์อัำตโนมัติ

	 จากำกำารเติิบโติขึ้องอุติสู่าหกำรรมยานยนติ์ท่�เป็นกำาร
เช่�อมติ�อระหว�างยานยนต์ิ	คน	แลำะสู่ภาพัแวดัลำ้อม	นำาไปสู่่�
กำารพััฒนายานยนต์ิอัติโนมัติิ	(Autonomous	Vehicle)	ทำาให้
โครงสู่ร้างอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิในอนาคติเปล่ำ�ยนไป	ในขึ้ณะท่�
ม่ธุิรกิำจใหม�เก่ำ�ยวข้ึ้องเพิั�มข้ึ้�น	เช�น	ผ้่่ผ่ลิำติชิ�นสู่�วนอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่
เซ็ึ่นเซึ่อร์	กำล้ำองความลำะเอ่ยดัสู่่ง	ระบบสู่่�อสู่ารระบบสู่มองกำลำ
ฝัึงตัิว	ซึ่อฟัท์แวร์ควบคุม	แลำะปัญญาประดิัษฐ์	(AI)	เพ่ั�อทำาให้
ยานยนต์ิสู่ามารถเคลำ่�อนท่�อย�างม่ประสู่ทิธิิภาพั	ปลำอดัภัย	แลำะ
ใช้งานได้ัหลำากำหลำาย	สิู่�งท่�ม่ความสู่ำาคัญ	ค่อ	อุปกำรณ์	แลำะ
ระบบดัังกำลำ�าวจะถ่กำติิดัตัิ�งแลำะเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องยานยนต์ิ 
ในอนาคติ	ทำาให้จำาเป็นต้ิองม่กำารพััฒนาองค์ความร้่	เทคโนโลำย่
แลำะข้ึ้อกำฎหมายท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	 ซ้ึ่�งปัจจุบันมาติรกำารสู่�งเสู่ริม 
ด้ัานยานยนติ์สู่มัยใหม�ยังไม�เพ่ัยงพัอติ�อกำารพััฒนาเทคโนโลำย่ 
ยานยนต์ิขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิในประเทศไทย	ขึ้ณะท่�ประเทศเพ่ั�อนบ้าน 
อาทิ	มาเลำเซ่ึ่ย	อินโดัน่เซ่ึ่ย	สิู่งคโปร์	แลำะเว่ยดันาม	ม่แผ่น
เติร่ยมพัร้อมในกำารมุ�งไปสู่่�กำารผ่ลิำติยานยนต์ิขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิ 
อย�างเป็นร่ปธิรรม	โดัยมุ�งไปสู่่�เทคโนโลำย่ยานยนต์ิสู่มัยใหม�	 
(Next	Generation	Automotive	Technology)	ท่�ประกำอบด้ัวย 
ยานยนติไ์ฟัฟ้ัา	(Electric	vehicle	:	EV)	แลำะยานยนติเ์ช่�อมติ�อ 
แลำะขึ้ับข่ึ้�อัติโนมัติิ	 (Connected	and	Autonomous	 
Vehicle	:	CAV)	ดัังภาพัท่�	1	ทำาให้อุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิแลำะ
ชิ�นสู่�วนขึ้องไทยต้ิองปรับตัิวให้ทันติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำง	แลำะ
กำารแขึ้�งขัึ้น

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำจิอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	ได้ัร�วมกำบัสู่ถาบนัยานยนติ์ 
ดัำาเนินโครงกำารจัดัทำาแนวทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	ยานยนต์ิไทย
สู่่�อุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิอัติโนมัติิ	โดัยม่วัติถุประสู่งค์หลัำกำ	เพ่ั�อกำำาหนดั
แนวทาง	แลำะยุทธิศาสู่ติร์	อุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิอัติโนมัติิ	(Autonomous	
Vehicle	:	AV)	สู่ำาหรับหน�วยงานภาครัฐ	หน�วยงานอ่�นท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	แลำะ 
ผ้่่ประกำอบกำารในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิ	 รวมทั�งอุติสู่าหกำรรมอ่�น 
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	เพ่ั�อเติร่ยมความพัร้อมให้กัำบบุคลำากำร	แลำะผ้่่ประกำอบกำาร 
ในอุติสู่าหกำรรมยานยนติ์	 ชิ�นสู่�วน	แลำะอุติสู่าหกำรรมท่� เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
ในกำารพััฒนาติ�อยอดัจากำทักำษะท่�ม่อย่�	 (Up	Skill)	หร่อกำารปรับตัิวรับ 
ทักำษะใหม�	ๆ	(Re	Skill)	ซ้ึ่�งโครงกำารได้ัม่กำารศ้กำษาทบทวนทิศทาง	แลำะ
ยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมยานยนติ์อัติโนมัติิขึ้องหน�วยงาน 
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	ทั�งในประเทศแลำะติ�างประเทศ	กำารสู่ัมภาษณ์เชิงล้ำกำ	แลำะ 
กำารสู่�งแบบสู่อบถาม	รวมถ้งกำารจัดัประชุมระดัมสู่มองเชิงปฏิิบัติิกำาร
	(Workshop)	จากำผ้่่ม่สู่�วนเกำ่�ยวข้ึ้องในอุติสู่าหกำรรม	CAV	ทั�งภาครัฐ 
แลำะเอกำชน	

กิอำงนโยบายอุำตสัาหกิรรมรายสัาข้า 1 (กิร.1)
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	 รายงานกำารศ้กำษาโครงกำารได้ักำำาหนดัแนวทางกำารขัึ้บเคล่ำ�อน
	โดัยกำารใช้โอกำาสู่ท่�อุติสู่าหกำรรมยานยนติ์กำำาลัำงมุ�งไปสู่่�ยานยนติ์
ไฟัฟัา้	ซ้ึ่�งจะเป็นแรงผ่ลำกัำดัันกำารเช่�อมโยงกำารพััฒนาไปสู่่�อุติสู่าหกำรรม
อิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่อัจฉริยะให้ม่ทิศทางสู่อดัรับ	แลำะเป็นแรงเสู่ริม 
ให้กัำบกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	CAV	ไปพัร้อมกัำน	โดัยม่เป้าหมาย 
เชิงยทุธิศาสู่ติร์กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	CAV	ค่อ	“ประเทศไทยจะเป็น
ฐานกำารผ่ลิำติยานยนต์ิเช่�อมติ�อแลำะขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิ	(CAV)	แลำะชิ�นสู่�วนท่�
ม่ม่ลำค�าเพิั�มสู่่งท่�สู่ำาคัญขึ้องโลำกำ	ภายในปี	ค.ศ.	2030”	แลำะได้ักำำาหนดั
กำลุำ�มผ่ลิำติภัณฑ์์เป้าหมาย	(Product	Champion)	แลำะแนวทางกำาร 
ขัึ้บเคล่ำ�อนด้ัานกำารสู่�งเสู่ริม	ข้ึ้อกำฎหมาย	กำลำไกำแลำะกำารพััฒนาระบบ
นิเวศท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบ	CAV	เพ่ั�อให้บรรลุำเป้าหมายท่�กำำาหนดั	ดัังภาพั 
ท่�	2	แลำะ	3	เพ่ั�อใช้เป็นแนวทางเพั่�อให้หน�วยงานภาครัฐท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
นำาไปกำำาหนดันโยบายเพ่ั�อให้ประเทศไทยม่ความพัร้อมในกำารปรับเปล่ำ�ยน 
แลำะมุ�งไปสู่่�กำารผ่ลิำติยานยนต์ิขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิอย�างเป็นร่ปธิรรมติ�อไป

ภาพัท่�	1	:	ระดัับขึ้องเทคโนโลำยย่านยนต์ิอัติโนมัติิ	(AV)	ขึ้องสู่มาคมวิศวกำรรมยานยนต์ิ	(SAE)

	 จากำผ่ลำกำารศ้กำษาพับว�า	ปัจจุบันประเทศไทยม่ผ้่่ผ่ลิำติชิ�นสู่�วน	CAV	น้อยราย	โดัยเฉพัาะชิ�นสู่�วนสู่ำาหรับ	CAV	ขัึ้�นสู่่ง	เช�น	เรดัาร์
	แลำะอุปกำรณ์สู่่�อสู่ารระหว�างยานยนต์ิกัำบสิู่�งติ�าง	ๆ	(V2X	Hardware)	เพัราะเป็นเทคโนโลำย่ใหม�	ม่ต้ินทุนกำารผ่ลิำติสู่่ง	นอกำจากำน่�	ระบบ
ความปลำอดัภัย	เช�น	Advanced	Driver-Assistance	Systems	(ADAS)	ซ้ึ่�งเป็นสู่�วนสู่ำาคัญสู่�วนหน้�งใน	CAV	แลำะม่อย่�ในกำลุำ�มรถยนต์ิ 
ท่�ม่ราคาสู่่งท่�ยังไม�ใช�ติลำาดัหลัำกำ	ดัังนั�น	หากำผ้่่ผ่ลิำติยานยนต์ิต้ิองกำารผ่ลิำติ	CAV	ในประเทศ	กำ็อาจจะยังไม�สู่ามารถดัำาเนินกำารได้ัทันท่	 
เพัราะข้ึ้อจำากัำดัขึ้องผ้่่ผ่ลิำติชิ�นสู่�วนในประเทศ	เน่�องด้ัวยยังขึ้าดัความสู่ามารถทางเทคโนโลำย่แลำะกำารผ่ลิำติ	ดัังนั�น	หากำรัฐต้ิองกำารสู่�งเสู่ริมให้
เกิำดักำารผ่ลำิติ	CAV	ในประเทศ	จำาเป็นต้ิองม่มาติรกำารสู่�งเสู่ริมกำารลำงทุนแลำะกำารผ่ลำิติ	โดัยต้ิองให้ความสู่ำาคัญกัำบกำารผ่ลิำติชิ�นสู่�วนสู่ำาคัญ 
ท่�กำ�อให้เกิำดัม่ลำค�าเพิั�มสู่่ง	แลำะติ�อเน่�องไปถ้งห�วงโซึ่�อุปทานในประเทศ	รวมถ้งต้ิองม่กำลำไกำลำกำารถ�ายทอดัเทคโนโลำย่แลำะกำระบวนกำารผ่ลิำติ 
ให้กัำบผ้่่ประกำอบกำารในประเทศอย�างเป็นร่ปธิรรม	แลำะต้ิองม่มาติรกำารสู่นับสู่นุนปัจจัยแวดัล้ำอมให้กัำบผ้่่ประกำอบกำารท่�ต้ิองกำาร 
เปล่ำ�ยนผ่�านด้ัวย	เช�น	กำารสู่นับสู่นุนทางกำารเงิน	เป็นต้ิน	นอกำจากำน่�	 เพ่ั�อทำาให้ต้ินทุนกำารผ่ลิำติ	CAV	ลำดัลำงด้ัวยกำารใช้ประโยชน์จากำ 
กำารประหยัดัติ�อขึ้นาดั	(Economy	of	scale)	รัฐต้ิองขึ้ยายกำารสู่ร้างติลำาดั	เช�น	มาติรกำารในกำารสู่นับสู่นุนหร่อบังคับให้ยานยนต์ิท่�จะ 
วางจำาหน�ายในประเทศต้ิองม่ระบบความปลำอดัภัย	ADAS	ท่�สู่ามารถช�วยลำดัอุบัติิเหตุิทางถนนลำง	เช�น	มาติรกำารทางภาษ่เพ่ั�อผ่ลัำกำดััน 
ให้เกิำดักำารใช้ยานยนต์ิ	CAV	ในระดัับ	3-5	หร่อ	AD	(Autonomous	Driving)	ท่�ผ่ลิำติในประเทศเพิั�มข้ึ้�น
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กิำรเพ่ิัมค่วิำมสัำมำรถึ
ในกิำรวิิจัยและพััฒนำ

เทค่โนโลยี

กิลยุทธ์ท่ี 1 กิลยุทธ์ท่ี 3 กิลยุทธ์ท่ี 5

กิลยุทธ์ท่ี 6กิลยุทธ์ท่ี 4กิลยุทธ์ท่ี 2

Q2

ภาพัท่�	3	:	แนวทางกำารดัำาเนินงานเพ่ั�อบรรลุำเป้าหมายเชิงยุทธิศาสู่ติร์

ภาพัท่�	2	กำารจำาแนกำกำลุำ�มผ่ลิำติภัณฑ์์ขึ้องกำลุำ�มชิ�นสู่�วนใหม�ท่�ม่ศักำยภาพั

กิลุ่มท่ั�ม่ศักิยภาพัด้านตลาด
และเทัค่โนโลย่

1.	Camera	
2.	Ultrasonic	sensor
3.	Actuators
4.	Passive	components
5.	Embedded	modem
6.	Display
7.	Driver	inputs
8.	Digital	image	processing

ม่ศักิยภาพัด้านตลาดแต่ต้อำง
ส่ังเสัริมด้านเทัค่โนโลย่เพิั�มเติม

1.	Radar	
2.	LiDAR	(Perception)
3.	IMU	
4.	LiDAR	(Localization)
5.	V2X	Hardware
6.	Sensing	hardware	

Q1

Q3
Q4

กิลุ่มท่ั�ต้อำงส่ังเสัริม ทัั�งด้านกิาร
เข้้าส่้ัตลาด และเทัค่โนโลย่

1.	Path	planning	and	Motion	planning
2.	Embedded	controls	software
3.	Data	processing,	communication
				protocols	and	V2X	software
4.	HMI	software
5.	Data	security	software

กิลุ่มท่ั�ม่ศักิยภาพัด้านเทัค่โนโลย่
แต่ต้อำงส่ังเสัริมด้านกิารเข้้าส่้ัตลาด
เพิั�มเติม

1.	GNSS	receiver
2.	Embedded	controls	hardware
3.	Processing	unit
4.	Machine	vision
5.	Map	matching	/	Localization

• มาตริกิาริที� 6.1 Up	Skill/Re	Skill 
	 ให้กัำบบุคลำากำรในอุติสู่าหกำรรมยานยนต์ิ 
	 แลำะอุติสู่าหกำรรมอ่�นท่� เก่ำ�ยวข้ึ้องให้ 
	 สู่ามารถผ่ลิำติแลำะซึ่�อมบำารุง	CAV	ได้ั
• มาตริกิาริที� 6.2 สู่ร้างหลัำกำสู่่ติรเพ่ั�อ 
	 พััฒนาบุคลำากำรในระดัับอาช่วศ้กำษา 
	 แลำะอุดัมศ้กำษาเข้ึ้าสู่่�อุติสู่าหกำรรม	CAV 
	 ทั�งกำารผ่ลิำติแลำะกำารซึ่�อมบำารุง

“ประเทศไทยจะเป็นฐำนกิำรผลิตยำนยนต์เช่่อมต่อและขับข่ีอัตโนมัติ (CAV)
และชิ�นส่ัวินท่ีมีมูลค่่ำเพ่ิัมสูังท่ีสั�ำคั่ญของโลกิ ภำยในปี ค่.ศ. 2030”

•  มาตริกิาริที� 1.1	สู่ร้างแรงจ่งใจในกำาร 
	 ลำงทุนด้ัานวิจัยแลำะพััฒนาแลำะกำาร 
	 ถ�ายทอดัเทคโนโลำย่
• มาตริกิาริที� 1.2  สู่นบัสู่นุนเงินทุนพััฒนา 
	 เทคโนโลำย่	 เพ่ั�อติ�อยอดัในกำารผ่ลิำติ 
	 เชิงพัาณิชย์
• มาตริกิาริที� 1.3 กำารพััฒนาศ่นย์แห�ง 
	 ความเป็นเลิำศ	(Center	of	Excellence)

กิำรยกิระดัับและสัร้ำง
ผู้ประกิอบกิำรเพ่่ัอ
เข้ำสู่ัอุตสัำหกิรรม
ยำนยนต์สัมัยใหม่

• มาตริกิาริที� 2.1	สู่ร้างความร�วมม่อทางด้ัาน 
	 เทคโนโลำย่ระหว�างหน�วยงานวิจัยแลำะ 
	 ผ้่่ประกำอบกำารในอุติสู่าหกำรรม
• มาตริกิาริที� 2.2 กำำาหนดัพ่ั�นท่�เพ่ั�อกำาร 
	 ทดัสู่อบแลำะกำารทดัลำองใช้งานเทคโนโลำย่
• มาตริกิาริที� 2.3 กำารสู่นับสู่นุนกำารจัดัตัิ�ง 
	 บริษัทใหม�ท่�แยกำตัิวออกำจากำห้องปฏิิบัติิกำาร 
	 วิจัย	(Spin-off	Company)

กิำรสัร้ำงตลำดั
และกิำรยอมรับ
ของผู้บริโภค่

ในประเทศ

• มาตริกิาริที� 3.1	สู่ร้างติลำาดัขึ้อง 
	 ยานยนต์ิเช่�อมติ�อแลำะขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิ
• มาตริกิาริที� 3.2 สู่ร้างศ่นย์วิจัยแลำะ 
	 กำารเร่ยนร้่ด้ัานเทคโนโลำย่ยานยนต์ิ 
	 เช่�อมติ�อแลำะขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิ

กิำรปรับปรุง
ระเบียบ

และกิฎหมำย

• มาตริกิาริที� 4.1	ปรับปรุงกำฎหมายเพ่ั�อสู่�งเสู่ริม 
	 กำารวิจัยแลำะพััฒนาแลำะทดัสู่อบ	CAV	ในประเทศ
• มาตริกิาริที�  4 .2 	 สู่� ง เสู่ริมกำารลำงทุนพััฒนา 
	 เทคโนโลำย่ร�วมกัำบกำารถ�ายทอดัเทคโนโลำย่
• มาตริกิาริที� 4.3 ปรับปรุงกำฎหมายเพ่ั�อสู่�งเสู่ริม 
	 กำารใช้รถยนต์ิอัติโนมัติิระดัับสู่่ง
• มาตริกิาริที� 4.4 กำำาหนดัมาติรฐานผ่ลิำติภัณฑ์์ 
	 ขึ้องยานยนต์ิเช่�อมติ�อแลำะขัึ้บข่ึ้�อัติโนมัติิ

กิำรพััฒนำ
โค่รงสัร้ำงพ่ั�นฐำน

• มาตริกิาริที� 5.1 พััฒนาโครงสู่ร้างพ่ั�นฐาน 
	 ด้ัานทดัสู่อบควบค่�กำารทำาวิจัยแลำะพััฒนา
• มาตริกิาริที� 5.2 พััฒนาโครงสู่ร้างพ่ั�นฐาน 
	 เพ่ั�อกำารใช้งาน	CAV	ระดัับ	3	ข้ึ้�นไปใน 
	 พ่ั�นท่�ท่�กำำาหนดั

กิำรพััฒนำ
บุค่ลำกิร
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ม�ตรั้กั�รั้แลิะแนวที่�ง
กิารขั้บเค่ล่�อำนอุำตสัาหกิรรมปาล์มนำ�ามัน

และนำ�ามันปาล์ม (โอำเลโอำเค่ม่คั่ล)
กิอำงนโยบายอุำตสัาหกิรรมรายสัาข้า 2 (กิร.2)

ค่วิำมเป็นมำ
	 ในบรรดัาพ่ัชเศรษฐกิำจท่�สู่ำาคัญ	5	ชนิดัขึ้องไทย	ได้ัแกำ�	 ข้ึ้าว	 มันสู่ำาปะหลัำง	 อ้อย	ยางพัารา 
แลำะปาล์ำมนำ�ามัน	ปาล์ำมนำ�ามันเป็นเพ่ัยงพ่ัชเศรษฐกิำจชนิดัเด่ัยวท่�ให้นำ�ามัน	อย�างไรก็ำด่ั	เม่�อเท่ยบกัำบ 
พ่ัชนำ�ามันชนิดัอ่�น	เช�น	สู่บ่�ดัำา	(Jatropha)	เรพัซ่ึ่ดั	(Rapeseed)	แลำะลำะหุ�ง	(Castor)	เป็นต้ิน	พับว�า 
ปาล์ำมนำ�ามันให้ผ่ลำผ่ลิำตินำ�ามันติ�อไร�สู่่งท่�สุู่ดั	 ดัังนั�น	 เม่�อพิัจารณาถ้งความคุ้มค�าด้ัานเศรษฐศาสู่ติร์
แล้ำวปาลำ์มนำ�า มันจ้งม่ ศักำยภาพัในกำารเป็นวัติถุดิับในอุติสู่าหกำรรมโอเลำโอเคม่คัลำขึ้องไทย 
ท่�ผ่�านมากำารแปรร่ปปาล์ำมนำ�ามันขึ้องไทยสู่�วนใหญ�ยังเป็นกำารผ่ลิำติท่�ไม�สู่ลัำบซัึ่บซ้ึ่อน	โดัยแปรร่ป
เป็นนำ�ามันปาล์ำมขึ้วดั	 (ด้ัานอาหาร)	 แลำะไบโอด่ัเซึ่ลำ	 (ด้ัานพัลัำงงาน)	ประเทศไทยควรอาศัย
ศักำยภาพัด้ัานกำารเป็นผ้่่ผ่ลิำติปาล์ำมนำ�ามันท่�สู่ำาคัญในภ่มิภาค	สู่ร้างโอกำาสู่ในกำารเพิั�มข่ึ้ดัความ
สู่ามารถดั้านกำารผ่ลำิติเพั่�อสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�ม	(Value	Added)	ให้กัำบปาล์ำมนำ�ามัน	เพิั�มความติ้องกำาร
ปาล์ำมนำ�ามันซ้ึ่�งเป็นวัติถุดิับทางกำารเกำษติรท่�สู่ำาคัญด้ัวยกำารใช้เทคโนโลำย่แลำะปรับโครงสู่ร้าง
อุติสู่าหกำรรม	สู่่�ผ่ลิำติภัณฑ์์สู่ารตัิ�งต้ินในภาคอุติสู่าหกำรรมแลำะอุติสู่าหกำรรมติ�อเน่�องหร่อท่�เร่ยกำว�า 
อุติสู่าหกำรรมโอเลำโอเคม่คัลำ	 (Oleochemical	 Industry)	 ซ้ึ่�งเป็นอุติสู่าหกำรรมท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง 
กัำบกำารเปล่ำ�ยนแปลำง	องค์ประกำอบพ่ั�นฐานทางเคม่ขึ้องนำ�ามัน	แลำะไขึ้มัน	ติลำอดัจนกำารเปลำ่�ยนแปลำง 
องค์ประกำอบทางเคม่อ่�น	ๆ	ขึ้องผ่ลิำติผ่ลำเหลำ�าน่�	รวมทั�งกำารทำาให้นำ�ามัน	ไขึ้มัน	เกิำดัความบริสุู่ทธิิ�
ทั�งทางกำายภาพัแลำะทางเคม่	แลำะกำระบวนกำารทางเคม่ติ�าง	ๆ	 ท่� ต้ิองใช้วัติถุดิับเหลำ�าน่� เป็น 
องค์ประกำอบหลัำกำ
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	 ทั�งน่�	 สู่หภาพัยุโรปไม�ใช�กำลุำ�มเด่ัยวท่�ออกำมาติรกำารแลำะ 
นโยบายด้ัาน	Green	แลำะ	Climate	Change	ปัจจุบันหลำายประเทศ 
ให้ความสู่ำาคัญในเร่�องน่�	เช�น	นโยบาย	Green	Plan	ขึ้องสิู่งคโปร์
	Green	New	Deal	ขึ้องเกำาหล่ำใต้ิ	Green	Growth	Strategy	
ขึ้องญ่�ปุ�น	รวมทั�งสู่หรัฐอเมริกำาเองก็ำหันมาให้ความสู่ำาคัญเร่�องน่� 
อย�างมากำ	สู่�งผ่ลำให้โลำกำติระหนักำแลำะมุ�งสู่่�กำารผ่ลิำติสิู่นค้าท่�เป็นมิติร
กัำบสิู่�งแวดัล้ำอม	ลำดักำารปลำดัปลำ�อยคาร์บอนไดัออกำไซึ่ด์ั
 2) กิาริเปลีั�ยนผู้�านจึากิเครืิ�องยนต์สัุนดิ์าปภายในสุ้�ยานยนต์ 
ไฟื่ฟ้ื่า (EV)	จากำแนวทางกำารสู่�งเสู่ริมยานยนติ์ไฟัฟ้ัา	 (EV) 
ขึ้องประเทศไทยติามนโยบาย	30@30	ทำาให้ประเทศไทยกำำาลัำง 
ก้ำาวสู่่�กำารเป็นฐานกำารผ่ลำิติยานยนติ์ไฟัฟ้ัาแลำะชิ�นสู่�วนท่�สู่ำาคัญ 
ขึ้องโลำกำ	 โดัยคณะกำรรมกำารนโยบายยานยนติ์ไฟัฟ้ัาแห�งชาติิ 
ได้ัตัิ�งเป้าหมายผ่ลิำติรถ	ZEV	 (Zero	 Emission	Vehicle) 
หร่อรถยนติ์ท่�ปลำ�อยมลำพิัษเป็นศ่นย์	ให้ได้ัอย�างน้อย	ร้อยลำะ	30 
ขึ้องกำารผ่ลิำติยานยนต์ิทั�งหมดั	ในปี	พั.ศ.	2573	(ค.ศ.	2030) 
ถ่อเป็นอ่กำหน้� งกำลำไกำท่�จะนำาพัาประเทศไทยเข้ึ้าสู่่�กำารเป็น 
สัู่งคมคาร์บอนติำ�า	(Low-carbon	Society)	

ปัจจัยที่สั่งผลกิระทบให้เกิิดักิำรเปลี่ยนแปลง

 1) กิฎริะเบียบดิ์�านสิุ�งแว่ดิ์ลั�อม European Green Deal 
ซ้ึ่�งเป็นหน้�งในนโยบายเสู่าหลัำกำขึ้องคณะกำรรมาธิิกำารยุโรปควบค่�กัำบ
นโยบายกำารเปล่ำ�ยนผ่�านสู่่�ยคุดิัจิทัลำ	(Digitalization)	โดัยได้ัประกำาศ
เป้าหมายในกำารลำดักำารปลำ�อยก๊ำาซึ่เร่อนกำระจกำให้ได้ัอย�างน้อย 
ร้อยลำะ	55	ภายในปี	พั.ศ.	2573	แลำะมุ�งสู่่�กำารเป็นเศรษฐกิำจ 
ปลำอดัคารบ์อน	(Net	Zero)	ภายในป	ีพั.ศ.	2590	เป้าหมายดัังกำลำ�าว
จ้งนำาไปสู่่�กำารปฏิิร่ปกำฎระเบ่ยบแลำะมาติรกำารติ�าง	ๆ	ครอบคลุำม 
ทุกำมิติิ	เช�น	(1)	ข้ึ้อเสู่นอให้ปรับปรุงกำฎหมาย	Renewable	Energy 
Directive	:	RED	เพ่ั�อเพิั�มเป้าหมายกำารผ่ลำิติพัลัำงงานจากำแหลำ�ง 
หมุนเว่ยน	เป็นร้อยลำะ	40	ภายในปี	พั.ศ.	2573	รวมถ้งเป้าหมาย 
ในกำารเพิั�มกำารใช้พัลัำงงานลำม	พัลัำงงานแสู่งอาทิติย์	แลำะพัลัำงงาน
สู่ะอาดัอ่�น	ๆ 	ติลำอดัจนเพิั�มความเคร�งครดััขึ้องหลำกัำเกำณฑ์์ด้ัานความ 
ยั�งย่นสู่ำาหรับกำารใช้พัลัำงงานช่วภาพั	(Bioenergy)	(2)	ขึ้้อเสู่นอ 
มาติรกำารบังคับให้ม่กำารใช้เช่�อเพัลิำงทางเล่ำอกำ	 (Sustainable 
Fuels)	ในสัู่ดัสู่�วนสู่่งข้ึ้�น	เพ่ั�อจัดักำารปัญหามลำพิัษ	ทั�งในอุติสู่าหกำรรม 
เคร่�องบินแลำะกำารขึ้นสู่�งทางทะเลำ	ติลำอดัจนเพิั�มกำารเข้ึ้าถ้งไฟัฟ้ัา
สู่ะอาดัในท�าเร่อหลัำกำ	ๆ	แลำะสู่นามบินทุกำแห�งในยุโรป	

กิำรดั�ำเนินกิำร
	 จากำปัจจัยกำารเปล่ำ�ยนแปลำงท่�กำลำ�าวมา	สู่ศอ.	ในฐานะฝึ�ายเลำขึ้านุกำารคณะอนุกำรรมกำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้น 
ขึ้องอุติสู่าหกำรรมปาล์ำมนำ�ามันแลำะนำ�ามันปาล์ำมทั�งระบบ	 จ้งได้ัเสู่นอมาติรกำารแลำะแนวทางขึ้ับเคล่ำ�อนกำารเพิั�มม่ลำค�าปาล์ำมนำ�ามัน 
แลำะนำ�า มันปาล์ำม	 โดัยผ่� านกำารหาร่อท่� ไ ด้ั เชิญหน�วยงานท่� เ ก่ำ� ยว ข้ึ้องทั� งภาครัฐ	 แลำะเอกำชน	 รวมถ้ง ผ้่่ เช่� ยวชาญจนได้ั
ผ่ลิำติภัณฑ์์เป้าหมาย	8	ผ่ลิำติภัณฑ์์	 ได้ัแกำ�	 (1)	ผ่ลิำติภัณฑ์์สู่ารหลำ�อล่ำ�นพ่ั�นฐาน	 (Base	oil)	 (2)	นำ�ามันหม้อแปลำงไฟัฟ้ัาช่วภาพั 
(Bio-Transformer	oil)	(3)	สู่ารซึ่ักำล้ำางท่�เป็นมิติรติ�อสิู่�งแวดัลำ้อม	(สู่ารตัิ�งต้ิน	Methyl	Ester	Sulfonate	:	MES)	(4)	นำ�ามันหลำ�อล่ำ�น 
แลำะจาระบ่ ช่วภาพั	 (B io 	 Lubr icants 	 and	 Greases ) 	 (5 ) 	 พัาราฟิัน	 (Pa ra ffin ) 	 (6 ) 	 สู่ารกำำา จัดั ศัติ ร่ พ่ัช/แมลำง 
(Pesticides/Insecticides)	(7)	นำ�ามันเช่�อเพัลิำงช่วภาพั	กำร่นด่ัเซึ่ลำ	(Bio	Hydrogenated	Diesel	:	BHD)	แลำะ	(8)	นำ�ามันเช่�อเพัลิำง 
อากำาศยานช่วภาพั	ไบโอเจ็ติ	(Biojet	Fuels)	รวมถ้งมาติรกำารแลำะแนวทางขัึ้บเคล่ำ�อนกำารเพิั�มม่ลำค�าปาล์ำมนำ�ามันแลำะนำ�ามันปาล์ำม	5	ด้ัาน
เสู่นอติ�อท่�ประชุมคณะกำรรมกำารนโยบายปาล์ำมนำ�ามันแห�งชาติิ	(กำนป.)	ซ้ึ่�งท่�ประชุม	กำนป.	ม่มติิเห็นชอบผ่ลิำติภัณฑ์์เป้าหมาย	มาติรกำาร 
แลำะแนวทางฯ	แลำะ	ครม.	ม่มติิรับทราบผ่ลำกำารประชุม	กำนป.	แล้ำว	เม่�อวันท่�	8	มิถุนายน	2564	แลำะ	8	ม่นาคม	2565		
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โดิ์ยมาตริกิาริแลัะแนว่ทางขับเคลืั�อน
กิาริเพิิ�มม้ลัค�าปาล์ัมนำ�ามันแลัะนำ�ามันปาล์ัม ไดิ์�แกิ� 
 1. ดิ์�านกิริะบว่นกิาริผู้ลัิต เทคโนโลัยี วิ่จัึย นวั่ตกิริริม 
3 แนว่ทาง ได้ัแกำ�	(1)	กำารข้ึ้�นทะเบ่ยนนวัติกำรรมไทยเพ่ั�อสู่�งเสู่ริม
นวัติกำรรมสู่่�เชิงพัาณิชย์	 (2)	กำารข้ึ้�นทะเบ่ยนสิู่นค้าแลำะบริกำาร 
ท่�เป็นมิติรกัำบสิู่�งแวดัล้ำอม	แลำะ	(3)	กำารสู่�งเสู่ริม/สู่นับสู่นุนกำารวิจัย
ด้ัานวัติถุดิับแลำะด้ัานกำระบวนกำารผ่ลิำติ
 2. ดิ์�านมาตริฐานแลัะกิาริทดิ์สุอบ 3 แนว่ทาง	 ได้ัแกำ� 
(1)	กำารจัดัทำามาติรฐานผ่ลิำติภัณฑ์์อุติสู่าหกำรรม	(2)	กำารติรวจสู่อบ 
รับรองอ้างอิงติามมาติรฐานติ�างประเทศ	แลำะ	(3)	กำารพััฒนา 
แลำะยกำระดัับห้องปฏิิบัติิกำารทดัสู่อบ	
 3. ดิ์�านสิุทธิิปริะโยชัน์ 2 แนว่ทาง ได้ัแกำ�	(1)	มาติรกำาร 
สู่�งเสู่ริมกำารลำงทุน	แลำะ	 (2)	มาติรกำารยกำเว้นแลำะลำดัอัติรา 
ภาษ่เงินได้ันิติิบุคคลำ
 4. ดิ์�านอปุสุงค์ 2 แนว่ทาง ได้ัแกำ�	(1)	มาติรกำารจดััซ่ึ่�อสิู่นค้า
แลำะจัดัจ้างบริกำารท่�เป็นมิติรติ�อสิู่�งแวดัล้ำอม	แลำะ	(2)	มาติรกำาร 
สู่�งเสู่ริมผ่ลัำกำดัันกำารรับรองฉลำากำเข่ึ้ยว	(Green	Label)  
 5.  ดิ์�านอื�น ๆ 2 แนว่ทาง	ได้ัแกำ�	(1)	กำารปรับปรุงกำฎหมาย 
ผั่งเม่องให้เอ่�อติ�อกำารผ่ลิำติ	แลำะ	(2)	มาติรกำารสู่�งเสู่ริม/สิู่ทธิิประโยชน์
ภายใต้ิ	EEC	เพ่ั�อสู่นับสู่นุนกำารลำงทุนในอุติสู่าหกำรรมโอเลำโอเคม่คัลำ 
ซ้ึ่�ง	สู่ศอ.	อย่�ระหว�างกำารขัึ้บเคล่ำ�อนมาติรกำารแลำะแนวทางดัังกำลำ�าว 
ให้บรรลุำผ่ลำสู่ำาเร็จ

โรงงานผ่ลิำติโอเลำโอเคม่คัลำ	
ท่�มา	:	https://www.phxequip.com

	 ด้ัวยมาติรกำารแลำะแนวทางขัึ้บเคล่ำ�อนกำารเพิั�มม่ลำค�าปาล์ำมนำ�ามันแลำะนำ�ามันปาล์ำม 
โดัยโอเลำโอเคม่คัลำ	ซ้ึ่�งเป็นกำารมุ�งเน้นกำารใช้ทรัพัยากำรช่วภาพัท่�ไทยม่ศักำยภาพัเพ่ั�อสู่ร้าง 
ม่ลำค�าเพิั�ม	ควบค่�กัำบกำารรักำษาสู่มดุัลำสิู่�งแวดัล้ำอม	(Green	Economy)	โดัยใช้เทคโนโลำย่ 
แลำะนวัติกำรรมมาช�วยเพิั�มประสิู่ทธิิภาพักำารผ่ลิำติ	จ้งติอบโจทย์ประเด็ันเศรษฐกิำจช่วภาพั	
(Bioeconomy)	นอกำจากำน่�	ในกำระบวนกำารผ่ลำิติขึ้องโรงงานท่�ผ่ลิำติผ่ลิำติภัณฑ์์เป้าหมาย 
ยังสู่ามารถออกำแบบให้สู่อดัรับกัำบแนวคิดัเศรษฐกำิจหมุนเว่ยนได้ั(Circular	Economy)	
รวมถ้งเป็นกำารช�วยอุดัหนุนเกำษติรกำรผ้่่ปล่ำกำปาล์ำมนำ�ามันขึ้องไทยอ่กำด้ัวย

ผ่ลิำติภัณฑ์์สู่ารหลำ�อล่ำ�นพ่ั�นฐาน
ท่�มา	:	https://www.caltex.com

MES	
ท่�มา	:	https://www.dreamstime.com																

นำ�ามันหม้อแปลำงไฟัฟ้ัาช่วภาพั
ท่�มา	:	http://www.thailandindustry.com

นำ�ามันหลำ�อล่ำ�นแลำะจาระบ่ช่วภาพั
ท่�มา	:	https://tudalubedp.

yellowpages.co.th

สู่ารกำำาจัดัศัติร่พ่ัช/แมลำง
ท่�มา	:	https://www.thaihealth.or.th

BHD
ท่�มา	:	https://www.
caronline.net

พัาราฟัิน
ท่�มา	https://www.

labvalley.com

Biojet	Fuels
ท่�มา	:	https://www.argophilia.com
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 “ริางวั่ลัอุตสุาหกิริริม” (The Prime Minister’s Industry Award)	เป็นรางวัลำแห�งเก่ำยรติิยศสู่่งสุู่ดั
ท่�กำระทรวงอุติสู่าหกำรรมได้ัดัำาเนินกำารจัดัพิัธ่ิมอบรางวัลำมาอย�างติ�อเน่�องเป็นประจำาทุกำปี	ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2536	
จนถ้งปัจจุบัน	เพ่ั�อสู่ร้างขึ้วัญกำำาลัำงใจแลำะประกำาศเก่ำยรติิคุณให้กัำบผ้่่ประกำอบกำารธุิรกิำจภาคอุติสู่าหกำรรม 
ท่�ม่ประสิู่ทธิิภาพัแลำะคุณภาพั	ผ่�านเกำณฑ์์มาติรฐานติามท่�กำำาหนดัในระดัับท่�สู่ามารถเป็นตัิวอย�างท่�ด่ั 
ม่ความคิดัริเริ�มในกำารสู่ร้างสู่รรค์สิู่�งท่�เป็นประโยชน์ติ�อกำารพััฒนาธุิรกิำจแลำะอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ
ติลำอดัจนเป็นกำารเสู่ริมสู่ร้างความสัู่มพัันธ์ิอันด่ัระหว�างกำระทรวงอุติสู่าหกำรรมกัำบผ้่่ประกำอบกำารแลำะ 
สู่ถานประกำอบกำารภาคกำารผ่ลิำติ

รั้�งว้ลิอุตส�หกัรั้รั้มด่เด่น
 ปี พิ.ศั. 2564 

ประเภทัอุำตสัาหกิรรมศักิยภาพั
กัิบกิารพััฒนาอุำตสัาหกิรรม

กิอำงนโยบายอุำตสัาหกิรรมรายสัาข้า 2 (กิร.2)

	 พิัธ่ิมอบรางวัลำอุติสู่าหกำรรม	ประจำาปี	พั.ศ.	2564	(The	Prime	
Minister’s	 Industry	Award	2021)	เป็นปีท่�	29	ท่�กำระทรวง
อุติสู่าหกำรรมไดั้จัดัพิัธ่ิมอบรางวัลำอุติสู่าหกำรรม	 เพ่ั�อประกำาศ
เก่ำยรติิคุณแลำะเชิดัช่เก่ำยรติิผ้่่ประกำอบกำารอุติสู่าหกำรรมทุกำระดัับ	 
ท่�ม่ความเป็นเลิำศในแติ�ลำะดั้านติามประเภทรางวัลำท่�กำำาหนดั	ซ้ึ่�งได้ั 
รับเก่ำยรติิจากำนายกำรัฐมนติร่	พัลำเอกำประยุทธ์ิ	 จันทร์โอชา 
เป็นประธิานในพิัธ่ิมอบรางวัลำ	โดัยท�านได้ักำลำ�าวแสู่ดังความยินด่ั
กัำบผ้่่ประกำอบกำารท่�ได้ัรับรางวัลำอุติสู่าหกำรรม	ประจำาปี	พั.ศ.	2564	
พัร้อมเน้นยำ�าให้ภาคอุติสู่าหกำรรม	ร�วมกัำนอนุรักำษ์สิู่�งแวดัล้ำอม 
ม่ความรับผิ่ดัชอบติ�อสัู่งคม	สู่ร้างคุณภาพัช่วิติท่�ด่ัให้แกำ�ชุมชน 
ซ้ึ่�งเป็นนโยบายสู่ำาคัญขึ้องรัฐบาลำในปัจจุบัน	รวมทั�งกำารเพิั�มข่ึ้ดั
ความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	ยกำระดัับคุณภาพั
มาติรฐานสู่ินค้าให้เป็นท่�ยอมรับในระดัับสู่ากำลำ	โดัยมุ�งเน้นกำารใช้
ความร้่ด้ัานเทคโนโลำย่	แลำะนวัติกำรรม	เพ่ั�อให้กำารประกำอบกำิจกำาร
สู่ามารถพััฒนาติ�อไปได้ัอย�างติ�อเน่�องแลำะยั�งย่น
	 สู่ำาหรับ “ริางวั่ลัอุตสุาหกิริริมดีิ์เดิ์�น ปริะเภทอุตสุาหกิริริม
ศักิยภาพิ”	ได้ัดัำาเนินกำารติามนโยบายขึ้องรัฐบาลำในกำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรม	4.0	 ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2560	 โดัยหวังให้เกิำดักำาร 
ขัึ้บเคล่ำ�อนเพ่ั�อพััฒนาอุติสู่าหกำรรมด้ัวยกำารเพิั�มผ่ลิำติภาพักำารผ่ลิำติ 
สู่�งเสู่ริมแลำะสู่นับสู่นุนผ้่่ประกำอบกำาร	ทั�งภาคอุติสู่าหกำรรมขึ้นาดัใหญ�	 
ขึ้นาดักำลำาง	แลำะขึ้นาดัเลำ็กำ	ให้เข้ึ้าถ้งแลำะสู่ามารถใช้เทคโนโลำย่ 
สู่มัยใหม�ได้ัอย�างม่ประสู่ทิธิิภาพั	รวมทั�งกำารพััฒนาบคุลำากำรรองรบั

กำารขึ้ยายตัิวขึ้องอุติสู่าหกำรรมเป้าหมาย	เร�งสู่ร้างทักำษะ	ปรับปรุง
แลำะพััฒนาองค์ความร้่ติ�าง	ๆ	อย�างสู่อดัคลำ้องกัำบสู่ภาวกำารณ์ 
กำารแขึ้�งขัึ้นในปัจจุบันแลำะอนาคติ	ผ่ลำักำดัันให้ประเทศไทย 
เปล่ำ�ยนผ่�านไปสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0	แลำะสู่ามารถสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�ม 
นำาไปสู่่�กำารสู่ร้างรายได้ัให้กัำบประเทศเพ่ั�อขัึ้บเคล่ำ�อนเศรษฐกิำจไทย
ให้เติิบโติได้ัอย�างยั�งย่น	ติามเป้าหมายขึ้องกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ศักำยภาพั	S-Curve
	 เข้ึ้าสู่่�ปีท่�	4	ขึ้องกำารดัำาเนินกำารคัดัเล่ำอกำสู่ถานประกำอบกำาร 
เข้ึ้ารับรางวัลำอุติสู่าหกำรรม	ประเภทอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั	ถ่อว�าเป็น
อ่กำประเภทรางวัลำหน้�งท่�ได้ัรับความสู่นใจจากำสู่ถานประกำอบกำาร 
กำลุำ�มเป้าหมายมากำพัอสู่มควร	จากำจำานวนสู่ถานประกำอบกำาร 
ท่�ได้ัรับรางวัลำ	ตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2561-2564	รวมทั�งหมดั	38	ราย 
ซ้ึ่�งในปี	พั.ศ.	2564	น่�	ถ่อเป็นกำารสู่ร้างบทพิัสู่่จน์ให้กัำบผ้่่ประกำอบกำาร 
ท่�สู่มัครเข้ึ้ารับรางวัลำพัอสู่มควร	เน่�องจากำทั�วโลำกำประสู่บวิกำฤติ 
หลำายด้ัาน	โดัยเฉพัาะสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องไวรัสู่โควิดั-19 
สู่�งผ่ลำให้สู่ถานประกำอบกำารหลำายแห�งเกำิดัภาวะหยุดัชะงักำในสู่าย
กำารผ่ลิำติ	ขึ้าดัสู่ภาพัคลำ�องขึ้องธุิรกิำจ	คำาสัู่�งซ่ึ่�อลำดัลำง	กำารลำดัจำานวน 
แรงงานหร่อถ้งขัึ้�นปิดักิำจกำาร	แติ�สู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่�านกำาร
พิัจารณาคัดัเล่ำอกำจนได้ัรับรางวัลำอุติสู่าหกำรรมด่ัเดั�น	บ�งบอกำ 
ถ้งความพัร้อมในกำารดัำาเนินธุิรกิำจแลำะกำารวางแผ่นรับม่อ 
กัำบสู่ถานกำารณ์ท่�เกิำดัข้ึ้�นได้ัอย�างทันท�วงท่	รวมทั�งความม่ศักำยภาพั
อย�างแท้จริงขึ้ององค์กำร
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	 รางวัลำอุติสู่าหกำรรมด่ัเดั�น	ประเภทอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั
เป็นกำารสู่ร้างแรงบันดัาลำใจให้กัำบสู่ถานประกำอบกำารม่แนวคิดั
ริเริ�มในกำารสู่รรสู่ร้างสิู่�งท่�เป็นประโยชน์ติ�อกำารพััฒนาองค์กำร 
เพ่ั�อยกำระดัับศักำยภาพัแลำะข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นให้สู่่งข้ึ้�น
ประสู่บความสู่ำาเร็จในกำารดัำาเนินธุิรกิำจ	ซ้ึ่�งความม่ศักำยภาพัติาม
แนวทางกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	4.0	ต้ิองอาศัยกำารขัึ้บเคล่ำ�อนด้ัวย
เทคโนโลำยแ่ลำะนวัติกำรรม	(Innovation	Drive	Economy)	แลำะกำาร 
พััฒนาติ�อยอดักำลุำ�มอุติสู่าหกำรรรมเป้าหมาย	(S-Curves)	ควบค่� 
ไปด้ัวยกัำน	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ในฐานะหน�วยงาน 
รับผิ่ดัชอบพิัจารณาคัดัเล่ำอกำสู่ถานประกำอบกำารเข้ึ้ารับรางวัลำ 
ดัังกำลำ�าว	 จ้งไ ด้ักำำาหนดัแนวทางในกำารพิัจารณาคัดัเ ล่ำอกำ 
สู่ถานประกำอบกำารเพ่ั�อให้ครอบคลุำมความม่ศักำยภาพัขึ้อง 
ภาคอุติสู่าหกำรรม	รวม	6	ด้ัานท่�สู่ำาคัญ	ดัังน่�
 1. นโยบายแลัะกิาริว่างแผู้นธุิริกิิจึ (Business	Model	&	
Business	Plan)	เป็นกำรอบพ่ั�นฐานท่�มุ�งหวังให้องค์กำรม่วิสัู่ยทัศน์
ในกำารกำำาหนดันโยบายแลำะแผ่นธุิรกิำจท่�ชัดัเจน	เพ่ั�อให้สู่ามารถ 
ยกำระดัับกำารพััฒนาสู่อดัคลำ้องกัำบนโยบายอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั	
ทันติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องเทคโนโลำย่ในยุคปัจจุบัน	เพิั�มข่ึ้ดัความ
สู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นแลำะขึ้ยายผ่ลำความสู่ำาเร็จไปสู่่�	Supply	Chain	
อย�างเป็นระบบ	รวมทั�งสู่ามารถขัึ้บเคล่ำ�อนเศรษฐกิำจไทยในอนาคติ
ให้เติิบโติอย�างมั�นคง	มั�งคั�ง	แลำะยั�งยน่
 2. นวั่ตกิริริม (Innovation)	เป็นปัจจัยท่�สู่ำาคัญในกำารพััฒนา
ศักำยภาพัขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติ	เพ่ั�อให้เกิำดักำารพััฒนา
กำระบวนกำารผ่ลิำติใหม�	(Process	Innovation)	หร่อผ่ลิำติภัณฑ์์ใหม� 
(Product	 Innovation)	นำาไปสู่่�กำารเพิั�มผ่ลิำติภาพัหร่อม่ลำค�า 
ในเชิงพัาณิชย์อย�างติ�อเน่�อง	รวมทั�งสู่นับสู่นุนให้เกิำดักำารร�วมพััฒนา
นวัติกำรรมกัำบ	Supply	Chain	ค่�ค้า	หน�วยงานวิจัย	หร่อสู่ถาบัน 
กำารศ้กำษา	(Co-Creation)	เพ่ั�อรองรับกำารแขึ้�งขัึ้นแลำะกำารเติิบโติ
ขึ้องอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพัท่�ม่ม่ลำค�าสู่่งข้ึ้�นในอนาคติ	

 3. มาตริฐาน	 (Standard)	 เป็นกำารสู่ร้างแลำะยกำระดัับ
มาติรฐานกำระบวนกำารผ่ลิำติแลำะผ่ลิำติภัณฑ์์	ให้ม่คุณภาพัอย�าง 
ติ�อเน่�อง	 เพ่ั�อให้สิู่นค้าได้ัรับกำารยอมรับแลำะความเช่�อมั�นจากำ 
ผ้่่บริโภค	โดัยกำารวางแผ่นพััฒนายกำระดัับคุณภาพัแลำะมาติรฐาน
ท่�สู่ามารถขึ้ับเคลำ่�อนแผ่นงานไปสู่่�กำารปฏิิบัติิได้ัอย�างเป็นร่ปธิรรม
อาทิ	มาติรฐานระบบกำารจัดักำาร	 ISO	9001	แลำะมาติรฐาน 
ระบบกำารจัดักำาร	ISO	14001	
 4. กิาริเพิิ�มผู้ลิัตภาพิ	 (Productivity)	 เป็นกำารพััฒนา
กำระบวนกำาร	หร่อนำาเทคโนโลำย่ดิัจิทัลำ	นวัติกำรรมแลำะระบบ 
กำารบริหารจัดักำารสู่มัยใหม�มาใช้ในกำระบวนกำารติามแนวคิดั 
Industry	4.0	รวมถ้งกำารยกำระดัับผ่ลิำติภาพัแรงงานให้ม่ทักำษะ 
ในหลำายด้ัานเพ่ั�อติอบสู่นองติ�อกำารเปล่ำ�ยนแปลำง	นำาไปสู่่�กำารเพิั�ม
ผ่ลิำติภาพั	(Productivity)	แลำะสู่ามารถขึ้ยายผ่ลำติ�อเน่�องไปสู่่� 
Supply	Chain	
 5. กิาริ ขับเค ลืั� อนเศริษฐกิิจึ 	 (Economic	 Dr ive ) 
เป็นกำารสู่ร้างม่ลำค�าจากำกำารพััฒนาเทคโนโลำย่แลำะนวัติกำรรม 
โดัยมุ�งเน้นกำารจำาหน�ายสิู่นค้าทั�งในประเทศแลำะติ�างประเทศ 
เพ่ั�อให้เกิำดักำารเติิบโติทางกำารคา้แลำะกำารลำงทนุในภาคอุติสู่าหกำรรม	 
กำ�อให้เกิำดักำารสู่ร้างงานกำารขึ้ยายกำารใช้วัติถุดิับในประเทศ	เพ่ั�อสู่ร้าง 
ม่ลำค�าเพิั�มติ�อระบบเศรษฐกิำจ	แลำะกำระจายรายได้ัไปในทุกำภาคสู่�วน
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องได้ัเพิั�มข้ึ้�นอย�างติ�อเน่�อง
 6. กิาริพัิฒนาบุคลัากิริแลัะองค์คว่ามร้ิ�ทางเทคโนโลัยี
เป็นกำารสู่ร้างบุคลำากำรในองค์กำรให้ม่ความพัร้อมด้ัานความร้่	 
ความสู่ามารถ	ความคิดัสู่ร้างสู่รรค์	ศักำยภาพั	เพ่ั�อให้บุคลำากำรสู่ามารถ 
นำาความร้่ไปใช้ในกำารพััฒนากำระบวนกำารผ่ลำิติหร่อผ่ลิำติภัณฑ์์ 
ให้กัำบองค์กำรได้ัอย�างติ�อเน่�อง	รวมทั�งกำารถ�ายทอดัองค์ความร้่ด้ัาน
เทคโนโลำยแ่ลำะนวัติกำรรมให้กัำบ	Supply	Chain

กิำรพััฒนำเพ่่ัอเพ่ิัมศักิยภำพั
ของภำค่อุตสัำหกิรรม
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	 รางวัลำอุติสู่าหกำรรมท่�ผ้่่ประกำอบกำารไดั้รับ	ถ่อเป็นบทพิัสู่่จน์
สู่ำาคัญอย�างยิ�งท่�แสู่ดังให้เห็นถ้งความมุ�งมั�นตัิ�งใจในกำารดัำารง
คุณภาพั	แลำะพััฒนากำารประกำอบกำารให้ม่ประสิู่ทธิิภาพั	ถ้งแม้ว�า
ทั�วโลำกำจะประสู่บสู่ภาวะวิกำฤติจากำสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดั
ขึ้องไวรัสู่โควิดั-19	กำ็ติาม	แติ�กำารคัดัเล่ำอกำสู่ถานประกำอบกำาร 
เข้ึ้ารับรางวัลำอุติสู่าหกำรรม	ยังคงคุณภาพัแลำะความเข้ึ้มข้ึ้นเหม่อน
ทุกำปีท่�ผ่�านมา	เพ่ั�อให้ได้ัสู่ถานประกำอบกำารท่�ม่ศักำยภาพัครอบคลุำม
ทุกำด้ัาน	แลำะกำระตุ้ินให้สู่ถานประกำอบกำารท่�สู่นใจสู่มัครเข้ึ้ารับกำาร
คัดัเล่ำอกำได้ัม่กำารพััฒนาธุิรกิำจ	บุคลำากำร	สู่ร้างทักำษะ	ปรับปรุง 
แลำะพััฒนาองค์ความร้่ด้ัานติ�าง	ๆ 	รวมทั�งกำารคิดัค้นนวัติกำรรมแลำะ
เทคโนโลำยใ่หม�	ๆ 	ท่�สู่อดัคล้ำองกัำบสู่ถานกำารณ์ในปัจจุบันแลำะอนาคติ
ดัังนั�น	สู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่�านกำารคัดัเล่ำอกำ	ต้ิองม่ความยั�งย่น 
แลำะมั�นคง	 เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่� ถ่กำกำฎหมาย	 ไม� เ ป็น 
สู่ถานประกำอบกำารท่�เคยถ่กำร้องเร่ยน	ไม�เกิำดัอุบัติิเหตุิถ้งขัึ้�นเสู่่ยช่วิติ 
ในระยะ	3	 ปี	แลำะต้ิองเป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ม่ศักำยภาพั 
ในกำารผ่ลิำติครอบคลุำมทุกำด้ัาน	ได้ัรับคะแนนรวมไม�น้อยกำว�า	800	
คะแนน	จากำคะแนนเต็ิม	1,000	คะแนน	ซ้ึ่�งในปี	พั.ศ.	2564 
ม่สู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่� านกำารคัดัเล่ำอกำแลำะไดั้ รับรางวัลำ 
อุติสู่าหกำรรมด่ัเดั�น	ประเภทอุติสู่าหกำรรมศักำยภาพั	ม่จำานวน 
9	ราย	ดัังน่�	
 1. บริิษัท บางกิอกิอินดัิ์สุเทรีิยลัแก๊ิสุ จึำากัิดิ์ (โริงงาน 3) 
เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ลิำติก๊ำาซึ่อุติสู่าหกำรรม	เช�น	ออกำซิึ่เจน
ไนโติรเจน	ไฮโดัรเจน	แลำะ	LNG	ม่ศักำยภาพัในกำารนำาแนวคิดั 
ขึ้องอุติสู่าหกำรรม	4.0	มาประยุกำต์ิใช้ในกำารพััฒนานวัติกำรรมระบบ
กำารบริหารจัดักำารผ่ลิำติภัณฑ์์ก๊ำาซึ่ท่�ตัิ�งอย่�ในโรงงานขึ้องล่ำกำค้า 
ทั�วประเทศ	 เพ่ั�อวิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำแลำะประมวลำผ่ลำสิู่�งท่�เกิำดัข้ึ้�น 
แบบReal-time	ทำาให้สู่ามารถวิ เคราะห์แลำะแกำ้ไขึ้ปัญหา 
ท่�เกิำดัข้ึ้�นได้ัอย�างทันท�วงท่
 2. บริิษัท โพิลีัเพิล็ักิซ์ึ่ (ปริะเทศไทย) จึำากัิดิ์ (มหาชัน)  
เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ลิำติแผ่�นฟิัล์ำม	PET	ชนิดับาง	แผ่�นฟิัล์ำม 
PET	ชนิดัหนา	 (เร่ยบ)	แผ่�นฟิัล์ำมเคล่ำอบอัดัข้ึ้�นร่ป	แผ่�นฟิัล์ำม 

CPP	ฟิัล์ำมเคล่ำอบซิึ่ลิำโคน	แลำะแผ่�นฟิัล์ำม	Blown	PP	ม่ศักำยภาพั 
ในกำารพััฒนานวัติกำรรมจากำกำารนำา วัสู่ดุัจากำกำารร่ไซึ่เ คิลำ 
มาผ่ลิำติฟิัล์ำมระดัับ	food	grade	ในสัู่ดัสู่�วนร้อยลำะ	90	ทำาให้ 
ได้ัสิู่นค้าท่�ม่คุณภาพั	ราคาไม�แพัง	แลำะเป็นมิติรกำับสิู่�งแวดัลำ้อม 
รวมทั�งเป็นผ้่่ประกำอบกำารรายแรกำท่�สู่ามารถผ่ลำติิ	Film	plastic-rPET 
แลำะนำาไปใช้ในอุติสู่าหกำรรมบรรจุภัณฑ์์
 3. บริิษัท กิลััฟื่เท็กิซ์ึ่ จึำากัิดิ์ เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ลิำติ
ถุงม่ออุติสู่าหกำรรม	ถุงม่อเซึ่ฟัต่ิ�	 อุปกำรณ์ป้องกัำนภัยสู่�วนบุคคลำ 
ชุดัปฏิิบัติิงานพิัเศษ	แลำะล่ำกำยางถอนขึ้นไกำ�	 ม่ศักำยภาพัในกำาร 
คิดัค้นนวัติกำรรมใหม�	 ๆ	 โดัยเฉพัาะถุงม่อจากำเสู้่นใยพิัเศษ 
เคฟัลำาร์ฟิัลำาเมนต์ิ	ซ้ึ่�งเป็นนวัติกำรรมท่�ได้ัรับรางวัลำระดัับนานาชาติิ 
แลำะถุงม่อเสู้่นใยไมโครเทคกัำนบาดั	กัำนกำระแทกำ	ได้ัมาติรฐาน 
EN	388	รวมทั�งกำารพััฒนานวัติกำรรมสู่ำาหรับกำารผ่ลิำติ	เสู่่�อนักำบิน
จากำผ่้าทนไฟั	 (Fire	Resistance)	สู่ามารถช�วยลำดักำารนำาเข้ึ้า 
จากำติ�างประเทศในอนาคติ	
 4. บริิษัท อุบลั ไบโอ เอทานอลั จึำากัิดิ์ (มหาชัน) 
เ ป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ ลิำติเอทานอลำ	 เกำรดัเช่�อ เพัลิำง 
ร้อยลำะ	99.8	แลำะเกำรดัอุติสู่าหกำรรม	 ร้อยลำะ	95	ม่ศักำยภาพั 
ในกำารวิจัย	แลำะพััฒนาสู่ายพัันธ์ุิย่สู่ติ์	 เพ่ั�อเพิั�มประสิู่ทธิิภาพั 
ในกำระบวนกำารผ่ลิำติเอทานอลำสู่ำาหรับอุติสู่าหกำรรมพัลัำงงาน 
แลำะอุติสู่าหกำรรมอ่�น	ๆ	เพ่ั�อกำารพัาณิชย์	แลำะสู่ามารถพััฒนา
นวัติกำรรมร�วมกัำบองค์กำรชั�นนำาระดัับประเทศ	เพ่ั�อสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�ม
ทางเศรษฐกิำจ	รวมทั�งสู่ามารถสู่ร้างงาน	สู่ร้างรายได้ัให้กัำบชุมชน
 5. บ ริิ ษัท  ไทย เอ็น เนอริ์ ยี� คอนเซึ่อริ์ เว่ ชัั� น  จึำา กัิดิ์ 
เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ลิำติอุปกำรณ์ประหยัดัพัลัำงงานไฟัฟั้า 
ม่ศักำยภาพัในกำารคิดัค้นนวัติกำรรมใหม�	ๆ	จนสู่ามารถพััฒนา
ระบบโอโซึ่นประสิู่ทธิิภาพัสู่่งเพ่ั�อกำารบำาบัดันำ�าคอนเดันเซึ่อร์ 
แลำะนำาแนวคิดัอุติสู่าหกำรรม	4.0	มาประยุกำต์ิใช้ร�วมกัำบกำารพััฒนา
ระบบควบคุมเคร่�อง	monitoring	สู่ามารถแจ้งเต่ิอนปัญหา 
จากำโรงงานล่ำกำค้าแลำะติิดัติามกำารทำางานได้ัติลำอดัเวลำา	จนทำาให้ 
ได้ัรับความไว้วางใจจากำล่ำกำค้าทั�งในแลำะติ�างประเทศ

สัถึำนประกิอบกิำร
ที่ไดั้รับรำงวิัลอุตสัำหกิรรมดัีเดั่น
ประเภทอุตสัำหกิรรมศักิยภำพั
ปี พั.ศ. 2564
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 6. บริิษัท ไทยซัึ่มมิท อีสุเทิร์ินบอร์ิดิ์ ออโตพิาร์ิท อินดัิ์สุตรีิ 
จึำากัิดิ์	เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ม่ศักำยภาพัในกำารผ่ลิำติชิ�นสู่�วน 
ยานยนต์ิครอบคลำุม ทุกำ ด้ัาน	 ตัิ� งแติ�กำารจัดัทำาแผ่นธิุ ร กิำจ 
กำารวางระบบมาติรฐาน	กำารพััฒนาบคุลำากำร	แลำะกำารนำาเทคโนโลำย่
แลำะนวัติกำรรมใหม�	ๆ	มาประยุกำต์ิใช้ในกำระบวนกำารผ่ลำิติเพั่�อ 
ลำดัภาระกำารทำางานขึ้องแรงงานคน	 เพิั�มประสิู่ทธิิภาพัแลำะ 
ยกำระดัับคุณภาพัขึ้องสิู่นค้า
 7. บริิษัท อินเตอร์ิเฟื่สุ ซิึ่สุเทค จึำากัิดิ์	เป็นสู่ถานประกำอบกำาร 
ท่�ม่ศักำยภาพัในกำารออกำแบบแลำะผ่ลิำติหุ�นยนต์ิ	เคร่�องจักำรอัติโนมัติิ
อุปกำรณ์ท่�ทันสู่มัยจนสู่ามารถคิดัค้นแลำะพััฒนานวัติกำรรมหุ�นยนต์ิ
ฆ�าเช่�อเคล่ำ�อนท่�อัติโนมัติิด้ัวยรังสู่่	(UV-C	Disinfection	Robot) 
เพ่ั�อใช้สู่ำาหรบัปฏิิบัติิกำารทางกำารแพัทย	์ซ้ึ่�งเหมาะสู่มกำบัสู่ถานกำารณ์
กำารแพัร�ระบาดัขึ้องไวรัสู่โควิดั-19	ลำดัความเสู่่�ยงจากำกำารติิดัเช่�อ
ขึ้องบุคลำากำรทางกำารแพัทย์	ผ่ลิำติภัณฑ์์ได้ัรับรางวัลำนวัติกำรรม 
ยอดัเย่�ยมระดัับประเทศ
 8. บริิษัท อินโว่สุตาร์ิ จึำากัิดิ์ เป็นสู่ถานประกำอบกำาร 
ท่�ผ่ลิำติยุทโธิปกำรณ์	เสู่่�อเกำราะ	หมวกำ	โลำ�แผ่�นเกำราะ	แลำะผ่้าคลุำม
ป้องกัำนกำระสุู่นแลำะสู่ะเก็ำดัระเบิดั	ม่ศักำยภาพัในกำารคิดัค้นแลำะ
ผ่ลิำตินวัติกำรรมใหม�	ๆ	เพ่ั�อติอบสู่นองความต้ิองกำารขึ้องล่ำกำค้า	 
รวมทั�งสู่ามารถผ่ลำกัำดัันให	้supply	chain	ได้ัรับกำารพััฒนาทั�งระบบ 
จนสู่ามารถเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นแลำะสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�ม
ทางเศรษฐกิำจให้กัำบประเทศ	
 9. บริิษัท ซีึ่.ซีึ่.ออโตพิาร์ิท จึำากัิดิ์ ผ่ลิำติชิ�นสู่�วนยานยนต์ิ	 
เป็นสู่ถานประกำอบกำารท่�ผ่ลิำติชิ�นสู่�วนไฟัฟ้ัาอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่	แลำะ
เคร่�องม่อแพัทย์	 (ทำาฟััน)	 ม่ศักำยภาพัในกำารคิดัค้นนวัติกำรรม 
จนสู่ามารถพััฒนาย่นิติทำาฟัันพัร้อมระบบแจ้งเต่ิอน	สู่ามารถ
ป้องกัำนกำารแพัร�เช่�อขึ้องไวรัสู่โควิดั-19	ในห้องรักำษาทันติกำรรม
	ด้ัวยนวัติกำรรมท่�ช�วยลำดักำารกำระจายขึ้องลำะอองฝึอยหร่อเช่�อโรค
ขึ้ณะทำาฟััน	เป็นนวัติกำรรมท่�ม่ผ้่่ผ่ลิำติเพ่ัยงรายเด่ัยวในประเทศไทย	

		 นอกำจากำน่�	 รางวัลำอุติสู่าหกำรรมยังเป็นสัู่ญลัำกำษณ์หร่อ
เคร่�องหมายเชิดัช่เก่ำยรติิในกำารประชาสัู่มพัันธ์ิองค์กำรขึ้องตินเอง
ซ้ึ่�งเป็นสิู่�งท่�แสู่ดังถ้งกำารยอมรับว�าเป็นองค์กำรท่�ม่ศักำยภาพัระดัับ
ประเทศ	สู่ามารถเป็นต้ินแบบท่�ด่ั	 (Best	Practice)	 ให้กำับ 
สู่ถานประกำอบกำารรายอ่�นได้ั	ทำาใหเ้กิำดัช่�อเสู่่ยงแลำะภาพัลำกัำษณท่์�ด่ั 
เกิำดัความน�าเช่�อถ่อ	สู่ร้างความเช่�อมั�นให้กัำบล่ำกำค้า	แลำะสิู่�งสู่ำาคัญ 
ท่�ผ้่่ประกำอบกำารได้ัรับนอกำจากำรางวัลำอุติสู่าหกำรรมแล้ำว	ค่อคำาแนะนำา 
แนวทางกำารพััฒนาปรับปรุง	จากำคณะทำางานพัิจารณาคัดัเล่ำอกำ 
อุติสู่าหกำรรมด่ัเดั�น	ผ้่่ทรงคุณวุฒิ	ท่�ม่ความเช่�ยวชาญในหลำากำหลำาย 
สู่าขึ้า	ซ้ึ่�งม่มุมมองหลำากำหลำายแติกำติ�างกัำน	เปร่ยบเสู่ม่อนเป็น 
ข้ึ้อสัู่งเกำติให้สู่ถานประกำอบกำารสู่ามารถนำาไปปรับปรุงข้ึ้อบกำพัร�อง
หร่อพััฒนาติ�อยอดัในประเด็ันติ�าง	ๆ 	ขึ้ององค์กำรให้ม่ศกัำยภาพัสู่่งข้ึ้�น
รวมถ้งสู่นับสู่นุนให้เกิำดัเป็นกำารสู่ร้างเคร่อขึ้�ายสู่ำาหรับกำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งนอกำจากำจะพััฒนาศักำยภาพัภายในองค์กำรแล้ำว 
สู่ถานประกำอบกำารต้ิองคำาน้งถ้งกำารช�วยเหล่ำอ	สู่นับสู่นุน	สู่ร้าง 
ความร�วมม่อกัำบหน�วยงานนอกำองค์กำาร	ซ้ึ่�งจะเป็นแรงผ่ลำักำดััน 
ให้เกิำดักำารพััฒนาแลำะขึ้ยายผ่ลำไปสู่่�	Supply	Chain	อย�างเปน็ระบบ	
ทำาให้เกิำดักำารขัึ้บเคล่ำ�อนเศรษฐกิำจได้ัอย�างยั�งย่น
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กิอำงวิิจัำยเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม (กิวิ.)

	 กำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องบริบทโลำกำในมิติิติ�าง	ๆ 	เช�น	ด้ัานเศรษฐกิำจ 
ด้ัานสัู่งคม	ด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอม	ด้ัานเทคโนโลำย่	แลำะด้ัานกำารเม่อง 
ได้ัเกิำดัข้ึ้�นอย�างรวดัเร็วแลำะรุนแรง	โดัยเฉพัาะความเจริญก้ำาวหน้า
ด้ัานเทคโนโลำย่	กำารสู่่�อสู่ารแลำะสู่ารสู่นเทศ	ซ้ึ่�งเป็นปัจจัยสู่ำาคัญ 
ท่�ทำาให้เกิำดักำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องโลำกำในอนาคติ	(Global	Trends)	
กำารพััฒนาประเทศในสู่ถานกำารณ์ท่�เต็ิมไปด้ัวยความไม�แน�นอนนั�น 
จำาเป็นต้ิองพิัจารณาถ้งปัจจัยหร่อเหตุิกำารณ์ติ�าง	ๆ 	ท่�ม่โอกำาสู่เกิำดัข้ึ้�น 
แลำะจะสู่�งผ่ลำติ�อกำารพััฒนาประเทศ	แลำะต้ิองประเมินระดัับ 
ความรนุแรงขึ้องผ่ลำกำระทบขึ้องเหติกุำารณ์ในมิติิติ�าง	ๆ 	อย�างรอบดัา้น	
รวมถ้งคาดักำารณผ์่ลำกำระทบติ�าง	ๆ 	ท่�จะเกิำดัข้ึ้�นติ�อภาคอตุิสู่าหกำรรม
ขึ้องประเทศ	เพ่ั�อสู่ามารถกำำาหนดันโยบาย	ยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนา 
ประเทศท่�สู่อดัคล้ำองกัำบกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องบริบทโลำกำได้ัอย�าง
ม่ประสิู่ทธิิภาพั	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมได้ัเห็นถ้ง 
ความสู่ำาคัญขึ้องกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมไปสู่่�อุติสู่าหกำรรม	4.0	
(Industry	4.0)	จ้งได้ัจัดัทำาแผ่นภาพัอนาคติขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม
ระยะท่�	3	ในอุติสู่าหกำรรมเป้าหมาย	จำานวน	2	อุติสู่าหกำรรม	ได้ัแกำ� 
อุติสู่าหกำรรมกำารบินแลำะโลำจิสู่ติิกำส์ู่	แลำะอุติสู่าหกำรรมดัิจิทัลำ 
ซ้ึ่�งเป็นอุติสู่าหกำรรมอนาคติ	(New	S-Curve)	เพ่ั�อศ้กำษาแนวโน้ม
กำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องโลำกำ	(Global	Trends)	ท่�จะสู่�งผ่ลำกำระทบ 
ติ�อภาคอุติสู่าหกำรรมแลำะศ้กำษาแผ่นภาพัอนาคติขึ้องอุติสู่าหกำรรม
เพ่ั�อสู่ามารถจัดัทำานโยบาย	ยุทธิศาสู่ติร์	แลำะแผ่นกำารดัำาเนินงาน
ขึ้องอุติสู่าหกำรรมเป้าหมายได้ัอย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	 ได้ัดัำาเนินกำารศ้กำษา 
แนวโน้มกำารเปลำ่�ยนแปลำงขึ้องโลำกำ	(Global	Trends)	ดั้านติ�าง	ๆ	
ในอุติสู่าหกำรรมเป้าหมาย	โดัยกำารสัู่มภาษณ์ผ้่่เช่�ยวชาญ	(Expert	
Interview)	เพ่ั�อกำำาหนดัแรงขึ้ับเคลำ่�อน	(Divers)	รวมทั�งระบุสิู่�งท่� 
ไม�แน�นอน	 (Uncertainty)	 ท่�สู่�งผ่ลำกำระทบติ�ออุติสู่าหกำรรม 
เป้าหมาย	จำานวน	2	อุติสู่าหกำรรม	รวมทั�งได้ัม่กำารระดัมสู่มอง	
(Brainstorming)	เพ่ั�อจัดัทำาภาพัอนาคติขึ้องอตุิสู่าหกำรรมเปา้หมาย
ผ่�านกำารอภิปรายจากำผ้่่เช่�ยวชาญแลำะผ้่่เก่ำ�ยวข้ึ้องในอุติสู่าหกำรรม
แลำะนำามาสู่่�ข้ึ้อสู่รุปเชิงยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	ดัังน่�	
 1. แผนภำพัอนำค่ตอุตสัำหกิรรมกิำรบิน
 และโลจิสัติกิส์ั
 • ภาพิที� 1 เหินฟ้ื่า : โรคระบาดั	(โรคติิดัติ�อ)	สู่�งผ่ลำกำระทบนอ้ย 
แลำะสู่งครามกำารค้า	(วิกำฤติเศรษฐกิำจ)	สู่�งผ่ลำกำระทบน้อย
 • ภาพิที� 2 โริครุิมเริ�า :	โรคระบาดั	(โรคติิดัติ�อ)	สู่�งผ่ลำกำระทบมากำ 
แลำะสู่งครามกำารค้า	(วิกำฤติเศรษฐกิำจ)	สู่�งผ่ลำกำระทบน้อย
 • ภาพิที� 3 ดิิ์�งพิสุุธิา : โรคระบาดั	(โรคติิดัติ�อ)	สู่�งผ่ลำกำระทบมากำ 
แลำะสู่งครามกำารค้า	(วิกำฤติเศรษฐกิำจ)	สู่�งผ่ลำกำระทบมากำ
 • ภาพิที� 4 ไฟื่ท์โหมดิ์	(Fight	Mode)	:	โรคระบาดั	(โรคติิดัติ�อ) 
สู่�งผ่ลำกำระทบน้อย	แลำะสู่งครามกำารค้า	(วิกำฤติเศรษฐกิำจ)	สู่�งผ่ลำ 
กำระทบมากำ

แผนภ�พิอน�คตของอุตส�หกัรั้รั้มกั�รั้บินแลิะโลิจิำสติกัส์
และอุำตสัาหกิรรมดิจิำทััล
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จำากิแผู้นภาพัข้อำงอุำตสัาหกิรรมอิำเล็กิทัรอำนิกิส์ัอัำจำฉริยะ 
ได้ข้้อำสัรุปเชิงยุทัธศาสัตร์ จำำานวิน 5 ด้าน ดังน่�
 1) กิาริจัึดิ์กิาริคว่ามเสีุ�ยงแลัะคว่ามต�อเนื�องของธุิริกิิจึ
เช�น	กำารสู่นับสู่นุนให้ผ้่่บริหารระดัับสู่่งขึ้องภาครัฐแลำะเอกำชน
ประเมินระดัับความเสู่่�ยง	กำารควบคุมติิดัติามความเสู่่�ยงสู่ำาคัญ 
ท่�ม่ผ่ลำติ�อหน�วยงานแลำะภาคอุติสู่าหกำรรมกำารวางแผ่นความ 
ติ�อเน่�องทางธุิรกิำจ	(Business	Continuity)	แลำะสู่�งเสู่ริมกำารปฏิิบัติิ
ติามมาติรฐานอุติสู่าหกำรรม	ISO3100	เร่�องกำารจัดักำารความเสู่่�ยง
 2)  กิาริปริับปัจึจุึบันเพืิ�อป้ทางสุ้�อนาคต	กำารทบทวนกำาร
ปฏิิบัติิงานด้ัานความสู่ามารถในกำารหารายได้ั	แลำะกำารทำากำำาไร 
ขึ้องผ่ลิำติภัณฑ์์บริกำาร	 (Service	Product)	ประเภทติ�าง	ๆ 
กำารทบทวนกำารใช้ประโยชน์ขึ้องสิู่นทรัพัย์	 ทิศทางกำารลำงทุน 
แลำะประสิู่ทธิิภาพักำารจัดักำารต้ินทุน	
 3) กิาริเสุริิมสุริ�างคุณค�าปัจึจุึบันแลัะสุริ�างคุณค�าใหม� 
ในอนาคต ได้ัแกำ�	กำารคาดักำารณ์กำารเติิบโติขึ้องผ่ลำิติภัณฑ์์บริกำาร 

แลำะความยั�งย่น	 กำารสู่นับสู่นุนให้ม่กำารโอนงานให้ผ้่่อ่�นทำา 
(Outsource)	กำารคาดักำารณ์	แลำะกำารพััฒนาทักำษะกำารปฏิิบัติิงาน 
ขึ้องบุคลำากำรให้ม่ความสู่ามารถในกำารทำางานท่�หลำากำหลำาย 
(Multi	Skill)	
 4) ล้ักิค�าที�ดีิ์คือพิริะเจึ�า	 เช�น	กำารสู่�งเสู่ริมให้ม่กำารจัดัทำา
พัันธิมิติรทางธุิรกิำจระหว�างผ้่่ให้บริกำารกำารบินแลำะโลำจิสู่ติิกำส์ู่ 
กัำบล่ำกำค้าแลำะค่�ค้า	กำารสู่�งเสู่ริมกำารสู่ร้าง	Platform	กำารจับค่� 
ทางธุิรกิำจ	แลำะแลำกำเปล่ำ�ยนข้ึ้อม่ลำ
 5) กิาริออกิกิฎริะเบียบแลัะวิ่ธีิปฏิบัติที�มุ�งกิาริฟ่ื่�นสุภาพิ
โดิ์ยเร็ิว่ เช�น	กำารบ่รณากำารกำารออกำกำฎระเบ่ยบเพ่ั�อเป็นกำาร 
สู่�งเสู่ริมกำารฟืั�นค่นสู่ภาพัในทิศทางเด่ัยวกัำน	ไม�ซึ่ำ�าซ้ึ่อน	แลำะเสู่ริม
กำารทำางานระหว�างกัำน	กำารสู่นับสู่นุนมาติรกำารทางภาษ่	กำารเงิน	
แลำะกำารติลำาดัท่�เหมาะสู่ม	แลำะความรวดัเร็วในกำารออกำมาติรกำาร
เพ่ั�อบรรเทาความเสู่่ยหาย

แผนภำพัอนำค่ตของอุตสัำหกิรรมกิำรบินและโลจิสัติกิส์ั

สังค่รามกิารค้่า (วิิกิฤตเศรษฐกิิจำ) 
ส่ังผู้ลกิระทับมากิ

สังค่รามกิารค้่า (วิิกิฤตเศรษฐกิิจำ)
ส่ังผู้ลกิระทับน้อำย

โรค่ระบาด (โรค่ติดต่อำ) 
ส่ังผู้ลกิระทับน้อำย

โรค่ระบาด (โรค่ติดต่อำ) 
ส่ังผู้ลกิระทับมากิ  โรั้ครุั้มเร้ั้�

เหินฟ้ื้�
 ดิ�งพิสุธิ์�

 ไฟื้ท์ี่โหมด

A. จัึดิ์กิาริคว่ามเสีุ�ยงแลัะ
 คว่ามต�อเนื�องของธุิริกิิจึ
B. ปรัิบปัจึจุึบันเพืิ�อป้ทาง
 สุ้�อนาคต
D. ล้ักิค�าที�ดีิ์คือพิริะเจึ�า
E. ออกิกิฎริะเบียบ
 แลัะวิ่ธีิปฏิบัติเพืิ�อมุ�ง
 กิาริฟ่ื่�นคืนสุภาพิโดิ์ยเร็ิว่

A. จัึดิ์กิาริคว่ามเสีุ�ยง
 แลัะคว่ามต�อเนื�องของธุิริกิิจึ
B. ปรัิบปัจึจุึบันเพืิ�อป้ทางสุ้�อนาคต
D. ล้ักิค�าที�ดีิ์คือพิริะเจึ�า

A. จัึดิ์กิาริคว่ามเสีุ�ยงแลัะคว่ามต�อเนื�อง
 ของธุิริกิิจึ
B. ปรัิบปัจึจุึบันเพืิ�อป้ทางสุ้�อนาคต
E. ออกิกิฎริะเบียบแลัะวิ่ธีิปฏิบัติ
 เพืิ�อมุ�งกิาริฟ่ื่�นคืนสุภาพิโดิ์ยเร็ิว่

A. จัึดิ์กิาริคว่ามเสีุ�ยง
 แลัะคว่ามต�อเนื�อง
 ของธุิริกิิจึ
C. เสุริิมสุริ�างคุณค�าปัจึจุึบัน
 แลัะสุริ�างคุณค�าใหม�
 ในอนาคต
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 1) กิาริสุริ�างทุนมนุษย์ริะยะยาว่ เช�น	กำารพััฒนาบุคลำากำร
ให้ม่ทักำษะรองรับอุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำท่�ม่ประสิู่ทธิิภาพัตัิ�งแติ� 
กำารศ้กำษาขัึ้�นพ่ั�นฐาน	กำารสู่รา้งกำำาลัำงคนติามความติอ้งกำารขึ้องภาค
อุติสู่าหกำรรม	แลำะกำารสู่�งเสู่ริมทักำษะใหม�ในด้ัานดิัจิทัลำ	เช�น	AI,	Big	
Data	Analytic,	Blockchain	เป็นต้ิน	เพ่ั�อประยุกำต์ิใช้ในกำารเพิั�ม
ประสิู่ทธิิกำารทำางาน
 2) กิาริสุ�งเสุริิมกิาริพัิฒนาฝีมือแริงงานสุ้� Workforce 
Transformation	เช�น	กำารสู่ร้างแรงงานท่�ม่ความร้่ด้ัานดิัจิทลัำผ่�าน 
กำารพััฒนาทักำษะแรงงานร่ปแบบใหม�	(Workforce	Transformation) 
กำารสู่�งเสู่ริมกำาร	Up	Skills,	Re	Skills	ให้แรงงานปรับตัิวเข้ึ้ากัำบ
กำารใช้เทคโนโลำย่ดัิจิทัลำ	แลำะกำารสู่ร้างกำลำไกำกำารเร่ยนร้่ติลำอดัช่วิติ
โดัยผ่�านออนไลำน์	(Online	Live-Long	Learning)
 3) กิาริสุริ�างคว่ามแข็งแกิริ�งของภาคเอกิชัน	เช�น	กำารสู่ร้าง
ความแข็ึ้งแกำร�งขึ้องแรงงานด้ัานดิัจิทัลำ	โดัยม่ภาคเอกำชน	องค์กำร
วิชาช่พั	สู่มาคม	เป็นผ้่่ขัึ้บเคล่ำ�อนในกำารสู่นับสู่นุนแลำะเพิั�มบทบาท
ให้แข็ึ้งแกำร�งมากำยิ�งข้ึ้�น	แลำะกำารสู่�งเสู่ริมทางภาษ่	หร่อกำารสู่ร้างแรง
จ่งใจอ่�น	ๆ	ให้กัำบ	SMEs	เพ่ั�อแขึ้�งขัึ้นได้ั

 4) กิาริเพิิ�มคว่ามสุามาริถของแพิลัตฟื่อริม์ดิิ์จิึทัลัในปริะเทศ
	เช�น	กำารสู่ร้างแพัลำติฟัอร์ม	(Platform)	พ่ั�นฐานขึ้องประเทศ	แลำะ
มาติรกำารท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	แลำะกำารม่กำลำไกำในกำารสู่ร้างความไดั้เปร่ยบ
ขึ้องแพัลำติฟัอร์มไทย	เม่�อแขึ้�งขัึ้นกัำบแพัลำติฟัอร์มจากำติ�างประเทศ
 5) กิาริเริ�งให�เกิิดิ์ริะบบนิเว่ศทางดิ์�านดิิ์จิึทัลั	เช�น	สู่�งเสู่ริม 
กำารพััฒนาแลำะประยุกำต์ิใช้เทคโนโลำย่	(Enabling	Technology) 
กำารสู่�งเสู่ริม	Digital	Platform	 Infrastructure	ขึ้องไทย 
กำารช�วยเหล่ำอบริษัทไทยในด้ัาน	Cyber	Security	แลำะมาติรฐาน
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องเพ่ั�อให้สู่ามารถแขึ้�งขัึ้นได้ั	แลำะกำารสู่�งเสู่ริมกำารทำา 
Regulatory	Sandbox	 เพ่ั�อเปิดัโอกำาสู่ให้ผ้่่เข้ึ้าร�วมทดัสู่อบ
นวัติกำรรมนำาเทคโนโลำย่สู่มัยใหม�มาใช้
 ผู้ลักิาริดิ์ำาเนินงานจัึดิ์ทำาแผู้นภาพิอนาคตของอตุสุาหกิริริม
กิาริบินแลัะโลัจิึสุติกิส์ุ แลัะอุตสุาหกิริริมดิิ์จิึทัลั สุำานักิงาน
เศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริมจึะใชั�ปริะกิอบกิาริจัึดิ์ทำาแผู้นปฏิบัติกิาริ
พัิฒนาอุตสุาหกิริริมเพืิ�อเพิิ�มศักิยภาพิในกิาริพัิฒนาอุตสุาหกิริริม
ริายสุาขาดัิ์งกิลั�าว่ภายใต�สุภาว่กิาริณ์โลักิที�มีกิาริเปลีั�ยนแปลัง
แลัะสุถานกิาริณ์โลักิที�มีคว่ามผัู้นผู้ว่นสุ้ง

ภาค่รัฐม่ค่วิามชัดเจำน
นโยบายท่ั�เอ่ำ�อำต่อำ 
อุำตสัาหกิรรมดิจิำทััลส้ัง

ภาค่รัฐม่ค่วิามชัดเจำน
นโยบายท่ั�เอ่ำ�อำต่อำ 

อุำตสัาหกิรรมดิจิำทััลตำ�า

ม่ทัักิษะด้านแรงงานท่ั�ส้ัง

ม่ทัักิษะด้านแรงงานท่ั�ตำ�า

สู้ไปด้วยก้ัน

แผนภำพัอนำค่ตอุตสัำหกิรรมดิัจิทัล

รุ่ั้งอรุั้ณของดิจิำท้ี่ลิ

พิ�ยุแห่งอน�คต อน�คตสร้ั้�งได้

A. สุริ�างทุนมนุษย์ริะยะยาว่
C. สุริ�างคว่ามแข็งแกิริ�งภาคเอกิชัน
E. เริ�งกิาริเกิิดิ์ Digital
  Platform Ecosystem

A. สุริ�างทุนมนุษย์ริะยะยาว่
B. สุ�งเสุริิม Workforce 
 Transformation
C. สุริ�างคว่ามแข็งแกิริ�งภาคเอกิชัน

A. สุริ�างทุนมนุษย์ริะยะยาว่
D. Enhance  National
 Digital Platform
E. เริ�งกิาริเกิิดิ์ Digital
 Platform Ecosystem

A. สุริ�างทุนมนุษย์ริะยะยาว่
B. สุ�งเสุริิม Workforce 
 Transformation
D. Enhance  National
 Digital Platform

จำากิแผู้นภาพัข้อำงอำุตสัาหกิรรมดิจำิทััล
ได้ข้้อำสัรุปเชิงยุทัธศาสัตร์ 3 ด้าน ดังน่�

2. แผนภำพัอนำค่ตอุตสัำหกิรรมดิัจิทัล
 ประกิอบด้ัวิยแผนภำพั 4 ภำพั ดัังนี�
 • ภาพิที� 1 รุิ�งอรุิณของดิิ์จิึทัลั	:	ภาครัฐม่ความชัดัเจนในนโยบาย 

อุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำสู่่ง	แลำะแรงงานม่ทักำษะสู่่ง

 • ภาพิที� 2 สุ้� ไปดิ์�ว่ยกัิน	 :	ภาครัฐม่ความชัดัเจนในนโยบาย

อุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำติำ�า	แลำะแรงงานม่ทักำษะสู่่ง

 • ภาพิที� 3 พิายุแห�งอนาคต	:	ภาครัฐม่ความชัดัเจนในนโยบาย 

อุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำติำ�า	แลำะแรงงานม่ทักำษะติำ�า

 • ภาพิที� 4 อนาคตสุริ�างไดิ์�	 :	ภาครัฐม่ความชัดัเจนในนโยบาย 

อุติสู่าหกำรรมดิัจิทัลำสู่่ง	แลำะแรงงานม่ทักำษะติำ�า
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 กำารดัำาเนนิงานขึ้องศ่นยข้์ึ้อม่ลำ	IIU	ประกำอบดัว้ย	กำารรวบรวม 
แลำะปรับปรุงข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจมหภาคให้ม่ความทันสู่มัย	 เป็น
ศ่นย์กำลำางกำารเช่�อมโยงเคร่อขึ้�ายข้ึ้อม่ลำระหว�างหน�วยงานติ�าง	ๆ 
ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	รวมถ้งรายงานสู่ถานกำารณ์แลำะกำารเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมไทย	เพ่ั�อติิดัติาม	วิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำ	แลำะคาดักำารณ์
สู่ถานกำารณ์ความเคล่ำ�อนไหวขึ้องภาวะเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	 
ให้สู่ามารถสู่นับสู่นุน	ช�วยเหล่ำอ	แลำะเพิั�มศักำยภาพัในกำารแขึ้�งขัึ้น 
ขึ้องผ้่่ประกำอบกำารไทยได้ัอย�างม่ทิศทาง
	 ผ่ลำขึ้องกำารดัำาเนินงานจัดัทำาข้ึ้อม่ลำเศรษฐกำิจมหภาค	เช�น
กำารนำาข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจมหภาคมาวิเคราะห์เพ่ั�อจัดัทำารายงานกำาร
เต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยให้กัำบผ้่่บริหารกำระทรวง
อุติสู่าหกำรรม	หน�วยงานภาครัฐ	 ผ้่่ประกำอบกำาร	แลำะผ้่่เก่ำ�ยวข้ึ้อง
ได้ัรับทราบสู่ถานกำารณ์ปัจจุบันแลำะคาดักำารณ์ลำ�วงหน้ากำ�อนเกิำดั
เหตุิกำารณ์ความผิ่ดัปกำติิในภาคอุติสู่าหกำรรม	นอกำจากำน่�	ยังเป็น 
สู่�วนหน้�งขึ้องฐานขึ้้อม่ลำขึ้นาดัใหญ�	(Big	Data)	เพ่ั�อกำารเช่�อมโยง
ข้ึ้อม่ลำขึ้องกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	โดัยเช่�อมโยงข้ึ้อม่ลำหน�วยงาน
ภายในกำระทรวง	สู่ถาบันเคร่อขึ้�าย	รวมถ้งรัฐวิสู่าหกิำจในสัู่งกัำดั 
เพ่ั�อให้สู่ามารถนำาข้ึ้อม่ลำท่�สู่ำาคัญมาวิเคราะห์แลำะให้บริกำาร 
แกำ�ผ้่่ประกำอบกำารภาคอุติสู่าหกำรรม	เช�น	รายงานภาวะอุติสู่าหกำรรม
รายเด่ัอนรายไติรมาสู่แลำะรายปี

                            กิอำงวิิจัำยเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม (กิวิ.)

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	ได้ัดัำาเนินกำารจัดัทำาศ่นย์ข้ึ้อม่ลำ	(Industrial	 Intelligence	Unit	:	 IIU)	เพ่ั�อติิดัติาม 
คาดักำารณ์แลำะเต่ิอนภัยสู่ถานกำารณ์ในภาคอุติสู่าหกำรรม	รวมถ้งวิเคราะห์ผ่ลำกำระทบจากำสู่ถานกำารณ์ท่�เกิำดัข้ึ้�น	จากำกำารเปล่ำ�ยนแปลำง 
ขึ้องเศรษฐกิำจในประเทศแลำะติ�างประเทศ	แลำะจัดัทำาข้ึ้อม่ลำด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมให้ม่ความทันสู่มัย	ครบถ้วน	แลำะสู่อดัคล้ำอง 
กัำบกำารเปลำ่�ยนแปลำง	โดัยม่กำารเผ่ยแพัร�ผ่�านช�องทางติ�าง	ๆ 	เพ่ั�อนำาไปใช้เป็นเคร่�องม่อในกำารกำำาหนดัทศิทางนโยบาย	ยทุธิศาสู่ติรก์ำารพััฒนา 
อุติสู่าหกำรรมทั�งในภาพัรวมแลำะในระดัับภ่มิภาค	รวมถ้งสู่�งเสู่ริมแลำะยกำระดัับภาคอุติสู่าหกำรรมไทยให้ม่ความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้น 
กัำบติ�างประเทศได้ัอย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั	

กิำรดั�ำเนินงำนจัดัท�ำฐำนข้อมูล
เศรษฐกิิจมหภำค่ 
 “ริะบบฐานข�อม้ลัเศริษฐกิิจึมหภาค”	ม่ความสู่ำาคัญอย�างยิ�ง 
ในกำารวิเคราะห์แลำะวิจัยเก่ำ�ยวกัำบสู่ถานกำารณ์ด้ัานเศรษฐกำิจ 
โดัยเฉพัาะอย�างยิ�งเศรษฐกิำจท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบภาคอุติสู่าหกำรรม 
ดัังนั�น	ฐานข้ึ้อม่ลำท่�ม่กำารจัดัเก็ำบ	จะต้ิองม่ความทันสู่มัย	รวดัเร็ว	
เข้ึ้าถ้งได้ัง�าย	แลำะสู่ามารถติอบสู่นองติ�อความต้ิองกำารขึ้องผ้่่ใช้งาน
ได้ัอย�างทันท�วงท่
	 ในปี	พั.ศ.	2564	ระบบฐานข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจมหภาค	(IIU	
Data	Bank)	ได้ัรวบรวมเคร่�องช่�วัดัเศรษฐกำจิมหภาคทั�งในประเทศ 
แลำะติ�างประเทศ	อาทิ	กำลุำ�มปัจจัยพ่ั�นฐานทางเศรษฐกิำจมหภาค
แลำะกำารเงิน	เช�น	ดุัลำบัญช่เดิันสู่ะพััดั	ดััชน่ปริมาณสิู่นค้านำาเข้ึ้า
กำลุำ�มปัจจัยด้ัานกำารผ่ลำิติภายในประเทศ	เช�น	ดััชน่กำารลำงทุนภาค
เอกำชนขึ้องไทย	ดััชน่ราคาผ้่่ผ่ลิำติภาคอุติสู่าหกำรรม	กำลุำ�มปัจจัยด้ัาน
กำารผ่ลำติิติ�างประเทศ	เช�น	ดััชน่ผ้่่จัดักำารฝึ�ายจัดัซ่ึ่�อภาคอตุิสู่าหกำรรม
ขึ้องญ่�ปุ�น	ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมขึ้องสู่หรัฐอเมริกำา	กำลุำ�มปัจจัย 
อ่�น	ๆ	 ท่�สู่ะท้อนกำารคาดักำารณ์ติลำาดั	 เช�น	 ดััชน่ความเช่�อมั�น 
ภาคอุติสู่าหกำรรม	(3	เด่ัอนข้ึ้างหน้า)	ดััชน่ความเช่�อมั�นทางธุิรกิำจ 
(3	 เด่ัอนข้ึ้างหน้า)	 โดัยระบบฐานขึ้้อม่ลำเศรษฐกำิจมหภาค 
จะปรับปรุงเป็นประจำาทุกำเด่ัอน	แลำะสู่ามารถสู่่บค้นข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจ
มหภาคติ�าง	ๆ	ผ่�านเว็บไซึ่ต์ิ	IIU	(http://iiu.oie.go.th/)	

กั�รั้จ้ำดที่ำ�ฐ�นข้อมูลิแลิะรั้ะบบเต่อนภ้ย
ภาค่อุำตสัาหกิรรมรายภ้มิภาค่
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กิำรเต่อนภัยภำค่อุตสัำหกิรรมภำพัรวิม
และรำยภูมิภำค่
 “ริะบบเตือนภัยเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม”	 (Industrial	
Warning	Indicator	System	:	IWIS)	เป็นเคร่�องม่อท่�สู่ำาคัญท่�
ใช้แสู่ดังทิศทางอุติสู่าหกำรรมในอนาคติ	โดัยสู่ามารถช่�นำาเต่ิอนภัย
สู่ถานกำารณ์ขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมได้ัลำ�วงหน้าว�าจะด่ัข้ึ้�นหร่อแย�ลำง	
เพ่ั�อให้หน�วยงานภาครัฐ	ภาคเอกำชน	ผ้่่ประกำอบกำาร	รวมถ้งผ้่่สู่นใจ
ทั�วไป	นำาไปกำำาหนดันโยบาย	ยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
ทั�งในภาพัรวมแลำะในระดัับภ่มิภาค	รวมถ้งใช้ประกำอบกำารตัิดัสิู่นใจ	
แลำะเติร่ยมแผ่นรับม่อกัำบสู่ถานกำารณ์ติ�าง	ๆ 	ท่�จะเกิำดัข้ึ้�นในอนาคติ
	 ในปี	พั.ศ.	2564	สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมไดั้จัดัทำา
ระบบเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยภาพัรวมติ�อเน่�องเป็นปี
ท่�	12	(The	Early	Warning	System	for	Industry	Economics 
:	 EWS-IE)	 โดัยปัจจุบันทำากำารประมวลำผ่ลำจากำตัิวแปรทาง
เศรษฐกิำจท่�ม่ความสู่ามารถในกำารช่�นำาเศรษฐกิำจภาคอุติสู่าหกำรรม
(Leading	Indicator)	จำานวน	8	ตัิวแปร	ท่�ได้ัคัดัเล่ำอกำมาจากำฐาน
ข้ึ้อม่ลำเศรษฐกำิจมหภาค	เพ่ั�อคาดักำารณ์ทิศทางภาคอุติสู่าหกำรรม
ไทย	นอกำจากำน่�	 ยังได้ัดัำาเนินกำารจัดัทำาระบบเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาคในภาคติะวันออกำ	(The	Early	Warning	
System	Eastern	Industry	Economics	:	EWS_E)	ซ้ึ่�งครอบคลุำม	
8	จังหวัดั	ได้ัแกำ�	ฉะเชิงเทรา	ชลำบุร่	ระยอง	จันทบุร่	ติราดั	สู่ระแก้ำว
ปราจ่นบุร่	แลำะนครนายกำ	โดัยนำามาวิเคราะห์ผ่ลำโดัยใช้ตัิวแปร
ช่�นำาเศรษฐกิำจภาคอุติสู่าหกำรรม	(Leading	Indicator)	จำานวน	11	
ตัิวแปร	ท่�คัดัเล่ำอกำจากำฐานข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจมหภาค	เพ่ั�อคาดักำารณ์
ทิศทางอุติสู่าหกำรรมภาคติะวันออกำ	ในระยะ	2-3	เด่ัอนข้ึ้างหน้า	
	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ได้ัประมวลำข้ึ้อม่ลำจากำระบบ
เต่ิอนภัยภาคติะวันออกำ	แลำะวิเคราะห์ผ่ลำระดัับกำารสู่�งสัู่ญญาณ

กำารเต่ิอนภัย	โดัยใช้สัู่ญญาณไฟัเป็นเคร่�องม่อช่�นำากำารเต่ิอนภัย 
ลำ�วงหน้า	แบ�งเป็น	3	ระดัับ	ค่อ	ระดัับปกำติิสู่่เข่ึ้ยว	ระดัับไม�ปกำติิ 
เบ่�องต้ินสู่่เหล่ำอง	ระดัับไม�ปกำติิระยะรุนแรงสู่่แดัง	พัร้อมบทวิเคราะห์
รายงานกำารเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยภาพัรวมแลำะ 
รายภ่มิภาค	(ภาคติะวันออกำ)	เป็นประจำาทุกำเด่ัอน	เพ่ั�อรายงาน
กำารเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยให้กำับผ้่่บริหารกำระทรวง 
หน�วยงานภาครัฐ	 ผ้่่ประกำอบกำาร	แลำะผ้่่เก่ำ�ยวข้ึ้อง	ได้ัรับทราบ
สู่ถานกำารณ์ปัจจุบันแลำะคาดักำารณ์ลำ�วงหน้า	2-3	เด่ัอน	กำ�อนเกิำดั
เหตุิกำารณ์ความผิ่ดัปกำติิในภาคอุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งเป็นประโยชน์ 
เชิงรุกำติ�อกำารกำำาหนดันโยบายขึ้องภาครัฐในกำารดัำาเนินนโยบาย 
ทางเศรษฐกิำจท่�สู่�งเสู่ริมให้เศรษฐกิำจม่กำารเจริญเติิบโติอย�าง 
ม่เสู่ถ่ยรภาพั	แลำะภาคเอกำชนนำาไปใช้ประกำอบกำารติดััสิู่นใจวางแผ่น
กำารผ่ลิำติแลำะกำารลำงทุน	ทั�งน่�	กำารจัดัทำาระบบเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาค	ในภาคติะวันออกำ	เป็นเพ่ัยงภาคนำาร�อง	
ในอนาคติ	สู่ศอ.	จะดัำาเนินกำารจัดัทำาระบบเต่ิอนภัยให้ครอบคลุำม
ทุกำภาค	ได้ัแกำ�	ภาคเหน่อ	ภาคใต้ิ	แลำะภาคติะวันออกำเฉ่ยงเหน่อ

ประเดั็นสู่ำาคัญ
BCG	Economy	Model

ประเด็ันสู่ำาคัญ
เจาะล้ำกำธุิรกิำจไทย-เม่ยนมา

ประเด็ันสู่ำาคัญ
ช่พัจรเศรษฐกิำจไทย

	 นอกำจากำน่�สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมยงัให้ความสู่ำาคัญ 
กัำบกำารจัดัทำาประเด็ันสู่ำาคัญทางเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทย 
(IIU	Hot	 Issues)	 เพ่ั�อเป็นประโยชน์ติ�อกำารจัดัทำานโยบาย 
ภาครัฐแลำะกำารพััฒนาผ้่่ประกำอบกำาร	ผ่�านกำารจัดัเสู่วนา	Morning	
Talk/Afternoon	Talk	โดัยในปี	พั.ศ.	2564	ได้ัดัำาเนินกำารจำานวน 
3	หัวข้ึ้อ	ดัังน่�

1.1	 เจาะล้ำกำธุิรกิำจไทย-เม่ยนมา	ภายใต้ิสู่ถานกำารณ์ฉุกำเฉิน
1.2		 ช่พัจรเศรษฐกิำจไทย	อุติสู่าหกำรรมไหนไปติ�อ
1.3		 BCG	Economy	Model	จุดัเปล่ำ�ยนอนาคติ
	 อุติสู่าหกำรรมไทยสู่่�ความยั�งยน่
สู่รุปประเด็ันสู่ำาคัญติาม	QR	Code	ท่�แนบ
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Face book
IIU

Line ID
IIU

Website
IIU

ร้ิปที� 1. Paragraph	กำารดัำาเนินงาน
	 จัดัทำาฐานข้ึ้อม่ลำเศรษฐกิำจมหภาค

ร้ิปที� 2.	 Paragraph	กำารเต่ิอนภัยภาคอุติสู่าหกำรรมภาพัรวม
	 แลำะรายภ่มิภาค

ร้ิปที� 3. Paragraph	กิำจกำรรมอ่�น	ๆ	ขึ้องโครงกำาร	IIU
	 1.	จัดัทำาประเด็ันสู่ำาคัญทางเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมไทย

ริ้ปที� 4. Paragraph	กำิจกำรรมอ่�น	ๆ	ขึ้องโครงกำาร	IIU
	 2.	จัดัทำาสู่รุปขึ้�าวเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม

	 นอกำจากำน่�	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
ได้ัดัำาเนินกำารจัดัทำาสู่รุปขึ้�าวเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
ภายในแลำะติ�างประเทศ	(IIU	Hot	News)	โดัยแจ้ง
ให้ผ้่่บริหาร	ข้ึ้าราชกำาร	ภาคเอกำชน	ทราบถ้งทิศทาง
แลำะสู่ถานกำารณ์ภาคอุติสู่าหกำรรมท่�สู่ำาคัญขึ้อง
ไทยแลำะขึ้องโลำกำ	เพ่ั�อเป็นช�องทางให้ได้ัรับทราบ
ขึ้�าวสู่ารท่�สู่ะดัวกำแลำะรวดัเร็วข้ึ้�น

ติดต่อำสัอำบถามข้้อำม้ลเพิั�มเติม :
สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม (สัศอำ.)
75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวีี กรุงเทพฯ 10400
โทรศััพท์ : 0 2430 6806 ต่อ 680604 - 680606
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International OIE :
Connect to the World 
เสัริมสัร้างเค่ร่อำข่้ายภาค่อุำตสัาหกิรรมไทัย ก้ิาวิไกิลส่้ัสัากิล

กิอำงเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรมระหว่ิางประเทัศ (กิทั.)
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	 กำารดัำาเนินภารกิำจด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�าง
ประเทศ	 เป็นกำารสู่่�อสู่ารบทบาทแลำะท�าท่ด้ัานเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมระหว�าง ผ้่่แทนหน�วยงานขึ้องแติ�ลำะประเทศ 
ผ่�านกิำจกำรรมกำารเจรจาธุิรกิำจ	กำารดัำาเนินความร�วมม่อในร่ปแบบ 
ติ�าง	ๆ	ในร่ปแบบกำายภาพั	โดัยม่กำารเดิันทางระหว�างผ้่่แทน 
หน�วยงานจากำแติ�ลำะประเทศ	 ซ้ึ่� ง ม่ ท่� ตัิ� งบนพ่ั�น ท่� ภ่ มิภาค 
แลำะโซึ่นเวลำาขึ้องโลำกำท่�แติกำติ�างกัำน	อย�างไรก็ำด่ั	 ตัิ�งแติ�ช�วงปี 
พั.ศ.	2563-2564	เกิำดัสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19 
สู่�งผ่ลำให้ทุกำประเทศทั�วโลำกำดัำาเนินมาติรกำารด้ัานสู่าธิารณสุู่ขึ้ 
โดัยกำารปิดักัำ�นประเทศ	 (Lockdown)	 จำา กัำดัเคล่ำ�อนย้าย 
กำารเดิันทางระหว�างประเทศในทุกำช�องทาง	ได้ัแกำ�	ทางอากำาศ 
ทางเร่อแลำะทางบกำ	สู่�งผ่ลำทำาให้ไม�สู่ามารถเคล่ำ�อนยา้ยทางกำายภาพั 
โดัยกำารเดิันทางออกำหร่อเข้ึ้าประเทศท่�จะเป็นเจ้าภาพัจัดักิำจกำรรม
ด้ัวยข้ึ้อจำากัำดัดัังกำลำ�าว	จ้งนับเป็นจุดัเริ�มต้ินขึ้องหน�วยงานติ�าง	ๆ 
ในกำารเร่ยนร้่กำารดัำาเนินกิำจกำรรมระหว�างประเทศในร่ปแบบ 
ออนไลำน์	โดัยม่จุดัมุ�งหมายเพ่ั�อให้กำารสู่่�อสู่ารบทบาทภารกำิจ
ความร�วมม่อระหว�างประเทศสู่ามารถดัำาเนินกำารติ�อไปไดั้ 
อย�างติ�อเน่�อง	เช�นเด่ัยวกัำบสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
ท่� ได้ั ริเริ�มภารกิำจ	 International	OIE	 :	 Connect	 to	
the	World	 ซ้ึ่�งเป็นกำารนำาระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศ 
ระบบปฏิิบัติิกำารซึ่อฟัต์ิแวร์	 (Tools)	 แลำะผ้่่ปฏิิบัติิงาน 
(Team)	มาประยุกำต์ิใช้ในกำารพััฒนากิำจกำรรมความร�วมม่อ 
ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศโดัยปรับจากำ 
ร่ปแบบกำายภาพั	 (Physical)	 มาเป็นร่ปแบบออนไลำน์ 
เสู่ม่อนจริง	 (Virtual	Online)	ภายใต้ิ	3	 กิำจกำรรมหลัำกำ 

ได้ัแกำ�	1) กิาริปริะชัมุริะหว่�างปริะเทศ (Meeting)	ซ้ึ่�งเป็นกิำจกำรรม 
ชุมนุมขึ้องผ้่่แทนหน�วยงานประเทศติ�าง	ๆ	 เพ่ั�อเจรจาธิุรกิำจ 
แลำะติ�อรองท�าท่ในกำารกำำาหนดัความร�วมม่อหร่อพัันธิกำรณ่ 
2) กิาริสัุมมนาริะหว่�างปริะเทศ (Seminar/Forum)	ซ้ึ่�งเป็น 
กิำจกำรรมกำารรวมกำลุำ�มหร่อชุมนุมสู่าธิารณะขึ้องผ้่่แทนจากำ 
ประเทศเป้าหมาย	เพ่ั�อดัำาเนินกำารแลำกำเปล่ำ�ยนข้ึ้อม่ลำ	องค์ความร้่ 
ประสู่บกำาร ณ์แลำะ มุมมอง ด้ั าน เศรษฐ กิำจ อุติสู่าหกำรรม 
ในประเดั็นหร่อหัวข้ึ้อท่�สู่นใจร�วมกัำน	แลำะ	3) กิาริฝึกิอบริม 
หรืิอกิาริปริะชุัมเชิังปฏิบัติกิาริ (Training/Workshop)	ซ้ึ่�งเป็น
กิำจกำรรมกำารถ�ายทอดัแลำกำเปล่ำ�ยนข้ึ้อม่ลำ	องค์ความร้่	ประสู่บกำารณ์
แลำะกำารนำาเสู่นอประเด็ันแลำะบทบาทขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมไทย 
ในเวท่นานาชาติิร�วมกัำบผ้่่แทนท่�กำำาหนดัจำานวนผ้่่เข้ึ้าร�วมจากำ 
ประเทศเป้าหมายแลำะกำารจัดักิำจกำรรมเสู่ริม	 เช�น	กำารศ้กำษา 
ด่ังานตัิวอย�างกำรณ่ศ้กำษาแนวปฏิิบัติิท่�ด่ั	แลำะกำารแลำกำเปลำ่�ยน
วัฒนธิรรม	
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	 ในกำารเช่�อมโยงเคร่อขึ้�ายกัำบผ้่่แทนจากำติ�างประเทศ	สู่ำานักำงานเศรษฐกำจิ
อุติสู่าหกำรรมไดั้ม่กำารศ้กำษาแลำะพััฒนาระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศ	ระบบ
ปฏิิบัติิกำารซึ่อฟัติแ์วร์สู่ำาหรับกำารประชุม	หร่อ	Tools	เพ่ั�อนำามาประยกุำต์ิใช้ใน
กำารดัำาเนินงานร่ปแบบออนไลำน์เสู่ม่อนจริง	ประกำอบดั้วย	ระบบปฏิิบัติิกำาร 
Zoom,	Google,	Microsoft	Team,	Skype,	Line,	 FaceTime, 
TrueVRoom	แลำะ	Cisco	Webex	โดัยพับว�าระบบปฏิิบัติิกำารแติ�ลำะแบบ	
ติ�างม่วิธ่ิกำารเข้ึ้าถ้ง	กำำาหนดัจำานวนผ้่่เข้ึ้าร�วม	ระยะเวลำากำารใช้งาน	ค�าใช้จ�าย 
กำารใช้ซึ่อฟัต์ิแวร์ร�วม	แลำะปัจจัยเสู่ริมท่�แติกำติ�างกัำนออกำไป	ทั�งน่�	เม่�อทดัลำอง 
กำารใช้งานได้ัค้นพับว�า	ระบบปฏิิบัติิกำาร	Zoom,	Microsoft	Team	แลำะ 
Cisco	Webex	เป็นระบบปฏิิบัติิกำารท่�เหมาะสู่มกำับกำารดัำาเนินงานด้ัาน

เศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ	เน่�องจากำไดั้รับ 
กำารยอมรับในวงกำารด้ัานเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศแลำะ 
หน�วยงานขึ้องติ�างประเทศ	โดัยม่กำารนำามาใช้งานในกำาร
ประชุมออนไลำน์อย�างกำว้างขึ้วาง	จากำกำารท่�เข้ึ้าถ้งระบบ 
ได้ัง�าย	 ไม�ซัึ่บซ้ึ่อน	แลำะสู่ามารถใช้ซึ่อฟัต์ิแวร์ร�วมได้ั 
ดัังนั�น	เพ่ั�อให้กำารดัำาเนินกิำจกำรรมม่ความน�าสู่นใจมากำยิ�งข้ึ้�น 
กำารจัดัฝึึกำอบรมนานาชาติิ	หลัำกำสู่่ติร	“Training	to	Enhance	
Manufacturing	Technology	and	Green	Productivity 
in	Rice	Mill	Factory”	จ้งได้ัใช้ระบบ	Zoom	ในกำาร
ดัำาเนินงานควบค่�ไปกัำบกำารใช้ซึ่อฟัต์ิแวร์	OBS	(Open	
Broadcaster	Software)	Studio	เป็นซึ่อฟัต์ิแวร์เสู่ริม
	เพ่ั�อเพิั�มประสิู่ทธิิภาพัในกำารนำาเสู่นอร่ปแบบออนไลำน์
เสู่ม่อนจริงให้ม่ความน�าสู่นใจแลำะสู่ร้างสู่รรค์	โดัย	OBS	
เป็นซึ่อฟัต์ิแวร์ท่�รองรับกำล้ำองแสู่ดังภาพัหน้าจอได้ัจำานวน
หลำายตัิว	สู่ามารถบันท้กำว่ด่ัโอควบค่�ไปกัำบกำารถ�ายทอดัสู่ดั 
ได้ัพัร้อมกัำน	หร่ออาจจะดัำาเนินกำารถ�ายทอดัสู่ดัว่ด่ัโอ 
(Live	Stream)	ไปยังโซึ่เช่ยลำม่เด่ัยอ่�น	ๆ 	ได้ัด้ัวย	นอกำจากำน่�	 
OBS	 ยังสู่ามารถแสู่ดังผ่ลำว่ด่ัโอซ้ึ่อนว่ด่ัโอ	แสู่ดังภาพั 
ซ้ึ่อนภาพั	แทรกำกำราฟัฟิักำข้ึ้อความ	รวมทั�งย้ายติำาแหน�ง 
บนหน้าจอได้ัในเวลำาเด่ัยวกัำน

	 ตัิวอย�างเช�น	 ในปี 	 พั.ศ.	 2564	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจ
อุติสู่าหกำรรม	 ได้ัริเริ�มกิำจกำรรมความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศร่ปแบบออนไลำนเ์สู่ม่อนจรงิ	โดัยกำาร 
จัดัฝึึกำอบรมนานาชาติิ	 ด้ัานความมั�นคงทางอาหาร	 (Food 
Security)	หลัำกำสู่่ติร	“Training	to	Enhance	Manufacturing	
Technology	and	Green	Productivity	in	Rice	Mill	Factory” 
ระหว�างวันท่�	 26-29	มกำราคม	2564	ภายใต้ิกำารสู่นับสู่นุน 
งบประมาณจากำกำรมความร�วมม่อระหว�างประเทศ	กำระทรวง 
กำารติ�างประเทศ	โดัยม่วัติถุประสู่งค์หลัำกำ	เพ่ั�อถ�ายทอดัองค์วามร้่
แลำะแลำกำเปล่ำ�ยนประสู่บกำารณ์ขึ้องไทยด้ัานความมั�นคงทางอาหาร
สู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรมเกำษติรแปรร่ปภายในสู่ถานประกำอบกำาร 
โรงสู่่ข้ึ้าว	แลำะกำารเสู่ริมสู่ร้างสู่มรรถนะด้ัานเทคโนโลำย่กำารผ่ลิำติ 
ท่�เป็นมิติรติ�อสิู่�งแวดัล้ำอม	โดัยได้ัออกำแบบหลัำกำสู่่ติรด้ัานสู่ารัติถะ 
วิชากำารในประเด็ันความมั�นคงทางอาหารให้สู่อดัคล้ำองกัำบบทบาท 
แลำะภารกิำจขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรมไทยในสู่าขึ้าเกำษติรแปรร่ป 
ได้ัแกำ�	1)	ความมั�นคงทางอาหาร	2)	เทคโนโลำย่สู่ำาหรับโรงสู่่ขึ้้าว 
3)	มาติรฐานโรงสู่่ข้ึ้าว	แลำะ	4)	กำารสู่ร้างม่ลำค�าเพิั�มในผ่ลิำติภัณฑ์์
แลำะบรรจุภัณฑ์์	ดัำาเนินกิำจกำรรมผ่�านกำารถ�ายทอดัองค์ความร้่ 
แลำะประสู่บกำารณ์จากำวิทยากำรแลำะผ้่่เช่�ยวชาญขึ้องหน�วยงานไทย 
โดัยม่กำลุำ�มเป้าหมายผ้่่เข้ึ้ารับกำารอบรมนานาชาติิจากำประเทศ 
กำำาลัำงพััฒนาทั�วโลำกำ	จำานวน	30	ประเทศ	ครอบคลำุมภ่มิภาค 
ลำาติินอเมรกิำา	แอฟัริกำา	ยุโรปติะวันออกำ	เอเช่ยติะวันติกำ	เอเช่ยกำลำาง	
เอเช่ยใต้ิ	แลำะหม่�เกำาะแปซิึ่ฟิักำ	รวมจำานวน	89	ราย
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	 ในสู่�วนขึ้องผ้่่ปฏิิบัติิงาน	หร่อ	Team	 ได้ัม่กำาร
กำำาหนดัหน้าท่�ขึ้องผ้่่ดัำาเนินกิำจกำรรม	 ประกำอบดั้วย 
1) ผู้้�จัึดิ์กิาริโคริงกิาริ	 ม่หน้าท่�ในกำารบริหารจัดักำาร
ควบคุม	กำำากัำบกำารดัำาเนินงานในภาพัรวมให้เป็นไปติาม
กำำาหนดักำาร	ทั�งในด้ัานสู่ารัติถะ	แลำะพิัธ่ิกำาร 2) เจึ�าหน�าที�
ฝ่ายเทคโนโลัยีสุาริสุนเทศ	ม่หน้าท่�ในกำารกำำากัำบควบคุม
ระบบปฏิิบัติิกำาร	Zoom	รวมทั�งจัดัเติร่ยมสู่่�อติ�าง	ๆ 
ประกำอบกำารดัำาเนินงานติามลำำาดัับขึ้องกำิจกำรรม	 เช�น 
สู่่�อกำารสู่อน	ร่ปภาพั	วิด่ัโอ	คลิำปเน่�อหาติามหลัำกำสู่่ติรขึ้อง
วิทยากำร	รวมถ้งสู่ร้างสู่รรค์สู่่�อจำาเป็นท่�จะนำามาใช้ร�วมกัำบ
ซึ่อฟัต์ิแวร์	OBS	อาทิ	เสู่่ยงเพัลำง	ภาพัประกำอบ	คำาบรรยาย 
ภาพับุคคลำแลำะแถบช่�อ-นามสู่กำุลำ	 ท่�จะนำาเสู่นอบน 
หน้าจอระบบ	Zoom	3) ฝ่ายอาคาริสุถานที� ม่หน้าท่� 
ในกำารจัดัเติร่ยมสู่ถานท่�	ฉากำเวท่	กำำากัำบด่ัแลำ	ควบคุมระบบ 
กำระแสู่ไฟัฟัา้	ความสู่ว�างขึ้องแสู่งไฟั	สู่ญัญาณอินเทอร์เน็ติ
ความเร็วสู่่ง	อุปกำรณ์	ไมโครโฟันทั�งแบบตัิ�งโต๊ิะแลำะแบบ
ไร้สู่าย	 เคร่�องควบคุมความดัังขึ้องเสู่่ยง	แลำะลำำาโพัง 
สู่�งสัู่ญญาณ 4) ฝ่ายปริะชัาสัุมพัินธ์ิ	ม่หน้าท่�ในกำาร 
ถ�ายภาพักำารดัำาเนินกิำจกำรรมทั�งเบ่�องหน้าแลำะเบ่�องหลัำง 
กำารปฏิิบัติิงาน	เผ่ยแพัร�กิำจกำรรมในสู่่�อประชาสัู่มพัันธ์ิติ�าง	ๆ  
เพ่ั�อสู่ร้างภาพัลัำกำษณ์บทบาทด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม 
ระหว�างประเทศ	บันท้กำเทปติลำอดักำารดัำาเนินกิำจกำรรม
กำารฝึึกำอบรม	ตัิดัติ�อ	แลำะนำาเสู่นอ	เผ่ยแพัร�	สู่่�อสู่ารผ่�าน
ช�องทางโซึ่เช่ยลำม่เด่ัยแลำะทางออนไลำน์เพ่ั�อใช้ประกำอบ 

กำารดัำาเนินงานท่� เก่ำ�ยวข้ึ้องในโอกำาสู่ติ�าง	 ๆ	 แลำะ
5) ฝ่ายบริิหาริจัึดิ์กิาริทั�ว่ไป ม่หน้าท่�ในกำารประสู่านงาน 
แลำะอำานวยความสู่ะดัวกำในเร่�องทั�วไปติลำอดัระยะเวลำา
กำารดัำาเนินกิำจกำรรม	อาทิ	กำารประสู่านงานกัำบวิทยากำร
กำารเติร่ยมซัึ่กำซ้ึ่อมความเข้ึ้าใจ	กำารติรวจสู่อบรายช่�อ
ผ้่่เข้ึ้าร�วมฝึึกำอบรมประจำาวัน	กำารสู่�งข้ึ้อความสู่่�อสู่าร
กัำบผ้่่แทนติ�างประเทศ	เพ่ั�อสู่นับสู่นุนช�วงถาม-ติอบ 
ในระหว�างกำารดัำาเนินกิำจกำรรม	กำารจัดัสู่�งเอกำสู่าร
ประกำอบกำารบรรยาย	กำารทดัสู่อบกำ�อน-หลำังกำารฝึึกำ 
อบรม	แลำะกำารประเมินผ่ลำผ่�านช�องทางออนไลำน์	 
ติลำอดัจนกำารยำ�าเต่ิอนผ้่่แทนจากำติ�างประเทศให้
ติระหนักำถ้งเวลำาท่�แติกำติ�างกำันในเขึ้ติติ�าง	ๆ	ทั�วโลำกำ	
เพ่ั�อให้สู่ามารถเข้ึ้าร�วมกำจิกำรรมติามเวลำาในประเทศไทย
ได้ัอย�างพัร้อมเพัร่ยง
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	 กำารดัำาเนนิงาน	International	OIE	:	Connect	to	the	World	
ข้ึ้างต้ิน	แสู่ดังใหเ้ห็นถ้งผ่ลำลำพััธ์ิขึ้องกำารพััฒนาปรบัปรุงกำระบวนงาน
ความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ	ภายใต้ิ
สู่ถานกำารณ์กำารงดัเว้นกำารเคล่ำ�อนย้ายเดิันทางระหว�างประเทศ
จากำร่ปแบบทางกำายภาพั	 (Physical)	 เป็นร่ปแบบออนไลำน์ 
เสู่ม่อนจริง	(Virtual	Online)	โดัยกำารลำดัขัึ้�นติอนกำารปฏิิบัติิงาน	
กำารลำดัระยะเวลำาดัำาเนินงาน	ลำดัค�าใช้จ�ายแลำะต้ินทุนกำารดัำาเนินงาน	
รวมทั�งสู่ร้างเสู่ริมแลำะพััฒนาศักำยภาพัแลำะทักำษะในด้ัานสู่ารสู่นเทศ
แลำะระบบดิัจิทัลำให้กัำบบุคลำากำรท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	ติอบสู่นองติ�อมาติรกำาร
ด้ัานสู่าธิารณสุู่ขึ้	ในกำารงดัเว้นเคล่ำ�อนย้ายกำารเดิันทาง	ลำดักำาร 
รวมกำลุำ�มหร่อชุมนุมกัำนขึ้องบุคคลำ	ซ้ึ่�งสู่อดัคล้ำองกัำบแนวนโยบาย
แลำะแนวปฏิิบัติิด้ัานเศรษฐกิำจระหว�างประเทศขึ้องสู่ากำลำในช�วง
สู่ถานกำารณ์ท่�ปิดักัำ�นจากำกำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	ท่�กำำาหนดั
ให้กำารดัำาเนินกิำจกำรรมความร�วมม่อระหว�างประเทศ	เน้นร่ปแบบ
ออนไลำน์เสู่ม่อนจริงมากำท่�สุู่ดั	สู่�งผ่ลำให้กำารดัำาเนินงานดัังกำลำ�าว 

ได้ัรับรางวัลำชนะเลิำศ	กิำจกำรรมกำารประกำวดัต้ินแบบกำารปรับปรุง
กำระบวนงาน	(OIE	Improvement	Idol)	ปี	พั.ศ.	2564	เน่�องจากำ
สู่ามารถติอบสู่นองติ�อแผ่นยุทธิศาสู่ติร์ขึ้องกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	
ในกำารพััฒนาสู่มรรถนะองค์กำรเพ่ั�อให้บริกำารอย�างม่คุณภาพั	แลำะ
ม่เป้าหมายเพ่ั�อกำารพััฒนาระบบกำารดัำาเนินงานแลำะความสู่ามารถ 
ขึ้องบุคลำากำรท่�รองรับกำารเปล่ำ�ยนแปลำงในอนาคติ	โดัยกำารพััฒนา
เคร่�องม่อแลำะเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศ	สู่ำาหรับกำารให้บริกำารอย�างม่
ประสิู่ทธิิภาพั	ติลำอดัจนพััฒนาบทบาทแลำะภารกิำจในกำารติ�อยอดั 
แลำะเช่�อมโยงความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�าง
ประเทศ	เพ่ั�อเสู่ริมสู่ร้างสู่มรรถนะแลำะเคร่อขึ้�ายภาคอุติสู่าหกำรรม
ขึ้องไทยในสู่าขึ้าติ�างๆ	 บนเวท่สู่ากำลำไดั้อย�างเป็นร่ปธิรรม 
แลำะสู่ะท้อนติ�อวิสัู่ยทัศน์ในกำาร	“เป็นองค์กิริชีั�นำากิาริพัิฒนา
อุตสุาหกิริริมของปริะเทศสุ้�คว่ามยั�งยืน”	ขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกำจิ
อุติสู่าหกำรรม
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กั�รั้ลิงน�มบ้นที่ึกัคว�มเข้�ใจำ (MOU)
กิารดำาเนินกิารด้านเศรษฐกิิจำหมุนเวิ่ยนระหวิ่าง
กิระทัรวิงอำุตสัาหกิรรมแห่งราชอำาณาจำักิรไทัย
กิับกิระทัรวิงเศรษฐกิิจำและกิารจำ้างงานแห่งสัาธารณรัฐฟิินแลนด์

กิอำงเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรมระหว่ิางประเทัศ (กิทั.)
เร่่องเดิัมและค่วิำมเป็นมำ

	 	สู่่บเน่�องจากำเม่�อวันท่�	30	กัำนยายน	2562	รองปลัำดักำระทรวงกำารติ�างประเทศ
ฟิันแลำนด์ั	(Ms.Nina	Vaskunlahti)	ได้ันำาคณะนกัำธุิรกิำจฟิันแลำนด์ั	เข้ึ้าพับหาร่อกัำบ
	รปอ.หกำติ.	(นายอภิจิณ	โชติิกำเสู่ถ่ยร)	ณ	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	(อกำ.)	เพ่ั�อหาร่อ
เก่ำ�ยวกัำบแนวทางกำารดัำาเนินความร�วมม่อด้ัานกำารพััฒนาท่�ยั�งย่น	(SDGs)	แลำะ
แนวคิดัเร่�องเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	(Circular	Economy)	กัำบ	อกำ.	โดัยในช�วงกำาร
หาร่อดัังกำลำ�าว	อกำ.	โดัย	สู่ศอ.	ได้ัเสู่นอให้ม่กำารจัดัทำาบันท้กำความเข้ึ้าใจ	(MOU)	
เพ่ั�อสู่�งเสู่ริมความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยนระหว�างกัำน	รวมถ้งได้ันำาเสู่นอ
ร�าง	MOU	ดัังกำลำ�าวให้ฝึ�ายฟิันแลำนด์ัเพ่ั�อพิัจารณา	ทั�งน่�	ฟิันแลำนด์ัถ่อเป็นประเทศ
แรกำ	ๆ	ขึ้องโลำกำท่�ม่กำารพััฒนา	รวมถ้งความก้ำาวหน้าเก่ำ�ยวกัำบกำารดัำาเนินงาน 
เร่�องเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	(Circular	Economy	:	CE)	นอกำจากำน่�	ฟิันแลำนด์ัยังเป็น 
ประเทศแรกำขึ้องโลำกำท่�ม่กำารจัดัทำาแผ่นงานระดัับชาติิด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน
ข้ึ้�นในปี	พั.ศ.	2559	(National	Roadmap	to	Circular	Economy	in	2016) 
โดัยม่กำารกำำาหนดัเป้าหมายด้ัาน	Zero	Waste	ในปี	พั.ศ.	2578	

	 ภายหลัำงกำารหาร่อดัังกำลำ�าว	ฝึ�ายไทยโดัย 
กำท.	สู่ศอ.	จ้งได้ัม่กำารหาร่อแลำะดัำาเนินกำาร
ร�วมกำับสู่ถานเอกำอัครราชท่ติแห�งสู่าธิารณรัฐ
ฟิันแลำนด์ัประจำาประเทศไทย	แลำะกำระทรวง
เศรษฐกำิจแลำะกำารจ้างงานแห�งสู่าธิารณรัฐ
ฟิันแลำนด์ั	เพ่ั�อจัดัทำาบันท้กำความเข้ึ้าใจ	(MOU)	
กำารดัำาเนินกำารด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	(The	
Memorandum	of	Understanding	on 
Circular	Economy)	ระหว�าง	อกำ.	กำบักำระทรวง 
เศรษฐกำิจแลำะกำารจ้างงานแห�งสู่าธิารณรัฐ
ฟิันแลำนด์ั	แลำะคณะรฐัมนติร่ม่มติิเห็นชอบร�าง	
MOU	ดัังกำลำ�าว	เม่�อวันท่�	10	พัฤศจิกำายน	2563	

	 	ติ�อมานายย่ริ	ยาร์ว่ยาโฮ	 (H.E. 
Mr.Jyri	 Järviaho)	 เอกำอัครราชท่ติ
วิสู่ามัญผ้่่ม่อำานาจเต็ิมแห�งสู่าธิารณรัฐ
ฟิันแลำนด์ั	ได้ัเข้ึ้าเย่�ยมคารวะรัฐมนติร่
ว�ากำารกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	(นายสุู่ริยะ
	จ้งรุ�งเร่องกำิจ)	เม่�อวันท่�	23	กุำมภาพัันธิ์
	2564	 โดัยในช�วงกำารหาร่อดัังกำลำ�าว
	นายย่ริ	ยาร์ว่ยาโฮ	ได้ัเสู่นอให้ม่กำาร
ลำงนาม	MOU	ดัังกำลำ�าวในช�วงไติรมาสู่
แรกำขึ้องปี	พั.ศ.	2564	แติ�เน่�องจากำ
สู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้องโควิดั-19	
ม่ความรุนแรงมากำยิ�งในช�วงเวลำาดัังกำลำ�าว
ทำาให้ต้ิองเล่ำ�อนกำารจัดัพิัธ่ิลำงนามจนกำว�า
สู่ถานกำารณ์จะคล่ำ�คลำาย

		 	 เม่�อวันท่�	29	 กัำนยายน	2564	
อกำ.	ได้ัม่กำารลำงนามบันท้กำความเข้ึ้าใจ	
(MOU)	กำารดัำาเนินกำารด้ัานเศรษฐกิำจ
หมุนเว่ยน	 (The	Memorandum 
of	Understanding	on	Circular	Econ-
omy)	กำับกำระทรวงเศรษฐกำิจแลำะ 
กำารจ้างงานแห�งสู่าธิารณรัฐฟิันแลำนด์ั
	โดัยม่	 รปอ.หกำติ.	 (นายภานุวัฒน์	 
ติริยางก่ำรศร่)	แลำะนายย่ริ	ยาร์ว่ยาโฮ
	เอกำอัครราชท่ติวิสู่ามัญผ้่่ม่อำานาจเต็ิม
แห�งสู่าธิารณรัฐฟิันแลำนด์ั	เข้ึ้าร�วมพิัธ่ิ
ลำงนาม	MOU	 ดัังกำลำ�าว	ผ่�านระบบ
ออนไลำน์	

		 	กำารจัดัทำา	MOU	ดัังกำลำ�าว	 ถ่อเป็น
จุดัเริ�มต้ินท่�สู่ำาคัญในกำารสู่�งเสู่ริมความ 
ร�วมม่อด้ัานเศรษฐกำิจหมุนเว่ยน	ซ้ึ่�งม่ความ
สู่อดัคล้ำองกัำบโมเดัลำ	BCG	ขึ้องรัฐบาลำ	ซ้ึ่�งจะเป็น
ประโยชน์ติ�อกำารพััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรม
ไ ท ย แ ลำ ะ ฟิั น แ ลำ น ด์ั ผ่� า น กำ า ร ดัำา เ นิ น
กิำจกำรรมแลำะความร�วมม่อในดั้านติ�าง	ๆ 
อาทิ	กำารแลำกำเปล่ำ�ยนนโยบายแลำะยทุธิศาสู่ติร์ 
แนวทางกำารดัำาเนินงาน	ประสู่บกำารณ์	รวมถ้ง 
แนวปฏิิบัติิท่� เป็นเลิำศ	 (Best	Practice) 
ในเร่�องเศรษฐกิำจหมุนเว่ยนท่�	อกำ.	สู่ามารถ 
นำามาประยุกำต์ิใช้กัำบภาคอุติสู่าหกำรรมไทย
	เพ่ั�อมุ�งไปสู่่�กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมอย�าง
ยั�งย่น	

1

3

2

54
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		 โดัยลำ�าสุู่ดั	สู่ศอ.	ร�วมกัำบสู่ถานเอกำอัครราชท่ติสู่าธิารณรัฐฟิันแลำนด์ัประจำาประเทศไทย	แลำะสู่ถาบัน	Asian	
Institute	of	Technology	:	AIT	จัดักิำจกำรรมงาน	Symposium	on	Green	Cities	and	Industries	:	Circular	
Economy	-	The	Key	Success	Factor	in	Achieving	Green	Cities	and	Sustainable	Industries	ข้ึ้�น 
เม่�อวันท่�	11	พัฤษภาคม	2565	ณ	สู่มาคมผ้่่สู่่�อขึ้�าวติ�างประเทศแห�งประเทศไทย	โดัยรองผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงาน
เศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	 (นางศิริเพ็ัญ	 เก่ำยรติิเฟืั�องฟ่ั)	 ให้เก่ำยรติิกำลำ�าวติ้อนรับ	 (Welcome	Word)	ร�วมกำับ 
นาย	ย่ริ	ยาร์ว่ยาโฮ	(H.E.	Mr.Jyri	Javiaho)	เอกำอัครราชท่ติสู่าธิารณรัฐฟิันแลำนด์ัประจำาประเทศไทย	โดัยงาน 
Symposium	ดัังกำลำ�าวถ่อเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องกำารขัึ้บเคล่ำ�อนกำารดัำาเนินงานด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยนระหว�าง
ไทยกัำบฟิันแลำนด์ัภายใต้ิ	MOU	ด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยนระหว�าง	อกำ.	กัำบกำระทรวงเศรษฐกิำจแลำะกำารจ้างงาน 
แห�งสู่าธิารณรัฐฟิันแลำนด์ั		
	 ทั�งน่�	 งาน	Symposium	ได้ัม่ผ้่่เช่�ยวชาญทั�งจากำภาครัฐแลำะเอกำชนขึ้องไทยแลำะฟัินแลำนดั์หลำายราย 
เข้ึ้าร�วมอภิปรายในช�วงกำารเสู่วนา	อาทิ	อกำ.	สู่ถาบันสิู่�งแวดัล้ำอมไทย,	NESTE,	Indorama,	ปติท.,	SCG,	บางจากำ,	
แลำะ	AIT	ทั�งน่�	ในสู่�วนขึ้อง	อกำ.	ได้ัรับเก่ำยรติิจากำ	ดัร.กิำติติิพัันธ์ุิ	เทพัารักำษ์ษณากำร	นักำวิทยาศาสู่ติร์ชำานาญกำารพิัเศษ	 
กำรมโรงงานอุติสู่าหกำรรม	ซ่ึ่�งม่ความเช่�ยวชาญในด้ัานเศรษฐกิำจหมุนเว่ยน	เข้ึ้าร�วมเป็นวิทยากำรอภิปรายเพ่ั�อ 
แลำกำเปล่ำ�ยนประสู่บกำารณ์	ความร้่	แลำะแนวปฏิิบัติิท่�เป็นเลิำศ	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“Future	Sustainable	Industries”

ครั�งท่�	1	จัดัข้ึ้�นเม่�อวันท่�	30	กัำนยายน	2564	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“Industrial	Emission	Monitoring”
ครั�งท่�	2	จัดัข้ึ้�นเม่�อวันท่�	11	พัฤศจิกำายน	2564	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“How	to	Deal	with	Non-Recycling	Plastics?”	
ครั�งท่�	3	จัดัข้ึ้�นเม่�อวันท่�	14	ธัินวาคม	2564	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“EV	Battery	Recycling”
ครั�งท่�	4	จัดัข้ึ้�นเม่�อวันท่�	1	ม่นาคม	2565	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“Future	Sustainable	Industries”

	 โดัยม่รองผ้่่อำานวยกำารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(นางศิริเพ็ัญ	เก่ำยรติิเฟืั�องฟ่ั)	ให้เก่ำยรติิกำลำ�าวเปิดังาน 
แลำะม่ผ้่่แทนจากำกำรมอุติสู่าหกำรรมพ่ั�นฐานแลำะกำารเหม่องแร�	(ดัร.นันท์	บุญยฉัติร	วิศวกำรโลำหกำารชำานาญกำารพิัเศษ) 
เข้ึ้าร�วมเป็นวิทยากำรบรรยาย	ภายใติ้หัวข้ึ้อ	“Urban	Mining:	Metal	&	E-Waste	Recycling	 towards	 
Sustainability”
	 ครั�งท่�	5	จัดัข้ึ้�นเม่�อวันท่�	5	เมษายน	2565	ภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“Green	Transition	in	Textile	 Industry” 
ผ่�านระบบ	Zoom	Meeting	โดัยม่	ดัร.ชาญชัย	สิู่ริเกำษมเลิำศ	 ผ้่่อำานวยกำารสู่ถาบันพััฒนาอุติสู่าหกำรรมสิู่�งทอ 
เข้ึ้าร�วมเป็นวิทยากำรบรรยายภายใต้ิหัวข้ึ้อ	“Driving	Thai	Textile	Industries	Towards	Circular	Economy”

กิำรดั�ำเนินงำนภำยหลังกิำรลงนำม MOU 
	 ภายหลัำงจากำกำารลำงนาม	 MOU	 ข้ึ้าง ต้ิน	 อกำ . 
สู่ถานเอกำอัครราชท่ติฟิันแลำนด์ัประจำาประเทศไทย	แลำะ
สู่ถาบัน	The	Asian	Institute	of	Technology	ได้ัม่กำาร
ดัำาเนินกิำจกำรรมความร�วมม่อ	ผ่�านกำารจัดัสัู่มมนาออนไลำน์ 
(Webinar)	ภายใต้ิหวัข้ึ้อติ�าง	ๆ 	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบเร่�องเศรษฐกิำจ
หมุนเว่ยนไปแล้ำว	5	ครั�ง	ดัังน่�
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สศัอ. ก้ับคว�มพิร้ั้อมด้�นเที่คโนโลิย่ 
ขั้บเค่ล่�อำนส่้ัรัฐบาลดิจิำทััล 

	 ในยุคปัจจุบัน	เราไม�สู่ามารถปฏิิเสู่ธิได้ัเลำยว�า 

ทั�วโลำกำ	รวมถ้งประเทศไทยเองกำำาลัำงก้ำาวเข้ึ้าสู่่� 

กำารสู่ร้างนวัติกำรรม	เทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศใหม�	ๆ 

ท่�ทำาใ ห้ เทคโนโลำย่ห ร่อกำระบวนกำารทำางาน 

ร่ปแบบเดิัมท่�เคยใช้กัำนสู่่ญหายไปอย�างรวดัเร็ว 

หร่อท่�เราเร่ยกำกัำนว�า	Disruptive	Technology	 

ซ้ึ่�งกำารเปลำ่�ยนแปลำงดัังกำลำ�าวนั�นสู่�งผ่ลำให้ภาครัฐ 

ม่ความต่ิ�นตัิว	แลำะเติร่ยมความพัร้อมในกำารรับม่อ

กัำบกำารเปล่ำ�ยนแปลำงขึ้องเทคโนโลำย่	แลำะนำามา 

ปรับใช้กัำบกำระบวนกำารทำางานท่�นอกำจากำจะเป็น 

กำระบวนงานภายในองค์กำรเองแล้ำว	ยังรวมไปถ้ง 

กำระบวนงานติ�าง	ๆ 	ท่�เป็นกำารติิดัติ�อ	หร่อให้บริกำาร 

กัำบบุคคลำหร่อหน�วยงานภายนอกำด้ัวยเช�นกัำน

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	 (สู่ศอ.)	 ได้ัให้ความสู่ำาคัญกัำบ 
Disrupt ive	 Technology	 ด้ัวยเช�นกัำน	 โดัยสิู่� ง ท่�สู่ะท้อนให้เ ห็นถ้ง 
กำารเติร่ยมความพัร้อมด้ัานเทคโนโลำยข่ึ้อง	สู่ศอ.	ค่อผ่ลำสู่ำารวจระดัับความพัร้อม 
รัฐบาลำดิัจิทัลำขึ้องหน�วยงานภาครัฐ	ประจำาปี	พั.ศ.	2564	ท่�ผ่�านมา	สู่ศอ.	 
ไ ด้ัคะแนนผ่ลำกำารประเ มินท่� ร้อยลำะ	 80.19	 (ระดัับ	 High	 Level ) 
ซ้ึ่�งกำารสู่ำารวจน่�	 จัดัข้ึ้�นโดัยสู่ำานักำงานพััฒนารัฐบาลำดิัจิทัลำ	(องค์กำารมหาชน) 
(สู่พัร.)	เป็นกำารสู่ำารวจ	เก็ำบรวบรวมข้ึ้อม่ลำ	วิเคราะห์	แลำะวิจัย	เพ่ั�อใช้เป็น 
ข้ึ้อม่ลำประกำอบกำารจัดัทำานโยบายแลำะแผ่นกำารขัึ้บเคล่ำ�อนภาครัฐไปสู่่�กำาร 
เป็นรัฐบาลำดิัจิทัลำ	 (Digital	Government)	 ซ้ึ่�งศักำยภาพัท่�แสู่ดังให้เห็นว�า 
สู่ศอ.	ได้ัม่กำารเติร่ยมความพัร้อมในกำารเป็นรัฐบาลำดิัจิทัลำท่�เดั�นชัดั	ค่อ	

 1 .  ศั กิ ย ภ า พิ เจึ� า ห น� า ที� ภ า ค รัิ ฐ ดิ์� า น ดิิ์ จิึ ทั ลั  ( D i g i t a l 
Capabilities) ศักำยภาพัขึ้องเจ้าหน้าท่� เป็นหน้�งในตัิวช่� วัดัท่� ถ่อเป็น 
จุดัเริ�มต้ินว�า	องค์กำรม่ความพัร้อมด้ัานเทคโนโลำย่มากำน้อยเพ่ัยงใดั	ซ้ึ่�ง	สู่ศอ. 
ได้ัให้ความสู่ำาคัญตัิ�งแติ�ดั้านผ้่่นำาดิัจิทัลำ	(Digital	Leadership)	ซ้ึ่�งม่บทบาท
ในกำารควบคุมกำำากัำบ	แลำะกำารปฏิิบัติิติามกำฎหมาย	นโยบาย	แลำะมาติรฐาน
กำารจัดักำารด้ัานดิัจิทัลำ	ติลำอดัจนให้ความสู่ำาคัญกัำบบุคลำากำรทุกำคนในองค์กำร 
โดัยม่กำารสู่�งเสู่ริม	 ให้ความร้่	 แลำะพััฒนาทักำษะขึ้องบุคลำากำรในด้ัาน 
ความเข้ึ้าใจ	 กำารใช้เทคโนโลำย่ ดิั จิทัลำ	 รวมไปถ้งกำารนำามาประยุกำต์ิใช้ 
เพ่ั�อยกำระดัับศักำยภาพัขึ้องตินเองแลำะองค์กำรให้ม่ประสิู่ทธิิภาพัมากำข้ึ้�น	

กิอำงสัารสันเทัศและดัชน่เศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม (กิสั.)
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 2. กิาริบริิหาริจัึดิ์กิาริร้ิปแบบดิิ์จิึทัลั (Smart Back 
Office) ระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศเป็นหน้�งในเคร่�องม่อ
สู่ำาคัญท่�ช�วยผ่ลัำกำดัันแลำะสู่�งเสู่ริมให้องค์กำรขัึ้บเคล่ำ�อนสู่่�รัฐบาลำ
ดิัจิทัลำได้ัอย�างเต็ิมร่ปแบบ	สู่ศอ.	ได้ัเริ�มปรับปรุงกำระบวนกำาร
ทำางานภายในองค์ให้เป็นร่ปแบบดิัจิทัลำมากำยิ�งข้ึ้�น	โดัยระบบ
สู่ารสู่นเทศท่�ใช้ประกำอบไปด้ัวย	1)	ระบบท่�	สู่ศอ.	ดัำาเนินกำารเอง 
เช�น	ระบบงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบงานสู่ารบรรณ	งานเลำขึ้านุกำาร
งานอาคารสู่ถานท่�	งานติิดัติามแลำะประเมินผ่ลำ	งานติรวจสู่อบ
เป็นต้ิน	2)	ระบบกำลำางขึ้องภาครัฐท่�เปิดัให้หน�วยงานภาครัฐ
สู่ามารถใช้งานร�วมกัำนได้ั	 เช�น	ระบบงานท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบงาน
บริหารทรัพัยากำรบุคคลำ	งานบริหารงบประมาณ	งานกำารเงิน
กำารบัญช่	งานจัดัซ่ึ่�อจัดัจ้าง	 เป็นต้ิน	3)	กำารเช่�อมโยงข้ึ้อม่ลำ 
ร่ปแบบดิัจิทัลำกัำบหน�วยงานภายนอกำ	ภายใต้ิกำารบริหารจัดักำาร
โดัยระบบทะเบ่ยนล่ำกำค้ากำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	(i-Industry)	 
ซ้ึ่�งทำาหน้าท่�เป็นศ่นย์กำลำางกำารให้บริกำารจัดักำารข้ึ้อม่ลำขึ้อง
กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	โดัย	สู่ศอ.	 ได้ันำาระบบรายงานกำาร
ประกำอบกำิจกำารโรงงานรายเด่ัอน	(ร.ง.8)	แลำะรายปี	(ร.ง.9) 
หร่อ	 iSingleform	เช่�อมโยงกัำบระบบ	 i-Industry	 ในกำาร 
แลำกำเปลำ่�ยนข้ึ้อม่ลำระหว�างหน�วยงานภาครฐั	เช�น	กำรมกำารปกำครอง
กำรมพััฒนาธุิรกิำจกำารค้า

 3. เทคโนโลัยีดิ์ิจึิทัลัแลัะกิารินำาไปใชั� (Digital 
Technology Practices) กำารเล่ำอกำท่�จะนำาเทคโนโลำยม่าใช้ 
ให้เหมาะสู่มกัำบภารกิำจ	แลำะลัำกำษณะงานขึ้ององค์กำร	ถ่อเป็น 
ปัจจัยหน้�งท่�สู่ำาคัญเช�นกัำน	 สู่ศอ.	 ได้ัม่กำารนำาเทคโนโลำย่ 
มาประยุ กำ ต์ิ ใช้ ใ ห้สู่อดั รับ กัำบกำระบวนงานขึ้ององ ค์กำร 
โดัยแยกำเป็น	3	ลัำกำษณะงาน	ค่อ

 •	กำารปรับใช้เทคโนโลำย่เพ่ั�อกำารสู่ร้างเช่�อมติ�อแลำะกำาร
สู่่�อสู่าร	(Connectivity)	โดัยกำารปรับเปล่ำ�ยนร่ปแบบขึ้องกำาร
ติิดัติ�อสู่่�อสู่ารทางโทรศัพัท์ทั�งภายใน	แลำะภายนอกำองค์กำร
	มาเป็นกำารใช้งานในร่ปแบบขึ้องกำารสู่่�อสู่ารทางเสู่่ยงผ่�าน
อินเทอร์เน็ติ	หร่อท่�เร่ยกำว�า	Voice	Over	IP	:	VoIP	ซ้ึ่�งนอกำจากำ
เป็นกำารปรับเปล่ำ�ยนในเร่�องขึ้องเทคโนโลำย่แล้ำว	 ยังสู่ามารถ
ช�วยประหยัดังบประมาณลำงเม่�อเท่ยบกัำบกำารใช้งานโทรศัพัท์ 
ในร่ปแบบเดิัมอ่กำด้ัวย
 • 	 กำารปรับใช้ เทคโนโลำย่ เ พ่ั�อช�วยในกำารวิ เคราะห์
ข้ึ้อม่ลำแลำะกำารตัิดัสิู่นใจ	(Data-driven	decision	making) 
โดัยกำารใช้เคร่�องม่อ/เทคโนโลำย่สู่ำาหรับกำารวิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำ
อาทิ	 โปรแกำรมประยุกำต์ิท่�ออกำแบบมาสู่ำาหรับกำารวิเคราะห์ 
เชิงสู่ถิติิโดัยเฉพัาะ	ติลำอดัจนกำารวิเคราะห์ข้ึ้อม่ลำปริมาณมากำ
(Big	data)	 ซ้ึ่�งผ่ลำลัำพัธ์ิท่�แสู่ดังให้เห็นเดั�นชัดัขึ้อง	สู่ศอ.	 เช�น 
สู่ถิติิอุติสู่าหกำรรม	(e-Statistic)	ท่�เป็นรายงานสู่ถิติิอุติสู่าหกำรรม 
ท่�ได้ัสู่ำารวจแลำะจัดัเกำ็บข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกำิจกำารโรงงาน	แลำะ
ดััชน่อุติสู่าหกำรรมท่�รายงานในร่ปแบบขึ้องรายงานอัจฉริยะ	
(Business	Intelligence)
 •	กำารปรับใช้เทคโนโลำย่เพ่ั�อสู่ร้างความปลำอดัภัย	แลำะ
ความน�าเช่�อถ่อในกำารทำางาน	สู่ศอ.	ได้ัเริ�มต้ินจากำกำารปรับปรุง
กำระบวนกำารจากำภายในองค์กำร	 โดัยกำารนำาลำายเซ็ึ่นดิัจิทัลำ
(Digital	Signature)	มาใช้งานร�วมกัำบระบบบริหารจัดักำาร
เอกำสู่ารกำารลำาในร่ปแบบอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่ขึ้ององค์กำร	กำารลำงนาม
ในบันท้กำหร่อเอกำสู่ารทางราชกำาร	กำารลำงนามกำารปฏิิบัติิงาน
ขึ้องเจ้าหน้าท่�แลำะผ้่่บริหารในระบบสู่ารบรรณอิเล็ำกำทรอนิกำส์ู่
เพ่ั�อเป็นสู่�วนหน้�งในกำารผ่ลัำกำดัันกำารนำาเทคโลำย่สู่ารสู่นเทศ 
มาปรับปรุงกำระบวนกำารทำางานในร่ปแบบเดิัม	กำารสู่ร้างความ 
น�าเช่�อถ่อ	แลำะยกำระดัับกำารปฏิิบัติิงานในร่ปแบบดิัจิทัลำ

	 จากำท่�กำลำ�าวมา	แสู่ดังให้เห็นถ้งความพัร้อมด้ัานเทคโนโลำย่ 
ท่�จะขัึ้บเคล่ำ�อน	สู่ศอ.	ก้ำาวเข้ึ้าสู่่�องค์กำรดิัจิทัลำ	แลำะยังคงมุ�งมั�นท่�จะ
พััฒนาระบบเทคโนโลำย่สู่ารสู่นเทศ	เพ่ั�อนำาองค์กำรก้ำาวไปสู่่�รัฐบาลำ
ดิัจิทัลำอย�างเต็ิมร่ปแบบ	แลำะยั�งย่นติ�อไป	
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ด้ชน่ผลิผลิิตอุตส�หกัรั้รั้ม
ต่อำกิารขั้บเค่ล่�อำนกิารพััฒนาเศรษฐกิิจำเชิงพ่ั�นท่ั�

	 รัฐบาลำติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญในกำารพััฒนาแลำะเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องภาค
อุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติให้เหมาะสู่มกัำบศักำยภาพัขึ้องพ่ั�นท่�	 จ้งได้ักำำาหนดัยุทธิศาสู่ติร์ชาติิด้ัานกำารสู่ร้าง 
ความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้นเพ่ั�อพััฒนาภาคอุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลิำติเชิงพ่ั�นท่�	แลำะกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	(อกำ.) 
ในฐานะหน�วยงานกำำากัำบด่ัแลำภาคอุติสู่าหกำรรมกำารผ่ลำิติขึ้องไทย	ได้ักำำาหนดัแผ่นยุทธิศาสู่ติร์กำารพััฒนา
อุติสู่าหกำรรมไทย	4.0	ระยะ	20	ปี	 (พั.ศ.	2560-2579)	 ท่�ให้ความสู่ำาคัญกัำบกำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้นขึ้องคลัำสู่เติอร์อุติสู่าหกำรรมเป้าหมาย	แลำะกำารพััฒนาปัจจัยสู่นับสู่นุนให้เอ่�อติ�อกำารลำงทุน 
แลำะพััฒนาอุติสู่าหกำรรมให้สู่อดัคล้ำองกัำบศักำยภาพัขึ้องพ่ั�นท่�

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	 ในฐานะท่�เป็น
หน�วยงานช่�นำากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแลำะเต่ิอนภัยเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ	อ่กำทั�งเป็นหน�วยงานเด่ัยว	ท่�จัดัทำา 
แลำะเผ่ยแพัร�ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติภาคอุติสู่าหกำรรม	(Manufacturing 
Production	Index	:	MPI)	ขึ้องไทย	ทั�งอุติสู่าหกำรรมภาพัรวม 
แลำะรายสู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรม	ท่�ม่ความน�าเช่�อถ่อ	แลำะทันสู่ถานกำารณ์
โดัยนับตัิ�งแติ�ปี	พั.ศ.	2543	เป็นต้ินมา	สู่ศอ.	ได้ัปรับปรุงแลำะ
พััฒนากำารจัดัทำาดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมมาอย�างติ�อเน่�อง 
โดัยท่�ผ่�านมากำารปรับปรุงดััชน่ผ่ลำผ่ลำิติอุติสู่าหกำรรมมุ�งเน้นกำาร
สู่ะท้อนสู่ถานกำารณ์อุติสู่าหกำรรมในระดัับรายสู่าขึ้ากำารผ่ลิำติท่�
สู่ำาคัญขึ้องประเทศ	เน่�องจากำข้ึ้อจำากัำดัขึ้องข้ึ้อม่ลำท่�จะนำามาวิเคราะห์
ยังไม�ม่ความครอบคลำุมสู่ำาหรับกำารวิเคราะห์ในมิติิอ่�น	อย�างไร
ก็ำติาม	สู่ศอ.	ยังได้ัติระหนักำถ้งความสู่ำาคัญขึ้องความแติกำติ�าง 

ทางโครงสู่ร้างเศรษฐกิำจขึ้องแติ�ลำะพ่ั�นท่�	 จ้งม่แนวทางท่�จะจัดัทำา 
ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมเชิงพ่ั�นท่�	 เพ่ั�อเป็นเคร่�องช่�วัดัภาวะ
เศรษฐกำิจ	แลำะติิดัติามความเคลำ่�อนไหวสู่ถานกำารณ์เศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรม	 รวมถ้งวิเคราะห์ศักำยภาพัขึ้องอุติสู่าหกำรรม 
ท่�เกิำดัข้ึ้�นในแติ�ลำะพ่ั�นท่�	 ซ้ึ่�งจากำกำารดัำาเนินกำารในปี	พั.ศ.	2563 
ได้ัม่กำารวางแผ่นประชาสัู่มพัันธ์ิ	ทำาความเข้ึ้าใจ	แลำะถ�ายทอดั 
องค์ความร้่ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องกัำบกำารแจ้งข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกิำจกำารโรงงาน
ให้กัำบเจ้าหน้าท่�อุติสู่าหกำรรมจังหวัดัแลำะผ้่่ประกำอบกำารในพ่ั�นท่�	
รวมถ้งม่กำารสู่ำารวจข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกิำจกำารโรงงานผ่�านช�องทาง
ติ�าง	ๆ	โดัยเฉพัาะช�องทางทางออนไลำน์ด้ัวยระบบ	iSingleForm	
เพิั�มมากำข้ึ้�น	สู่�งผ่ลำให้ได้ัรับข้ึ้อม่ลำกำารประกำอบกำิจกำารจากำโรงงาน
อุติสู่าหกำรรมในพ่ั�นท่�ติ�าง	ๆ	ทั�วประเทศ	ท่�จะนำามาจัดัทำาดััชน่
ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมเชิงพ่ั�นท่�มากำข้ึ้�นเช�นกัำน

กิอำงสัารสันเทัศและดัชน่เศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม (กิสั.)
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	 ดัังนั�น	ในปี	พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	จ้งไดั้ม่กำารวางแนวทาง 
กำารดัำาเนินงานจัดัทำาดััชน่ผ่ลำผ่ลำิติอุติสู่าหกำรรมเชิงพ่ั�นท่� 
เพ่ั�อนำาข้ึ้อม่ลำท่�ได้ัรับมาใช้ประโยชน์	ดัังน่�
	 1)	สู่ศอ.	ได้ัม่กำารศ้กำษากำรอบแนวคิดั	แลำะวิธ่ิกำารจัดัทำา 
ดััชน่ผ่ลำผ่ลำิติอุติสู่าหกำรรมเชิงพ่ั�นท่� 	 ร�วมกำับธินาคารแห�ง 
ประเทศไทย	โดัยระยะแรกำจะจัดัทำาดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรม 
เชิงพ่ั�นท่�เป็นรายภ่มิภาค	แบ�งเป็น	3	ภ่มิภาค	ได้ัแกำ�	ภาคเหน่อ 
ภาคติะวันออกำเฉ่ยงเหน่อ	แลำะภาคใต้ิ	 ซ้ึ่�งได้ัม่กำารพิัจารณา 
โครงสู่ร้างอุติสู่าหกำรรมในแติ�ลำะภ่มิภาค	กำำาหนดักำรอบตัิวอย�าง 
โรงงานอุติสู่าหกำรรมท่�เหมาะสู่ม	แลำะคัดัเล่ำอกำวิธ่ิกำารในกำารจัดัทำา 
ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาค	 ซ้ึ่�งสู่อดัคล้ำองกัำบกำาร 
จัดัทำาดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมในปัจจุบัน	รวมถ้งม่กำารทดัลำอง
จัดัทำาดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาคภายใต้ิเง่�อนไขึ้ 
ติ�าง	ๆ	ท่�กำำาหนดัร�วมกัำน
	 2)		สู่ศอ.	ได้ัม่กำารประชุมหาร่อร�วมกัำบหน�วยงานทางเศรษฐกิำจ 
ท่�สู่ำาคัญขึ้องประเทศไทย	ได้ัแกำ�	 ธินาคารแห�งประเทศไทย
สู่ำานักำงานสู่ภาพััฒนากำารเศรษฐกำิจแลำะสัู่งคมแห�งชาติิ	 

	 ทั�งน่�	คาดัว�า	ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มภิาค	จะสู่ามารถ
ใช้เป็นเคร่�องช่�วัดัภาวะเศรษฐกิำจ	แลำะติิดัติามความเคล่ำ�อนไหว
สู่ถานกำารณ์อุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาคในเชิงล้ำกำเป็นประจำาทุกำเด่ัอน
อย�างม่ประสิู่ทธิิภาพั	ซ้ึ่�งดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาคน่� 
จะเป็นข้ึ้อม่ลำสู่ำาคัญหน้�งในกำารใช้ประโยชน์ในเชิงรุกำสู่ำาหรับ 
กำารวิเคราะห์สู่ถานกำารณ์	เพ่ั�อกำารกำำาหนดัทิศทางหร่อนโยบาย
ท่�ม่ประสิู่ทธิิภาพั	ทันท�วงท่	แลำะสู่อดัคล้ำองกัำบความต้ิองกำารขึ้อง
ภ่มิภาค	กำารวิเคราะห์ผ่ลำกำระทบขึ้องกำารเปลำ่�ยนแปลำงเหติุกำารณ์
แลำะนโยบายสู่ำาคัญทางเศรษฐกำิจติ�อเศรษฐกำิจรายภ่มิภาค	อาทิ 
ผ่ลำกำระทบขึ้องความเสู่่ยหายจากำนำ�าท�วม	 ผ่ลำกำระทบจากำ 
กำารปิดัโรงงานอุติสู่าหกำรรมจากำสู่ถานกำารณ์กำารแพัร�ระบาดัขึ้อง 
โควดิั-19	เป็นต้ิน	รวมถ้งจะเปน็ประโยชนต์ิ�อกำารกำำาหนดัมาติรกำาร

ขัึ้บเคล่ำ�อนกำารพััฒนาแลำะยกำระดัับอุติสู่าหกำรรมให้สู่อดัคลำ้องกัำบ
ศักำยภาพัขึ้องพ่ั�นท่�	แลำะโอกำาสู่ในกำารพััฒนาทางดั้านเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรม	อย�างไรก็ำติาม	เพ่ั�อให้ดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรม
รายภ่มิภาค	สู่ามารถสู่ะท้อนกำารผ่ลิำติแลำะภาวะเศรษฐกิำจ
ได้ัครอบคลุำมในหลำากำหลำายมิติิมากำข้ึ้�น	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจ
อุติสู่าหกำรรม	จะม่กำารพิัจารณาขึ้ยายกำรอบตัิวอย�างโรงงาน
อุติสู่าหกำรรมในกำารสู่ำารวจข้ึ้อม่ลำให้ม่ความครอบคลุำม ทั�งรายสู่าขึ้า 
อุติสู่าหกำรรมแลำะรายพ่ั�นท่� 	 โดัยเฉพัาะกำลุำ�มอุติสู่าหกำรรม 
ท่�ม่ความสู่ำาคัญในภ่มิภาค	รวมถ้งจะม่กำารปรับปรุงดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติ
อุติสู่าหกำรรมให้สู่อดัคล้ำองกัำบโครงสู่ร้างอุติสู่าหกำรรมในปัจจุบัน
	โดัยอ้างอิงข้ึ้อม่ลำสู่ำามะโนธุิรกิำจแลำะอุติสู่าหกำรรมในปี	พั.ศ.	2565	
ขึ้องสู่ำานักำงานสู่ถิติิแห�งชาติิ	ในระยะติ�อไป

สู่ำานักำงานสู่ถิติิแห�งชาติิ	สู่ำานักำงานเศรษฐกำิจกำารคลำัง	แลำะ 
สู่ำานักำงานนโยบายแลำะยุทธิศาสู่ติร์กำารค้า	กำระทรวงพัาณิชย์	 
ผ่�านทางคณะทำางานวิ จัยแลำะพััฒนาดััชน่อุติสู่าหกำรรม 
เพ่ั�อ รับฟัังข้ึ้อคิดัเห็นแลำะข้ึ้อเสู่นอแนะติ�อกำรอบแนวคิดั 
วิธ่ิกำารจัดัทำาร�างดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรม	ดััชน่รายภ่มิภาค 
แลำะผ่ลำกำารวิเคราะห์สู่ถานกำารณ์ภาคอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาค	
โดัยจะไดัม่้กำารนำาข้ึ้อคิดัเหน็แลำะขึ้อ้เสู่นอแนะขึ้องคณะทำางานฯ
	มาปรับปรุงแลำะพััฒนาดััชน่ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาค 
เพ่ั�อให้สู่ามารถสู่ะท้อนแลำะติิดัติามภาวะเศรษฐกิำจในแติ�ลำะ
ภ่มิภาคท่�ม่โครงสู่ร้างแติกำติ�างกัำนได้ัอย�างเหมาะสู่ม
	 3)	 สู่ศอ.	แลำะ	ธิปท.	จะดัำาเนินกำารเผ่ยแพัร�	(ร�าง)	ดััชน่ 
ผ่ลำผ่ลิำติอุติสู่าหกำรรมรายภ่มิภาค	 ท่�ผ่�านกำารปรับปรุงแลำะ 
พััฒนาแล้ำว	รวมถ้งผ่ลำกำารวิเคราะห์	เพ่ั�อใช้ประโยชน์เป็นกำาร 
ภายในสู่ำาหรับหน�วยงานเศรษฐกิำจท่�สู่ำาคัญเป็นลำำาดัับแรกำกำ�อน 
แลำะคาดัว�าจะม่กำารนำาเสู่นอติ�อคณะกำรรมกำารดััชน่อตุิสู่าหกำรรม
เพ่ั�อให้ข้ึ้อคิดัเห็นแลำะขึ้้อเสู่นอแนะสู่ำาหรับกำารปรับปรุง	แลำะ 
เผ่ยแพัร�เพ่ั�อใช้ประโยชน์อย�างเป็นทางกำารติ�อไป
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6 กิัจำกัรั้รั้มสำ�ค้ญในรั้อบปีงบปรั้ะม�ณ พิ.ศั. 2564

• กิิจำกิรรมกิารดำาเนินงานในรอำบปี พั.ศ. 2564 
• รางวัิล/ประกิาศเก่ิยรติคุ่ณข้อำง สัศอำ. 

PART
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กิัจำกัรั้รั้มกั�รั้ดำ�เนินง�น 
 ในรั้อบปี พิ.ศั. 2564
 สุำานักิงานเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม (สุศอ.) กิริะทริว่งอุตสุาหกิริริม ในฐานะหน�ว่ยงานที�มีบทบาทหน�าที�ในกิาริจึัดิ์ทำา 
แลัะเสุนอแนะนโยบาย แนว่ทาง แผู้นงานแลัะมาตริกิาริต�าง ๆ เพิื�อพิัฒนาอุตสุาหกิริริมทั�งในริะดิ์ับมหภาค 
ริายสุาขาอุตสุาหกิริริม แลัะริะหว่�างปริะเทศ ริว่มทั�งดิ์ำาเนินกิาริศึกิษาวิ่เคริาะห์ ว่ิจึัย คาดิ์กิาริณ์แนว่โน�มแลัะแจึ�งเตือนภัย 
ให�กิับผู้้�ปริะกิอบกิาริอุตสุาหกิริริม แลัะจัึดิ์ทำาข�อม้ลัดิ์�านเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริมเพืิ�อเผู้ยแพิริ�คว่ามร้ิ�แกิ�หน�ว่ยงานต�าง ๆ 
ที�เกิี�ยว่ข�องแลัะปริะชัาชันผู้้�สุนใจึ 
 สู่ศอ.	มุ�งมั�นดัำาเนินงานในแติ�ลำะดั้านเพั่�อให้บรรลำุติามบทบาทหน้าท่�ขึ้ององค์กำรท่�จะสู่ร้างความเขึ้้มแขึ้็งให้เกำิดัข้ึ้�น 
แกำ�ภาคอุติสู่าหกำรรมแลำะผ่่้ประกำอบกำาร	แลำะยกำระดัับขึ้่ดัความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขึ้ันเพั่�อให้เกำิดัความยั�งย่นท�ามกำลำางบริบท
แวดัล้ำอมท่�เปลำ่�ยนแปลำงไปอย�างรวดัเร็ว	ขึ้ณะเดั่ยวกัำนก็ำได้ัพััฒนาองค์กำรให้ม่ขึ้่ดัความสู่ามารถท่�จะสู่นองติอบติ�อผ่่้ขึ้อรับ 
บริกำารไดั้อย�างทันท�วงท่	รวมทั�งสู่ร้างองค์กำรให้เป็นองค์กำรแห�งความรอบร่้ดั้านเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	ในรอบปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	ไดั้ดัำาเนินงานโดัยสู่รุปออกำมาเป็นดั้านติ�าง	ๆ	ท่�สู่ำาคัญดัังน่�

•	 กำารประชุมคณะกำรรมกำารนโยบายแลำะพััฒนาสัู่บปะรดัแห�งชาติิ

• กำารประชุมคณะกำรรมกำารเพ่ั�อเติร่ยมกำารจัดักำารประชุมรัฐมนติร่วิสู่าหกิำจขึ้นาดักำลำางแลำะขึ้นาดัย�อม	เอเปค	ครั�งท่�	28	แลำะกำารประชุม 
	 อ่�น	ๆ	ท่�เก่ำ�ยวข้ึ้อง	

➤ จ้ำดปรั้ะชุม ส้มมน�เศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
	 สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินกำารจัดักำารประชุม	จัดัทำาโครงกำารศ้กำษา 
วิจัยทั�งในระดัับมหภาค	รายสู่าขึ้าอุติสู่าหกำรรม	แลำะระหว�าง 
ประเทศเพ่ั�อนำาไปสู่่�กำารจัดัทำาแผ่นงาน	นโยบายกำารพััฒนา 
แลำะกำารเพิั�มข่ึ้ดัความสู่ามารถขึ้องภาคอุติสู่าหกำรรม	โดัยได้ั 
ดัำาเนินงานร�วมกัำบสู่ถาบันเฉพัาะทางในสัู่งกัำดักำระทรวง 
อุติสู่าหกำรรม	หน�วยงานภาครัฐ	สู่ถาบันกำารศ้กำษา	หน�วยงาน 
ภาคเอกำชน	แลำะหน�วยงานพัันธิมิติรติ�าง	ๆ	จัดักำารประชุม 
สัู่มมนาในร่ปแบบออนไลำน์เพ่ั�อนำาเสู่นอผ่ลำกำารดัำาเนินงาน 
เผ่ยแพัร�ประชาสัู่มพัันธ์ิสู่ร้างกำารรับร้่	ติลำอดัจนเปิดัเวท่ 
สู่าธิารณะระดัมความคิดัเห็นแลำะข้ึ้อเสู่นอแนะจากำกำลุำ�ม 
เป้าหมายท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องในประเด็ันหัวข้ึ้อติ�าง	ๆ	ติลำอดัทั�งปี 
พั.ศ.	2564	อาทิ
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•  งานเสู่วนา	Morning	Talk	เร่�อง	เจาะล้ำกำธุิรกิำจไทย-เม่ยนมา	ภายใต้ิสู่ถานกำารณ์ฉุกำเฉิน

• กำารประชุมคณะกำรรมกำารนโยบายเศรษฐกำิจระหว�างประเทศ 
	 (กำนศ.)	

• งานสัู่มมนาออนไลำน์	หัวข้ึ้อ	Global	E-Mobility	Solutions- 
	 Accelerating	EV	Industry	in	Thailand	ASEAN	meets	Europe	:	 
	 The	Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	of	Thailand	

• จัดักำิจกำรรม	“PMQA	Day”	 • จัดักิำจกำรรมกำารเปิดัตัิวกำารบริหารจัดักำารความร้่	(KM	Kick	Off)	

➤	พ้ิฒน�องค์กัรั้แห่งกั�รั้เร่ั้ยนรู้ั้
	 สู่ศอ.	ให้ความสู่ำาคัญกัำบกำารพััฒนาประสิู่ทธิิภาพัขึ้ององค์กำรแลำะบุคลำากำรดัำาเนินงาน	โดัยกำารสู่�งเสู่ริมสู่นับสู่นุนให้องค์กำร 
ม่กำารเร่ยนร้่	กำารบริหารจัดักำารความร้่เพ่ั�อนำาไปสู่่�กำารพััฒนาอย�างติ�อเน่�อง	โดัยม่กำารจัดักิำจกำรรมแลำกำเปลำ่�ยนเร่ยนร้่ทั�งภายใน
องค์กำรติลำอดัทั�งปี
 กิารพััฒนาภายในอำงค์่กิร
 สู่ศอ.	 จัดัให้ม่กิำจกำรรมเพ่ั�อแลำกำเปล่ำ�ยนเร่ยนร้่เพิั�มพ่ันประสู่บกำารณ์ทำางานให้กัำบเจ้าหน้าท่�แลำะผ้่่บริหารขึ้อง	สู่ศอ. 
อย�างสู่มำ�าเสู่มอในหลำาย	ๆ	กิำจกำรรม	เช�น	
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• KM	Sharing	เร่�อง	“ม่อถ่อไมค์	ทำาอย�างไรให้ไฟัสู่�อง” • KM	Sharing	เร่�อง	“ธุิรกิำจอุติสู่าหกำรรมไทยในเม่ยนมา	ภายใต้ิ 
	 สู่ถานกำารณ์ฉุกำเฉิน”	

 กิารพััฒนาบุค่ลากิร  
	 ในปี	พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	ดัำาเนินกำารจัดัฝึึกำอบรม	บรรยายให้ความร้่	 สัู่มมนาเชิงปฏิิบัติิกำาร	แลำะกำารศ้กำษาด่ังาน 
ในหน�วยงานทั�งภาครัฐ	เอกำชน	แลำะภาคประชาสัู่งคม	เพ่ั�อพััฒนาสู่มรรถนะแลำะเพิั�มทักำษะความร้่ความสู่ามารถในกำารปฏิิบัติิงาน	
ติลำอดัจนเสู่ริมสู่ร้างคุณธิรรม	จริยธิรรมให้แกำ�บุคลำากำรในหลัำกำสู่่ติรหัวข้ึ้อติ�าง	ๆ	เช�น

➤	ปรั้ะช�ส้มพ้ินธ์ิ์แลิะเผยแพิร่ั้ข้อมูลิข่�วส�รั้
	 สู่ศอ.	ในฐานะท่�เป็นองค์กำรแห�งความร้่แลำะทำาหน้าท่�เป็นศ่นย์สู่ารสู่นเทศด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมได้ัดัำาเนินกำาร 
จัดัทำาเอกำสู่าร	วารสู่าร	ข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมเพ่ั�อเผ่ยแพัร�ให้แกำ�หน�วยงานภาครัฐ	รัฐวิสู่าหกิำจ	หน�วยงาน 
ภาคเอกำชน	ผ้่่ประกำอบกำาร	แลำะประชาชนได้ัรับร้่รับทราบ	แลำะนำาข้ึ้อม่ลำขึ้�าวสู่ารท่�ได้ัรับไปใช้ประโยชน์ในกำารดัำาเนินงาน 
แลำะกำารประกำอบธุิรกิำจอย�างสู่มำ�าเสู่มอ	ผ่�านกำารดัำาเนินงานแลำะกิำจกำรรมติ�าง	ๆ	ดัังน่�
 จัำดแถลงข่้าวิและให้สััมภาษณ์ส่ั�อำมวิลชน
	 เผ่ยแพัร�ประชาสัู่มพัันธ์ิขึ้้อม่ลำขึ้�าวสู่ารในประเด็ันหัวข้ึ้อติ�าง	ๆ	เป็นประจำาสู่มำ�าเสู่มอ	เช�น	ดััชน่อุติสู่าหกำรรมประจำาเด่ัอน 
แลำะรายไติรมาสู่แลำะรายปี	สู่รุปภาวะเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมรายสู่าขึ้า	สู่รุปภาวะอุติสู่าหกำรรมไทยปี	พั.ศ.	2564	แลำะคาดักำารณ์ 
แนวโน้มปี	พั.ศ.	2565	นอกำจากำน่�	ยังให้สัู่มภาษณ์/สู่นทนาทางสู่่�อวิทยุแลำะโทรทัศน์ประเดั็นด้ัานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม 
ในรายกำารติ�าง	ๆ	
 จัำดทัำาเอำกิสัารเผู้ยแพัร่และส่ั�อำเพ่ั�อำกิารเผู้ยแพัร่ข้้อำม้ลข่้าวิสัาร
	 เพ่ั�อให้ความร้่ด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เช�น	วารสู่ารเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(รายไติรมาสู่)	จุลำสู่ารรายเด่ัอน	OIE	Share 

รายงานประจำาปี	รายงานภาวะอุติสู่าหกำรรมรายเด่ัอน	รายไติรมาสู่แลำะรายปี	รายงานดััชน่อุติสู่าหกำรรม	Infographic	ติ�าง	ๆ   
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• จัดักิำจกำรรมเย่�ยมเย่ยนสู่่�อมวลำชน	(Press	Visit)	โดัยผ้่่แทนจากำ	สู่ศอ.	ร�วมพับปะสู่่�อมวลำชนเพ่ั�อสู่ร้างความสัู่มพัันธ์ิ	แลำะนำาเสู่นอ 
	 ภาพัลัำกำษณ์ท่�ด่ัขึ้ององค์กำร

• กิำจกำรรมบริจาคสิู่�งขึ้อง	ณ	โรงพัยาบาลำสู่งฆ์

• กิำจกำรรมบริจาคสิู่�งขึ้องแลำะอาหารแห้ง	ณ	สู่ถานสู่งเคราะห์ 
	 เด็ักำหญิงบ้านราชวิถ่

➤	สศัอ. ก้ับกั�รั้ดำ�เนินง�นเพ่ิ�อส้งคม
 ค่วิามรับผิู้ดชอำบต่อำสัังค่ม
	 ในรอบปี	พั.ศ.	2564	ท่�ผ่�านมา	สู่ศอ.	ได้ัดัำาเนินกิำจกำรรมในกำารเป็นหน�วยงานภาครัฐท่�ทำาหน้าท่�รับผิ่ดัชอบติ�อสัู่งคม 
ผ่�านกำารดัำาเนินงานติ�าง	ๆ	เช�น	

• กิำจกำรรม	“จิติอาสู่าทำาสู่มุดัเพ่ั�อน้อง”	ด้ัวยกำารนำากำระดัาษร่ไซึ่เคิลำ 
	 ขึ้นาดั	A4	ท่�ใช้แล้ำว	1	หน้ามาจัดัทำาสู่มุดั	เพ่ั�อมอบให้กัำบเด็ักำ	ๆ 
	 ท่�ขึ้าดัแคลำน	เพ่ั�อสู่ร้างจิติสู่ำาน้กำด้ัานสิู่�งแวดัล้ำอม	ปล่ำกำฝัึงแนวคิดั 
	 กำารทำาเพ่ั�อสัู่งคมแลำะผ้่่อ่�น

 จัำดกิิจำกิรรมเย่�ยมเย่ยนส่ั�อำมวิลชน (PressVisit)
	 คณะผ้่่บริหาร	แลำะตัิวแทนจากำ	สู่ศอ.	ร�วมพับปะสู่่�อมวลำชนเพ่ั�อสู่ร้างความสัู่มพัันธ์ิระหว�างสู่่�อมวลำชนแขึ้นงติ�าง	ๆ 
แลำะนำาเสู่นอภาพัลัำกำษณ์ท่�ด่ัขึ้ององค์กำร
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รั้�งว้ลิ/ปรั้ะกั�ศั เก่ัยรั้ติคุณของ สศัอ.รั้�งว้ลิ/ปรั้ะกั�ศั เก่ัยรั้ติคุณของ สศัอ.
	 สู่ำา นักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	 (สู่ศอ.) 
ม่ผ่ลำกำารประเมินองค์กำร	 ประจำาปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2564	“ระดัับสู่�งเสู่ริมคุณธิรรม”	ติามโครงกำาร 
สู่�งเสู่ริมชุมชน	องค์กำร	อำาเภอ	แลำะจังหวัดัคุณธิรรม 
ภายใต้ิแผ่นแม�บทสู่�งเสู่ริมคุณธิรรมแห�งชาติิ	ฉบับท่�	1	
(พั.ศ.	2559-2564)	

	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ได้ัรับผ่ลำ 
กำารประเมินรางวัลำองค์กำรท่�ม่ความเป็นเลิำศในกำาร 
บริหารกำารจัดักำารด้ัานกำารเงินกำารคลัำง	ประจำาปี 
งบประมาณ	พั.ศ.	2564	รางวัลำประกำาศเก่ำยรติิคุณ
ด้ัานกำารบัญช่ภาครัฐ	ระดัับ	“ด่ัเลิำศ”	ด้ัวยคะแนน 
98	คะแนน	

➤	องค์กัรั้แห่งธิ์รั้รั้ม�ภิบ�ลิ

• กิำจกำรรมกำารอบรมเร่�อง	“สู่�งเสู่ริมคุณธิรรมจริยธิรรม	แลำะ 
	 ความโปร�งใสู่ในกำารปฏิิบัติิราชกำาร”	 ม่วัติถุประสู่งค์เพ่ั�อ 
	 เสู่ริมสู่ร้างทัศนคติิแลำะจิติสู่ำาน้กำท่�ด่ั	ม่คุณธิรรม	แลำะจริยธิรรม 
	 ในกำารปฏิิบัติิงานราชกำารอย�างสูุ่จริติ	 ถ่กำติ้อง	โปร�งใสู่	แลำะ 
	 เป็นธิรรม

• งานประกำาศเจตินารมณ์	“เจติจำานงสุู่จริติในกำารบริหารงาน”	 
	 แลำะร�วมกิำจกำรรม	"รวมพัลัำง	สู่ศอ.	โปร�งใสู่	ไร้ทุจริติ"	เพ่ั�อเป็น 
	 กำารแสู่ดังพัลัำงความมุ�งมั�นแลำะเสู่ริมสู่ร้างวัฒนธิรรมองค์กำร 
	 ให้ม่ทัศนคติิ	ค�านิยม	ในกำารปฏิิบัติิงานอย�างซ่ึ่�อสัู่ติย์สุู่จริติ	
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7 รั้�ยง�นที่�งกั�รั้เงิน

• งบแสัดงฐานะกิารเงิน 
• งบแสัดงผู้ลกิารดำาเนินงานทัางกิารเงิน  
• งบแสัดงกิารเปล่�ยนแปลงสิันทัรัพัย์สุัทัธิ/ส่ัวินทุัน 
• หมายเหตุประกิอำบงบกิารเงิน 
• รายงานรายได้แผู่้นดิน 
• บทัวิิเค่ราะห์ทัางกิารเงิน 
• ข้้าราชกิารพัลเร่อำนด่เด่น ประจำำาปี พั.ศ. 2564 
• เบอำร์โทัรศัพัท์ั และแผู้นท่ั� 
• ค่ณะทัำางานจัำดทัำาหนังส่ัอำรายงานประจำำาปี 2564   
  

PART
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	 	 	 	 	 	(หน�วย	:	บาท)

   หม�ยเหตุ 2564 2563
สินที่ร้ั้พิย์  
 สิุนทรัิพิย์หมุนเวี่ยน

	 	 เงินสู่ดัแลำะรายกำารเท่ยบเท�าเงินสู่ดั	 5	 7,397,931.43	 5,513,944.47	

	 	 ล่ำกำหน่�อ่�นระยะสัู่�น	 6	 347,439.00	 12,109,699.50	

	 	 วัสู่ดุัคงเหล่ำอ	 	 116,709.12	 150,754.17	

  ริว่มสิุนทรัิพิย์หมุนเวี่ยน  7,862,079.55  17,774,398.14 

 

 สิุนทรัิพิย์ไม�หมุนเวี่ยน    

	 	 ท่�ดิัน	อาคาร	แลำะอุปกำรณ์	-	สุู่ทธิิ	 7	 68,983,062.94		 65,603,835.71	

	 	 สิู่นทรัพัย์ท่�ไม�ม่ตัิวติน	-	สุู่ทธิิ	 8	 27,127,685.33		 34,305,811.68	

  ริว่มสิุนทรัิพิย์ไม�หมุนเวี่ยน  96,110,748.27  99,909,647.39 

ริว่มสิุนทรัิพิย์  103,972,827.82  117,684,045.53 

      

หมายเหตุิประกำอบงบกำารเงินเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องรายงานกำารเงินน่�

สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
งบแสดงฐ�นะกั�รั้เงิน
ณ วัินท่ั� 30 กัินยายน 2564 
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	 	 	 	 	 	(หน�วย	:	บาท)

   หม�ยเหตุ 2564 2563
หน่�สินแลิะสินที่ร้ั้พิย์สุที่ธิิ์/ส่วนทุี่น
หนี�สิุน      

 หนี�สิุนหมุนเวี่ยน     

	 	 เจ้าหน่�อ่�นระยะสัู่�น	 9	 5,034,461.70		 17,854,615.21	

	 	 เงินรับฝึากำระยะสัู่�น	 10	 4,452,663.43		 5,432,116.58	

  ริว่มหนี�สิุนหมุนเวี่ยน  9,487,125.13  23,286,731.79 

 

 หนี�สิุนไม�หมุนเวี่ยน     

	 	 เจ้าหน่�เงินโอนแลำะรายกำารอุดัหนุนระยะยาว	 	 374,093.78		 193,797.11	

	 	 เงินทดัรองราชกำารรับจากำคลัำงระยะยาว	 	 600,000.00		 600,000.00	

  ริว่มหนี�สิุนไม�หมุนเวี่ยน  974,093.78  793,797.11 

ริว่มหนี�สิุน  10,461,218.91  24,080,528.90 

สิุนทรัิพิย์สุุทธิิ/สุ�ว่นทุน     

	 ทุน		 	 114,130,352.32		 114,130,352.32	

	 รายได้ัติำ�ากำว�าค�าใช้จ�ายสู่ะสู่ม	 	 (20,618,743.41)	 (20,526,835.69)

ริว่มสิุนทรัิพิย์สุุทธิิ/สุ�ว่นทุน  93,511,608.91  93,603,516.63 

ริว่มหนี�สิุนแลัะสิุนทรัิพิย์สุุทธิิ/สุ�ว่นทุน  103,972,827.82  117,684,045.53 

หมายเหตุิประกำอบงบกำารเงินเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องรายงานกำารเงินน่�	

สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
งบแสดงฐ�นะกั�รั้เงิน
ณ วัินท่ั� 30 กัินยายน 2564 
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รั้�ยได้     
 รายได้ัจากำงบประมาณ	 11	 298,046,681.46		 309,422,779.34		

	 รายได้ัจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาค	 12	 76,230.33		 77,511.91		

ริว่มริายไดิ์�    298,122,911.79  309,500,291.25  

ค่�ใช้จ่ำ�ย    

 ค�าใช้จ�ายบุคลำากำร	 13	 75,195,576.98		 77,195,785.45		

	 ค�าบำาเหน็จบำานาญ	 14	 30,408,713.26		 26,269,192.78		

	 ค�าติอบแทน	 	 	35,040.00		 45,400.00		

	 ค�าใช้สู่อย	 15	 96,537,177.80		 92,407,978.70		

	 ค�าวัสู่ดุั	 16	 2,417,989.78		 2,971,334.98		

	 ค�าสู่าธิารณ่ปโภค	 17	 3,279,930.83		 3,534,744.58		

	 ค�าเสู่่�อมราคาแลำะค�าตัิดัจำาหน�าย	 18	 19,806,585.10		 19,878,249.59		

	 ค�าใช้จ�ายจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาค	 19	 70,533,803.76		 96,986,355.46		

	 ค�าใช้จ�ายอ่�น	 	 	2.00		 6.00		

ริว่มค�าใชั�จึ�าย  298,214,819.51  319,289,047.54  

ริายไดิ์�ตำ�ากิว่�าค�าใชั�จึ�ายสุุทธิิ   (91,907.72) (9,788,756.29) 

      

หมายเหตุิประกำอบงบกำารเงินเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องรายงานกำารเงินน่�	

	 	 	 	 	 	(หน�วย	:	บาท)

   หม�ยเหตุ 2564 2563

สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
งบแสดงผลิกั�รั้ดำ�เนินง�นที่�งกั�รั้เงิน

สัำาหรับปีสิั�นสุัดวัินท่ั� 30 กัินยายน 2564
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ยอดิ์คงเหลืัอ ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2562 114,130,352.32  (10,738,079.40)  - 103,392,272.92  

กิาริเปลีั�ยนแปลังในสิุนทรัิพิย์สุุทธิิ/

 สุ�ว่นทุนสุำาหรัิบปี 2563    

รายได้ัติำ�ากำว�าค�าใช้จ�ายสู่ำาหรับงวดั	 -	 (9,788,756.29)	 	-				 (9,788,756.29)	

ยอดิ์คงเหลืัอ ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563 114,130,352.32  (20,526,835.69)  -    93,603,516.63  

ยอดิ์คงเหลืัอ ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563  114,130,352.32  (20,526,835.69)  -    93,603,516.63  

กิาริเปลีั�ยนแปลังในสิุนทรัิพิย์สุุทธิิ/

 สุ�ว่นทุนสุำาหรัิบปี 2564      

รายได้ัติำ�ากำว�าค�าใช้จ�ายสู่ำาหรับงวดั	 -				 (91,907.72)	 -				 (91,907.72)	

ยอดิ์คงเหลืัอ ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2564 114,130,352.32 (20,618,743.41)  -    93,511,608.91 

       

หมายเหตุิประกำอบงบกำารเงินเป็นสู่�วนหน้�งขึ้องรายงานกำารเงินน่�

	 	 	 	 	 (หน�วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 (หน�วย	:	บาท)

รั้วมสินที่ร้ั้พิย์
สุที่ธิิ์/ส่วนทุี่น

รั้วมสินที่ร้ั้พิย์
สุที่ธิิ์/ส่วนทุี่น

รั้�ยได้สูง/
(ตำ��) กัว่�

ค่�ใช้จ่ำ�ยสะสม

รั้�ยได้สูง/
(ตำ��) กัว่�

ค่�ใช้จ่ำ�ยสะสม

องค์ปรั้ะกัอบอ่�น
ของสินที่ร้ั้พิย์สุที่ธิิ์/

ส่วนทุี่น

องค์ปรั้ะกัอบอ่�น
ของสินที่ร้ั้พิย์สุที่ธิิ์/

ส่วนทุี่น

ทุี่น
หม�ย
เหตุ

ทุี่น

สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
งบแสดงกั�รั้เปล่ิ�ยนแปลิงสินที่ร้ั้พิย์สุที่ธิิ์/ส่วนทุี่น

สัำาหรับปีสิั�นสุัดวัินท่ั� 30 กัินยายน 2564
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สัำานักิงานเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรม
หม�ยเหตุปรั้ะกัอบงบกั�รั้เงิน
สัำาหรับปีสิั�นสุัดวัินท่ั� 30 กัินยายน 2564

หม�ยเหตุ 1 ข้อมูลิท้ี่�วไป
	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	เป็นสู่�วนราชกำารในสัู่งกัำดักำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	ม่หน้าท่�ความรับผิ่ดัชอบหลัำกำในกำาร
 •	 เสู่นอแนะนโยบาย	แนวทาง	แลำะมาติรกำารด้ัานกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม	รวมทั�งจัดัทำาแผ่นพััฒนาอุติสู่าหกำรรมขึ้องประเทศ
 •	 เสู่นอแนะนโยบาย	กำำาหนดัท�าท่	แนวทางความร�วมม่อด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมระหว�างประเทศ	รวมทั�งประชุมเจรจา 
กัำบองค์กำารหร่อหน�วยงานติ�างประเทศด้ัานอุติสู่าหกำรรม
 •	 ศ้กำษา	แลำะวิเคราะห์เศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เพ่ั�อเป็นข้ึ้อม่ลำพ่ั�นฐานในกำารกำำาหนดันโยบายกำารวางแผ่นกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
แลำะกำารแก้ำปัญหาหร่อพััฒนาเทคโนโลำย่อุติสู่าหกำรรม
 • วิเคราะห์	วิจัย	คาดักำารณ์แนวโน้ม	แลำะเต่ิอนภัยด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
 • ประสู่าน	เร�งรัดั	ติิดัติาม	แลำะประเมินผ่ลำกำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
 •  กำำาหนดันโยบายกำารสู่ำารวจ	กำารเก็ำบรักำษา	กำารใช้ประโยชน์ข้ึ้อม่ลำด้ัานอุติสู่าหกำรรม	กำารจัดัทำาดััชน่อุติสู่าหกำรรม	แลำะทำาหน้าท่�
เป็นศ่นย์สู่ารสู่นเทศด้ัานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม
 •  ปฏิิบัติิกำารอ่�นใดัติามท่�กำฎหมายกำำาหนดัให้เป็นอำานาจหน้าท่�ขึ้องสู่ำานักำงาน	หร่อติามท่�กำระทรวงอุติสู่าหกำรรมหร่อคณะรัฐมนติร่
มอบหมาย
	 สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	ม่สู่ถานท่�ตัิ�งอย่�ในกำระทรวงอุติสู่าหกำรรม	อาคารสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	เลำขึ้ท่�	75/6	
ถนนพัระรามท่�	6	แขึ้วงทุ�งพัญาไท	เขึ้ติราชเทว่	กำรุงเทพัมหานคร	10400
	 ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรมได้ัรับกำารจัดัสู่รรงบประมาณรายจ�ายประจำาปี	จำานวน	
244,534,477.88	บาท	(ปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	จำานวน	281,565,094.63	บาท)	โดัยแยกำเป็น	งบลำงทุน	จำานวน	16,638,115	บาท
แลำะงบประจำา	จำานวน	227,896,362.88	บาท	เพ่ั�อใช้จ�ายในแผ่นงานบุคลำากำรภาครัฐ	แผ่นงานพ่ั�นฐานด้ัานกำารสู่ร้างความสู่ามารถ 
ในกำารแขึ้�งขัึ้น	แผ่นงานยุทธิศาสู่ติร์	เพ่ั�อสู่นับสู่นุนด้ัานกำารสู่ร้างความสู่ามารถในกำารแขึ้�งขัึ้น	แลำะแผ่นงานบ่รณากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรม
แลำะบริกำารแห�งอนาคติ
	 งบกำารเงินน่�เป็นกำารแสู่ดังภาพัรวมขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	กำระทรวงอุติสู่าหกำรรม

หม�ยเหตุ 2 เกัณฑ์์กั�รั้จ้ำดที่ำ�รั้�ยง�นกั�รั้เงิน
	 รายงานกำารเงินฉบับน่�	 จัดัทำาข้ึ้�นติามพัระราชบัญญัติิวินัยกำารเงินกำารคลำัง	พั.ศ.	2561	รายกำารท่�ปรากำฏิในรายงานกำารเงิน 
ฉบับน่�เป็นไปติามมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ	แลำะนโยบายกำารบัญช่ภาครัฐท่�กำระทรวงกำารคลัำงประกำาศใช้	แลำะกำารจัดัทำารายงาน 
กำารเงินถ่อปฏิิบัติิติามหลัำกำเกำณฑ์์แลำะวิธ่ิกำารจัดัทำารายงานกำารเงินประจำาปี	ติามหนังสู่่อกำระทรวงกำารคลัำง	ท่�	กำค	0410.2/ว	15 
ลำงวันท่�	4	 กุำมภาพัันธ์ิ	2563	แลำะแสู่ดังร่ปแบบกำารนำาเสู่นอรายงานกำารเงินขึ้องหน�วยงานขึ้องรัฐ	ติามหนังสู่่อกำรมบัญช่กำลำาง 
ท่�	กำค	0410.2/ว	479	ลำงวันท่�	2	ตุิลำาคม	2563
	 รายงานกำารเงินน่�จัดัทำาข้ึ้�นโดัยใช้เกำณฑ์์ราคาทุนเดิัม	เว้นแติ�จะได้ัเปิดัเผ่ยเป็นอย�างอ่�นในนโยบายกำารบัญช่
	 รายงานกำารเงินขึ้องสู่ำานักำงานเศรษฐกำิจอุติสู่าหกำรรม	ซ้ึ่�งถ่อเป็นหน�วยงานท่�เสู่นอรายงานติามมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ 
รวมรายกำารบัญช่ท่�เกิำดัข้ึ้�นอย่�ภายใต้ิสัู่งกัำดักำรม	แลำะจัดัทำารายงานกำารเงินในระดัับกำรม	ซ้ึ่�งรับผิ่ดัชอบบริหารจัดักำารเงินงบประมาณ 
แลำะเงินนอกำงบประมาณทุกำประเภทท่�หน�วยงานม่อำานาจในกำารบริหารจัดักำารติามกำฎหมาย	รายกำารท่�ปรากำฏิในรายงานกำารเงิน 
รวมถ้ง	สิู่นทรัพัย์	หน่�สิู่น	รายได้ั	แลำะค�าใช้จ�าย	ซ้ึ่�งเป็นขึ้องรัฐบาลำ	แลำะอย่�ภายใต้ิกำารควบคุมขึ้องรัฐบาลำในภาพัรวม	แติ�ให้หน�วยงาน 
เป็นผ้่่รับผิ่ดัชอบในกำารด่ัแลำรักำษา	แลำะบริหารจัดักำารให้แกำ�รัฐบาลำ	ภายในขึ้อบเขึ้ติอำานาจหน้าท่�ติามกำฎหมาย	แลำะรวมถ้ง 
องค์ประกำอบขึ้องรายงานกำารเงิน	ซ้ึ่�งอย่�ภายใต้ิกำารควบคุมขึ้องหน�วยงานท่�ใช้เพ่ั�อประโยชน์ในกำารดัำาเนินงานขึ้องหน�วยงานเอง
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หม�ยเหตุ 3 ม�ตรั้ฐ�นกั�รั้บ้ญช่ภ�คร้ั้ฐแลิะนโยบ�ยกั�รั้บ้ญช่ภ�คร้ั้ฐฉบ้บใหม่ แลิะฉบ้บปร้ั้บปรุั้ง 
	 ในระหว�างปี	พั.ศ.	2564	กำระทรวงกำารคลัำงได้ัแก้ำไขึ้หลัำกำกำารแลำะนโยบายกำารบัญช่ภาครัฐ	แลำะมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ 
ฉบับท่�	3	 เร่�อง	นโยบายกำารบัญช่	กำารเปล่ำ�ยนแปลำงประมาณกำารทางบัญช่	แลำะข้ึ้อผิ่ดัพัลำาดั	แลำะเพิั�มเติิมนโยบายกำารบัญช่ 
ภาครัฐ	เร่�อง	บัติรภาษ่	ในมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐแลำะนโยบายกำารบัญช่กำารบัญช่ภาครัฐ	พั.ศ.	2561	ติามประกำาศกำระทรวง 
กำารคลัำง	เร่�องมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐแลำะนโยบายกำารบัญช่ภาครัฐ	(ฉบับท่�	2)	พั.ศ.	2564	แลำะได้ัประกำาศในราชกิำจจานุเบกำษาแล้ำว
 3.1 มาตริฐานกิาริบัญชีัภาครัิฐแลัะนโยบายกิาริบัญชีัภาครัิฐ ที�มีผู้ลับังคับใชั�สุำาหริับริอบริะยะเว่ลัาบัญชีัที�เริิ�ม 
ในหรืิอหลัังวั่นที� 1 ตุลัาคม 2563
  • หลัำกำกำารแลำะนโยบายกำารบัญช่ภาครัฐ	(ฉบับปรับปรุง)
  • มาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ	ฉบับท่�	3	 (ฉบับปรับปรุง)	 เร่�อง	นโยบายกำารบัญช่	กำารเปล่ำ�ยนแปลำงประมาณกำาร 
ทางบัญช่	แลำะข้ึ้อผิ่ดัพัลำาดั
  •	 มาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ	ฉบับท่�	23	เร่�อง	รายได้ัจากำรายกำารไม�แลำกำเปล่ำ�ยน
	 มาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐแลำะนโยบายกำารบัญช่ภาครัฐฉบับใหม�	แลำะฉบับปรับปรุงข้ึ้างต้ิน	ไม�ม่ผ่ลำกำระทบอย�างเป็นสู่าระ 
สู่ำาคัญติ�อรายงานกำารเงินในงวดัปัจจุบัน
 3.2 มาตริฐานกิาริบัญชีัภาครัิฐแลัะนโยบายกิาริบัญชีัภาครัิฐ ที�จึะมีผู้ลับังคับใชั�ในงว่ดิ์อนาคต
  • นโยบายกำารบัญช่ภาครัฐ	เร่�อง	บัติรภาษ่	ม่ผ่ลำบังคับใช้สู่ำาหรับรอบระยะเวลำาบัญช่ท่�เริ�มในหร่อหลัำงวันท่�	1	ตุิลำาคม	2564
	 ฝึ�ายบริหารเช่�อว�านโยบายกำารบัญช่ภาครัฐฉบับใหม�ข้ึ้างต้ิน	จะไม�ม่ผ่ลำกำระทบอย�างเป็นสู่าระสู่ำาคัญติ�อรายงานกำารเงิน 
ในงวดัท่�นำามาถ่อปฏิิบัติิ

หม�ยเหตุ 4 สรุั้ปนโยบ�ยกั�รั้บ้ญช่ท่ี่�สำ�ค้ญ
 4.1 เงินสุดิ์แลัะริายกิาริเทียบเท�าเงินสุดิ์
  •	 เงินทดัรองราชกำาร	เป็นเงินท่�หน�วยงานไดั้รับจากำรัฐบาลำเพั่�อทดัรองจ�ายเป็นค�าใช้จ�ายปล่ำกำย�อย	ในกำารดัำาเนินงาน 
ขึ้องหน�วยงานติามวงเงินท่�ได้ัรับอนุมัติิ	แลำะติ้องค่นให้รัฐบาลำเม่�อหมดัความจำาเป็นในกำารใช้เงิน	แสู่ดังไว้เป็นเงินสู่ดัแลำะรายกำาร 
เท่ยบเท�าเงินสู่ดัซ้ึ่�งม่ยอดัติรงกัำนข้ึ้ามกัำบรายกำารเงินทดัรองราชกำารรับจากำคลัำงภายใต้ิหัวข้ึ้อหน่�สิู่นไม�หมุนเว่ยน
  • รายกำารเท่ยบเท�าเงินสู่ดั	ได้ัแกำ�	 เงินลำงทุนระยะสัู่�นท่�ม่สู่ภาพัคลำ�องซึ่้�งม่ระยะเวลำาครบกำำาหนดัท่�จะเปลำ่�ยนให้เป็น 
เงินสู่ดัได้ัภายใน	3	เด่ัอน	เช�น	เงินฝึากำประจำา	บัติรเงินฝึากำ	แลำะตัิ�วเงินท่�ม่วันถ้งกำำาหนดัภายใน	3	เด่ัอน	
  • เงินฝึากำคลัำง	หมายถ้ง	เงินนอกำงบประมาณท่�หน�วยงานฝึากำไว้กัำบกำระทรวงกำารคลัำง	หน�วยงานจะรับร้่เงินฝึากำคลัำง 
ในราคาติามม่ลำค�าท่�ติราไว้	โดัยแสู่ดังรายกำารเงินฝึากำคลัำงในเงินสู่ดัแลำะรายกำารเท่ยบเท�าเงินสู่ดัในงบแสู่ดังฐานะกำารเงิน
 4.2 ล้ักิหนี�
	 	 ล่ำกำหน่�เงินย่ม	หมายถ้ง	ล่ำกำหน่�ในหน�วยงานกำรณ่ให้ข้ึ้าราชกำาร	พันักำงาน	หร่อเจ้าหน้าท่�ย่มเงินไปใช้จ�ายในกำารปฏิิบัติิงาน 
โดัยไม�ม่ดัอกำเบ่�ย	 เช�น	 ล่ำกำหน่�เงินงบประมาณ	 ล่ำกำหน่�เงินนอกำงบประมาณแสู่ดังติามม่ลำค�าท่�จะได้ัรับโดัยไม�ตัิ�งบัญช่ค�าเผ่่�อ 
หน่�สู่งสัู่ยจะสู่่ญ
 4.3 วั่สุดุิ์คงเหลืัอ
	 	 วัสู่ดุัคงเหล่ำอ	หมายถ้ง	ขึ้องใช้สิู่�นเปล่ำองนอกำจากำสิู่นค้าท่�หน�วยงานม่ไว้เพ่ั�อใช้ในกำารดัำาเนินงานติามปกำติิ	โดัยทั�วไป 
ม่ม่ลำค�าไม�สู่่งแลำะไม�ม่ลัำกำษณะคงทนถาวร	แสู่ดังติามราคาทุนแลำะต่ิราคาวัสู่ดุัคงเหล่ำอด้ัวย	โดัยวิธ่ิเข้ึ้ากำ�อนออกำกำ�อน
 4.4 ที�ดิิ์น อาคาริ แลัะอุปกิริณ์
	 	 หน�วยงานแสู่ดังรายกำารท่�ดิัน	อาคาร	แลำะอุปกำรณ์ติามราคาทุนหักำค�าเสู่่�อมราคาสู่ะสู่ม
  • อาคารแลำะสิู่�งปล่ำกำสู่ร้าง	รวมทั�งสู่�วนปรับปรุงอาคาร	ทั�งอาคารแลำะสิู่�งปล่ำกำสู่ร้าง	ท่�หน�วยงานม่กำรรมสู่ิทธิิ�แลำะไม�ม่ 
กำรรมสิู่ทธิิ�	แติ�หน�วยงานได้ัครอบครองแลำะนำาไปใช้ประโยชน์ในกำารดัำาเนินงาน	
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  • อุปกำรณ์	ได้ัแกำ�	ครุภัณฑ์์ประเภทติ�าง	ๆ	โดัยครุภัณฑ์์ท่�ได้ัมากำ�อนปีงบประมาณ	2563	 รับร้่เป็นสิู่นทรัพัย์เฉพัาะ 
รายกำารท่�ม่ม่ลำค�าติ�อหน�วยตัิ�งแติ�	5,000	บาท	ข้ึ้�นไป	แลำะครุภัณฑ์์ท่�ได้ัมาตัิ�งแติ�ปีงบประมาณ	2563	เป็นต้ินไป	รับร้่เป็นสิู่นทรัพัย์ 
เฉพัาะรายกำารท่�ม่ม่ลำค�าติ�อหน�วยตัิ�งแติ�	10,000	บาท	ข้ึ้�นไป	 อุปกำรณ์ท่�ม่ลำค�าติ�อหน�วยติำ�ากำว�า	10,000	บาท	บันท้กำรับร้่เป็น 
ค�าใช้จ�ายอุปกำรณ์	(ค�าครุภัณฑ์์ม่ลำค�าติำ�ากำว�าเกำณฑ์์)
  • ราคาทุนขึ้องอาคาร	แลำะอุปกำรณ์	รวมถ้งรายจ�ายท่�เก่ำ�ยวข้ึ้องโดัยติรงเพ่ั�อให้สิู่นทรัพัย์อย่�ในสู่ถานท่�แลำะสู่ภาพั 
ท่�พัร้อมใช้งาน	ต้ินทุนในกำารติ�อเติิมหร่อปรับปรุง	ซ้ึ่�งทำาให้หน�วยงานได้ัรับประโยชน์ติลำอดัอายุกำารใช้งานขึ้องสู่ินทรัพัย์เพิั�มข้ึ้�นจากำ 
มาติรฐานเดิัม	ถ่อเป็นราคาทุนขึ้องสิู่นทรัพัย์	ค�าใช้จ�ายในกำารซึ่�อมแซึ่ม	ถ่อเป็นค�าใช้จ�ายในงบแสู่ดังผ่ลำกำารดัำาเนินงานทางกำารเงิน
  • ค�าเสู่่�อมราคาบันท้กำเป็นค�าใช้จ�ายในงบแสู่ดังผ่ลำกำารดัำาเนินงานทางกำารเงิน	คำานวณโดัยวิธ่ิเสู้่นติรง	ติามอายุกำารใช้ 
ประโยชน์โดัยประมาณ	ดัังน่�
	 	 	 อาคารสู่ำานักำงาน	 40	 ปี
	 	 	 สิู่�งปล่ำกำสู่ร้าง	 25	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์สู่ำานักำงาน	 10	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์ยานพัาหนะ	 5	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์ไฟัฟ้ัา	&	วิทยุ	 8	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์โฆษณา	 8	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์คอมพิัวเติอร์	 5	 ปี
	 	 	 ครุภัณฑ์์อ่�น	 5	 ปี
 4.5 สิุนทรัิพิย์ไม�มีตัว่ตน
  • สิู่นทรัพัย์ไม�ม่ตัิวติน	แสู่ดังม่ลำค�าสุู่ทธิิติามบัญช่ท่�เกิำดัจากำราคาทุนหักำค�าตัิดัจำาหน�ายสู่ะสู่ม
  • ค�าตัิดัจำาหน�ายสิู่นทรัพัย์ไม�ม่ตัิวติน	บันท้กำเป็นค�าใช้จ�ายในงบแสู่ดังผ่ลำกำารดัำาเนินงานทางกำารเงิน	โดัยวิธ่ิเสู้่นติรง 
ติามอายุกำารให้ประโยชน์โดัยประมาณ	ดัังน่�	
	 	 	 โปรแกำรมคอมพิัวเติอร์	 5	 ปี
 4.6 ริายไดิ์�จึากิเงินงบปริะมาณ
	 	 รายได้ัจากำเงินงบประมาณรับร้่ติามเกำณฑ์์	ดัังน่�
	 	 1)	กำรณ่ท่�เบิกำจ�ายเงินเข้ึ้าบัญช่ขึ้องหน�วยงานเพ่ั�อนำาไปจ�ายติ�อให้แกำ�ผ้่่ม่สิู่ทธิิรับเงินขึ้องหน�วยงาน	 รับร้่รายได้ัจากำ 
เงินงบประมาณเม่�อได้ัสู่�งคำาขึ้อเบิกำเงินกัำบคลัำง
	 	 2)	กำรณ่เบิกำหักำผ่ลัำกำสู่�งหร่อเบิกำจ�ายติรงจากำรัฐบาลำให้แกำ�ผ้่่ม่สิู่ทธิิรับเงินขึ้องหน�วยงาน	โดัยหน�วยงานไม�ได้ัรับตัิวเงิน 
รับร้่รายได้ัจากำเงินงบประมาณเม่�อได้ัรับอนุมัติิคำาขึ้อเบิกำเงินจากำคลัำง
 4.7 ริายไดิ์�แผู้�นดิิ์น
	 	 รายได้ัแผ่�นดิันเป็นรายได้ัขึ้องรัฐบาลำท่�หน�วยงานได้ัรับแลำะจะต้ิองนำาสู่�งคลัำง	หน�วยงานรับร้่เงินรายได้ัแผ่�นดิันเม่�อรับรายได้ั 
แลำะเน่�องจากำรายไดัแ้ผ่�นดิันเป็นรายไดัท่้�หน�วยงานไม�สู่ามารถนำามาใช้จ�ายในกำารดัำาเนนิงานไดั	้ดัังนั�น	ณ	วันสิู่�นสุู่ดัรอบระยะเวลำารายงาน
หน�วยงานจะปิดับัญช่รายได้ัแผ่�นดิันแลำะบัญช่รายได้ัแผ่�นดิันนำาสู่�งคลัำงไปเข้ึ้าบัญช่รายได้ัแผ่�นดิันรอนำาสู่�งคลัำง	เพ่ั�อแสู่ดังภาระผ่่กำพััน 
ท่�หน�วยงานจะต้ิองนำาเงินสู่�งคลัำงในงวดับัญช่ติ�อไป
 4.8 ริายไดิ์�จึากิกิาริอุดิ์หนุนแลัะบริิจึาค
	 	 รายได้ัจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาค	เป็นสู่�วนหน้�งขึ้องรายกำารโอนติามมาติรฐานกำารบัญช่ภาครัฐ	ฉบับท่�	23	 เร่�อง 
รายได้ัจากำรายกำารไม�แลำกำเปลำ่�ยน	ค่อ	กำารโอนทรัพัยากำรจากำหน�วยงานหน้�งไปยังอ่กำหน�วยงานหน้�งโดัยไม�ได้ัให้สิู่�งติอบแทนท่�ม่ 
ม่ลำค�าใกำล้ำเค่ยงกัำนเป็นกำารแลำกำเปล่ำ�ยน	แลำะไม�ใช�รายกำารทางภาษ่
	 	 รายได้ัจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาคท่�ม่เง่�อนไขึ้ขึ้องสิู่นทรัพัย์ท่�โอนรับร้่เป็นรายได้ัรอกำารรับร้่เม่�อได้ัรับเงินแลำะทยอยรับร้่ 
เป็นรายได้ัเม่�อได้ัทำาติามเง่�อนไขึ้ท่�กำำาหนดั	สู่ำาหรับรายได้ัจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาคท่�ไม�ม่เง่�อนไขึ้ขึ้องสิู่นทรัพัย์ท่�โอน	ไม�ว�าจะม่ 
ข้ึ้อจำากัำดัขึ้องสิู่นทรัพัย์ท่�โอนหร่อไม�	รับร้่เป็นรายได้ัเม่�อได้ัรับสิู่นทรัพัย์รับโอนท่�เป็นไปติามเกำณฑ์์กำารรับร้่สิู่นทรัพัย์
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หม�ยเหตุ 5 เงินสดแลิะรั้�ยกั�รั้เท่ี่ยบเท่ี่�เงินสด
      (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                 2564                        2563 
	 เงินทดัรองราชกำาร	 600,000.00	 600,000.00	
	 เงินฝึากำสู่ถาบันกำารเงิน	(เงินฝึากำธินาคาร-เงินในงบประมาณ)	 2,763,948.00	 309,499.14	
	 เงินฝึากำสู่ถาบันกำารเงิน	(เงินฝึากำธินาคาร-เงินนอกำงบประมาณ)	 95,000.00	 -				
	 เงินฝึากำคลัำง	 3,938,983.43	 4,604,445.33	
 ริว่ม เงินสุดิ์แลัะริายกิาริเทียบเท�าเงินสุดิ์ 7,397,931.43 5,513,944.47 

 เงินทดัรองราชกำาร	เป็นเงินท่�หน�วยงานม่ไว้เพ่ั�อใช้จ�ายเป็นค�าใช้จ�ายปล่ำกำย�อยในสู่ำานักำงาน	ติามวงเงินท่�ได้ัรับอนุมัติิจากำ 
กำระทรวงกำารคลัำง	ติามระเบ่ยบกำระทรวงกำารคลำังว�าด้ัวยเงินทดัรองราชกำาร	พั.ศ.	2562	ซ้ึ่�งต้ิองสู่�งค่นคลัำงเม่�อหมดัความจำาเป็น 
ในกำารใช้จ�าย	ยอดัคงเหล่ำอสิู่�นปี	ณ	30	กัำนยายน	2564	จำานวน	600,000	บาท	เป็นเงินฝึากำธินาคารทั�งจำานวน	
	 เงินฝึากำคลัำง	เป็นเงินท่�หน�วยงานฝึากำไว้กัำบกำระทรวงกำารคลัำงภายใต้ิข้ึ้อกำำาหนดัติามกำฎหมาย	โดัยไม�ม่ดัอกำเบ่�ย	ซ้ึ่�งสู่ามารถ 
เบิกำถอนได้ัเม่�อต้ิองกำารใช้จ�ายติามรายกำารท่�กำำาหนดัไว้ในระเบ่ยบท่�ระบุข้ึ้อจำากัำดักำารใช้จ�าย
	 เงินฝึากำคลัำง	จำานวน	3,938,983.43	บาท	(ปี	2563	จำานวน	4,604,445.33	บาท)	ซ้ึ่�งแสู่ดังรวมอย่�ในเงินฝึากำคลัำงข้ึ้างต้ิน 
เป็นเงินนอกำงบประมาณท่�ม่ข้ึ้อจำากัำดัในกำารใช้จ�ายเพ่ั�อจ�ายติ�อไปให้บุคคลำหร่อหน�วยงานอ่�นติามวัติถุประสู่งค์ท่�ระบุไว้ในกำฎหมาย 
อันเป็นท่�มาขึ้องเงินฝึากำคลัำงนั�น	หน�วยงานไม�สู่ามารถนำาไปใช้จ�ายเพ่ั�อประโยชน์ในกำารดัำาเนินงานขึ้องหน�วยงานติามปกำติิไดั้ 
ม่หน้าท่�ถ่อไว้เพ่ั�อจ�ายติามวัติถุประสู่งค์ขึ้องเงินฝึากำคลัำง	ดัังน่�

       (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                 2564                        2563 
	 เงินฝึากำติ�าง	ๆ	รหัสู่	00901		 3,938,983.43		 4,604,445.33		
 ริว่มเงินฝากิคลััง 3,938,983.43  4,604,445.33

หม�ยเหตุ 6 ลูิกัหน่�อ่�นรั้ะยะส้�น 
     (หน�วย	:	บาท) 
                                                                                                                           2564                        2563
	 ล่ำกำหน่�เงินย่มในงบประมาณ	 -	 540,500.00
	 รายได้ัค้างรับ	 347,439.00	 11,569,199.50
 ริว่ม ล้ักิหนี�อื�นริะยะสัุ�น 347,439.00 12,109,699.50

	 ล่ำกำหน่�เงินย่มในงบประมาณ	ณ	วันท่�	30	กัำนยายน	2564	แลำะ	2563	แยกำติามอายุหน่�	ดัังน่�
	 	 	 	 	 	 	 										(หน�วย	:	บาท)

	 2564	 -	 -	 -	 -
	 2563	 540,500.00	 -	 -	 540,500.00

รั้วมลูิกัหน่�เงินย่ม เกิันกัำ�หนดชำ�รั้ะ
เกิันกัว่� 15 ว้น

เกิันกัำ�หนดชำ�รั้ะ
ไม่เกิัน 15 ว้น

ย้งไม่ถึูง
กัำ�หนดชำ�รั้ะ
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รั้�ค�ทุี่น     
ณ วั่นที� 1 ตุลัาคม 2562 100,739,994.58  84,172,213.56  -  184,912,208.14  
เพิั�มข้ึ้�น	 	-				 2,609,115.50		 -				 2,609,115.50		
ลำดัลำง	 	-				 (229,023.71)	 -				 (229,023.71)	
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563 100,739,994.58  86,552,305.35   -    187,292,299.93  
เพิั�มข้ึ้�น	 	-				 8,928,440.78		 	2,500,000.00		 11,428,440.78		
ลำดัลำงจากำกำารตัิดัจำาหน�าย	 	-				 (65,163.00)	 	-			 	 (65,163.00)	
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2564 100,739,994.58  95,415,583.13  2,500,000.00  198,655,577.71  
ค่�เส่�อมรั้�ค�สะสม     
ณ วั่นที� 1 ตุลัาคม 2562 (46,904,922.53) (66,238,861.01)	 -				 (113,143,783.54)	
ค�าเสู่่�อมราคาประจำาปี	 (2,692,498.88)	 (6,081,199.51)	 	-				 (8,773,698.39)	
ปรับปรุง	 	-				 229,017.71		 -				 229,017.71		
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563 (49,597,421.41) (72,091,042.81)  -    (121,688,464.22) 
ค�าเสู่่�อมราคาประจำาปี	 (2,692,498.82)	 (5,356,712.73)	 -				 (8,049,211.55)	
ลำดัลำงจากำกำารตัิดัจำาหน�าย	 	-				 65,161.00		 -				 65,161.00		
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2564 (52,289,920.23) (77,382,594.54)  -    (129,672,514.77) 
มูลิค่�สุที่ธิิ์ต�มบ้ญช่     
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563 51,142,573.17 14,461,262.54   -    65,603,835.71  
มูลิค่�สุที่ธิิ์ต�มบ้ญช่     
ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2564 48,450,074.35  18,032,988.59  2,500,000.00  68,983,062.94  

หม�ยเหตุ 8 สินที่ร้ั้พิย์ไม่ม่ต้วตน-สุที่ธิิ์
                                                                                                                                              (หน�วย	:	บาท)	

หม�ยเหตุ 7 ท่ี่�ดิน อ�ค�รั้ แลิะอุปกัรั้ณ์ - สุที่ธิิ์               
                                                                                                                                              (หน�วย	:	บาท)	

อ�ค�รั้
แลิะสิ�งปลูิกัสร้ั้�ง ครุั้ภ้ณฑ์์

ง�นรั้ะหว่�ง
ก่ัอสร้ั้�ง

รั้วมท่ี่�ดิน อ�ค�รั้
แลิะอุปกัรั้ณ์-สุที่ธิิ์

 โปรั้แกัรั้มคอมพิิวเตอร์ั้ 
 ราคาทุน	 	
	 ณ	วันท่�	1	ตุิลำาคม	2562	 62,393,970.20		
	 เพิั�มข้ึ้�น	 231,000.00		
	 ณ	วันท่�	30	กัำนยายน	2563	 62,624,970.20		
	 เพิั�มข้ึ้�น	 8,074,347.20		
	 ลำดัลำงจากำรายกำารปรับปรุง	 (3,495,100.00)	
	 ณ	วันท่�	30	กัำนยายน	2564	 67,204,217.40		
 ค่�ต้ดจำำ�หน่�ยสะสม  
 ณ	วันท่�	1	ตุิลำาคม	2562	 (17,214,607.32)	
	 ค�าตัิดัจำาหน�ายประจำาปี	 (11,104,551.20)	
	 ณ	วันท่�	30	กัำนยายน	2563	 (28,319,158.52)	
	 ค�าตัิดัจำาหน�ายประจำาปี	 (11,757,373.55)	
	 ณ	วันท่�	30	กัำนยายน	2564	 (40,076,532.07)	
 มูลิค่�สุที่ธิิ์ต�มบ้ญช่  
 ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2563 34,305,811.68  
 มูลิค่�สุที่ธิิ์ต�มบ้ญช่  
 ณ วั่นที� 30 กัินยายน 2564 27,127,685.33  
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หม�ยเหตุ 9 เจ้ำ�หน่�อ่�นรั้ะยะส้�น
                                                                                                                                              (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                      2564                       2563 
	 เจ้าหน่�กำารค้า	 1,773,835.36	 5,768,363.29	
	 เจ้าหน่�อ่�น		 64,317.42	 82,867.06	
	 ค�าใช้จ�ายค้างจ�าย	 3,196,308.92	 12,003,384.86	
 ริว่ม เจึ�าหนี�อื�นริะยะสัุ�น 5,034,461.70 17,854,615.21 

หม�ยเหตุ 10 เงินร้ั้บฝ่�กัรั้ะยะส้�น            
                                                                                                                                              (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                      2564                       2563 
	 เงินรับฝึากำอ่�น	 1,152,288.48	 1,152,288.48
	 เงินประกัำนผ่ลำงาน	 513,680.00	 827,671.25
	 เงินประกัำนอ่�น	 2,786,694.95	 3,452,156.85
 ริว่ม เงินรัิบฝากิริะยะสัุ�น 4,452,663.43 5,432,116.58

หม�ยเหตุ 11 รั้�ยได้จำ�กังบปรั้ะม�ณ
                                                                                                                                      (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                              2564                        2563 
 รั้�ยได้จำ�กังบปรั้ะม�ณปีปัจำจุำบ้น    
	 	 รายได้ัจากำงบบุคลำากำร	 64,000,689.88	 65,482,136.55	
	 	 รายได้ัจากำงบดัำาเนินงาน	 41,204,912.91	 39,050,467.19	
	 	 รายได้ัจากำงบลำงทุน	 12,094,204.90	 2,055,519.50	
	 	 รายได้ัจากำงบอุดัหนุน	 70,562,674.00	 97,055,236.04		
	 	 รายได้ัจากำงบกำลำาง	 40,287,499.89	 36,753,466.54	
	 	 รายได้ัจากำงบรายจ�ายอ่�น	 35,956,636.00	 45,044,739.23	
  หักำ	เบิกำเกิำนสู่�งค่นเงินงบประมาณ	 (429,038.08)	 (541,159.75)	
 ริว่ม ริายไดิ์�จึากิงบปริะมาณปีปัจึจุึบัน-สุุทธิิ 263,677,579.50 284,900,405.30 
      
 รั้�ยได้จำ�กังบปรั้ะม�ณปีก่ัอน ๆ
 (เงินก้ันไว้เบิกัเหล่ิ�อมปีเบิกัจ่ำ�ยปีปัจำจุำบ้น)    
 	 -	 รายได้ัจากำงบบุคลำากำร	 25.86	 -				
	 	 -	 รายได้ัจากำงบดัำาเนินงาน		 11,028,027.85	 9,930,657.27	
	 	 -	 รายได้ัจากำงบลำงทุน	 985,000.00		 1,542,244.50	
	 	 -	 รายได้ัจากำรายจ�ายอ่�น	 22,356,048.25	 13,049,472.27	
 ริว่ม ริายไดิ์�จึากิงบปริะมาณปีกิ�อน ๆ 34,369,101.96 24,522,374.04 
 ริว่ม ริายไดิ์�จึากิงบปริะมาณ 298,046,681.46 309,422,779.34 
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หม�ยเหตุ 12 รั้�ยได้จำ�กักั�รั้อุดหนุนแลิะบริั้จำ�ค
                                                                                                                                         (หน�วย	:	บาท)

                                                                                                              2564                       2563
 รายได้ัจากำกำารบริจาค	 76,230.33		 77,511.91
 ริว่ม ริายไดิ์�จึากิกิาริอุดิ์หนุนแลัะบริิจึาค  76,230.33  77,511.91

		 รายได้ัจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาค	ปี	พั.ศ.	2564	เป็นรายกำารทยอยรับร้่รายได้ั	ติามสัู่ดัสู่�วนขึ้องค�าเสู่่�อมราคาจากำสิู่นทรัพัย์ 
รับบริจาค	จำานวน	41,776.33	บาท	แลำะรายได้ัจากำกำารบริจาคครุภัณฑ์์ติำ�ากำว�าเกำณฑ์์	จำานวน	34,454	บาท

หม�ยเหตุ 13 ค่�ใช้จ่ำ�ยบุคลิ�กัรั้
                                                                                                                                    (หน�วย	:	บาท) 
                                                                                                                                 2564                       2563 
	 เงินเด่ัอน	 57,038,079.82	 58,155,341.59	
	 ค�าลำ�วงเวลำา	 186,270.00	 249,830.00	
	 ค�าจ้าง	 5,187,660.00	 4,939,200.00	
	 เงินค�าติอบแทนพันักำงานราชกำาร	 1,683,077.42	 2,260,339.04	
	 ค�ารักำษาพัยาบาลำ	 7,028,540.14	 7,538,443.94	
	 เงินช�วยกำารศ้กำษาบุติร	 235,550.00	 321,597.50	
	 เงินชดัเชยสู่มาชิกำ	กำบขึ้.	 983,178.44	 945,506.15	
	 เงินสู่มทบ	กำบขึ้.	 1,474,767.65	 1,418,259.24	
	 เงินสู่มทบ	กำสู่จ.	 155,629.80	 148,176.00	
	 เงินสู่มทบกำองทุนประกัำนสัู่งคม	 36,636.00	 46,659.00	
	 เงินสู่มทบกำองทุนเงินทดัแทน	 2,749.00	 2,847.00	
	 ค�าเช�าบ้าน	 216,000.00	 200,000.00	
	 ค�าใช้จ�ายบุคลำากำรอ่�น	 967,438.71		 969,585.99		
 ริว่ม ค�าใชั�จึ�ายบุคลัากิริ 75,195,576.98 77,195,785.45

หม�ยเหตุ 14 ค่�บำ�เหน็จำบำ�น�ญ
                                                                                                                                             (หน�วย	:	บาท) 
                                                                                                                               2564                        2563 
	 บำานาญ	 22,463,671.25	 19,352,589.31	
	 เงินช�วยค�าครองช่พั	 1,767,088.32	 1,767,088.32	
	 บำาเหน็จ	 1,134,048.00	 1,134,048.00	
	 บำาเหน็จดัำารงช่พั	 2,151,246.75	 1,043,999.60	
	 ค�ารักำษาพัยาบาลำ	 2,723,039.54	 2,825,113.15	
	 เงินช�วยศ้กำษาบุติร	 23,265.00	 -			 	
	 บำาเหน็จบำานาญอ่�น	 146,354.40	 146,354.40	
 ริว่ม ค�าบำาเหน็จึบำานาญ 30,408,713.26 26,269,192.78 
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หม�ยเหตุ 16 ค่�ว้สดุ
																																																																																																																																																																			(หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                              2564                        2563
	 ค�าวัสู่ดุั	 2,071,674.12		 1,810,502.44	
	 ค�าแก๊ำสู่แลำะนำ�ามันเช่�อเพัลิำง	 56,855.74		 105,050.04	
	 ค�าครุภัณฑ์์ม่ลำค�าติำ�ากำว�าเกำณฑ์์	 289,459.92		 1,055,782.50	
 ริว่ม ค�าวั่สุดุิ์ 2,417,989.78 2,971,334.98

หม�ยเหตุ 17 ค่�ส�ธิ์�รั้ณูปโภค
	 																																																																																																																																																													(หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                              2564                        2563
	 ค�าไฟัฟ้ัา	 2,460,542.36		 2,737,189.69	
	 ค�านำ�าประปา	 40,359.49		 42,758.75	
	 ค�าโทรศัพัท์	 469,119.98		 538,147.94	
	 ค�าบริกำารสู่่�อสู่ารแลำะโทรคมนาคม	 309,909.00		 216,648.20	
 ริว่ม ค�าสุาธิาริณ้ปโภค 3,279,930.83 3,534,744.58

หม�ยเหตุ 15 ค่�ใช้สอย
																																																																																																																																																																			(หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                                2564                     2563
	 ค�าใช้จ�ายในกำารฝึึกำอบรม	 547,408.00		 839,576.00	
	 ค�าใช้จ�ายในกำารเดิันทาง	 99,299.90	 184,981.93	
	 ค�าซึ่�อมแซึ่มแลำะบำารุงรักำษา	 1,710,817.10		 1,995,043.14	
	 ค�าจ้างเหมาบริกำาร	 36,628,872.70		 32,635,906.99	
	 ค�าธิรรมเน่ยม	 3,200.00		 2,006.00	
	 ค�าจ้างท่�ปร้กำษา	 53,569,228.00		 53,709,116.00	
	 ค�าใช้จ�ายในกำารประชุม	 620,097.00		 654,579.00	
	 ค�าเช�า	 65,978.10		 64,764.00	
	 ค�าใช้จ�ายผ่ลัำกำสู่�งเป็นรายได้ัแผ่�นดิัน	 78,532.00		 1,880.00	
	 ค�าประชาสัู่มพัันธ์ิ	 2,307,540.00		 1,357,000.00	
	 ค�าใช้สู่อยอ่�น	 906,205.00		 963,125.64	
 ริว่ม ค�าใชั�สุอย 96,537,177.80  92,407,978.70
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หม�ยเหตุ 18 ค่�เส่�อมรั้�ค�แลิะค่�ต้ดจำำ�หน่�ย
	 																																																																																																																																																													(หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                              2564                        2563
	 อาคารแลำะสิู่�งปล่ำกำสู่ร้าง	 2,692,498.82	 2,692,498.88	
	 ครุภัณฑ์์	 5,356,712.73	 6,081,199.51	
	 สิู่นทรัพัย์ไม�ม่ตัิวติน	 11,757,373.55	 11,104,551.20	
 ริว่ม ค�าเสืุ�อมริาคาแลัะค�าตัดิ์จึำาหน�าย 19,806,585.10 19,878,249.59 

หม�ยเหตุ 19 ค่�ใช้จ่ำ�ยจำ�กักั�รั้อุดหนุนแลิะบริั้จำ�ค
	 																																																																																																																																																													(หน�วย	:	บาท)

                                                                                                                              2564                        2563
	 ค�าใช้จ�ายอุดัหนุนเพ่ั�อกำารดัำาเนินงาน	-	องค์กำรไม�หวังผ่ลำกำำาไร	 57,456,500.00	 85,055,600.00
	 ค�าใช้จ�ายอุดัหนุนเพ่ั�อกำารดัำาเนินงาน	-	องค์กำรระหว�างประเทศ	 13,077,303.76	 11,930,755.46
 ริว่ม ค�าใชั�จึ�ายจึากิกิาริอุดิ์หนุนแลัะบริิจึาค 70,533,803.76 96,986,355.46

	 ค�าใช้จ�ายจากำกำารอุดัหนุนแลำะบริจาค	ปี	พั.ศ.	2564	จำานวน	70,533,803.76	บาท	เป็นค�าใช้จ�ายเงินอุดัหนุนเฉพัาะกิำจ 
ภายใต้ิแผ่นงานบ่รณากำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแลำะบริกำารแห�งอนาคติ	ม่	8	โครงกำาร	8	กิำจกำรรม	จำานวนเงิน	57,456,500	บาท 
แลำะเงินอุดัหนุนค�าบำารุงสู่มาชิกำ	องค์กำารพััฒนาอุติสู่าหกำรรมแห�งสู่หประชาชาติิ	(Unido)	จำานวน	13,077,303.76	บาท
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	 	 	 	 	 	(หน�วย	:	บาท)

    2564 2563
รั้�ยได้แผ่นดินท่ี่�จ้ำดเก็ับ     
 รายได้ัแผ่�นดิัน-นอกำจากำภาษ่	 	 	917,471.62		 	595,794.72		

ริว่มริายไดิ์�แผู้�นดิิ์นที�จัึดิ์เก็ิบ   917,471.62  595,794.72  

 หักำ	รายได้ัแผ่�นดิันถอนค่นจากำคลัำง	 	 	-				 -				

ริายไดิ์�แผู้�นดิิ์นที�จัึดิ์เก็ิบสุุทธิิ  917,471.62  595,794.72  

	 รายได้ัแผ่�นดิันนำาสู่�งคลัำง	 	 	917,471.62		 595,794.72		

ริายไดิ์�แผู้�นดิิ์นริอนำาสุ�งคลััง  -     -   

 ปรับ	รายได้ัแผ่�นดิันรอนำาสู่�งคลัำง	 	 				 				

ริายกิาริริายไดิ์�แผู้�นดิิ์นสุุทธิิ  -    -    

รั้�ยได้แผ่นดิน-นอกัจำ�กัภ�ษ่     
 รายได้ัจากำกำารขึ้ายสิู่นค้าแลำะบริกำาร	 	 	2,810.00		 6,282.00		

	 รายได้ัดัอกำเบ่�ยแลำะเงินปันผ่ลำ	 	 	1,498.09		 	2,171.22		

	 รายได้ัอ่�น	 	 	913,163.53		 587,341.50		

ริว่มริายไดิ์�แผู้�นดิิ์น-นอกิจึากิภาษี   917,471.62  595,794.72  

      

	 รายได้ัอ่�น	งวดัปีงบประมาณ	2564	จำานวน	913,163.53	บาท	เป็นรายได้ัค�าปรับ	จำานวน	416,389.53	บาท	 	 	

	 เป็นรายได้ัเหล่ำอจ�าย	จำานวน	148,532	บาท	แลำะเป็นรายได้ัท่�ไม�ใช�ภาษ่อ่�น	จำานวน	348,242	บาท

สำ�น้กัง�นเศัรั้ษฐกิัจำอุตส�หกัรั้รั้ม
รั้�ยง�นรั้�ยได้แผ่นดิน

สัำาหรับปีสิั�นสุัดวัินท่ั� 30 กัินยายน 2564



รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปี 2564
สำำ�นัักง�นัเศรษฐกิจอุุตสำ�หกรรม 133

กั�รั้วิเครั้�ะห์งบกั�รั้เงิน สศัอ.

มีริายไดิ์�ริว่มลัดิ์ลัง
จึากิปี 2563

เป็นจึำานว่นเงิน
11,377,379.46 บาท

หริือคิดิ์เป็นริ�อยลัะ 3.82

มีค�าใชั�จึ�ายริว่มลัดิ์ลัง
จึากิปี 2563 

เป็นจึำานว่นเงิน 
17,024,228.03 บาท 

หริือคิดิ์เป็นริ�อยลัะ 5.63 

มีริายไดิ์�น�อยกิว่�า
ค�าใชั�จึ�ายในปีเดีิ์ยว่กัิน

เป็นจึำานว่นเงิน 
4,141,907.72 บาท 
ซึึ่�งลัดิ์ลังจึากิปี 2563 
  คิดิ์เป็นริ�อยลัะ 1.82

ด้�นรั้�ยได้แลิะค่�ใช้จ่ำ�ย
	 ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	สู่ำานักำงานเศรษฐกิำจอุติสู่าหกำรรม	(สู่ศอ.)	ม่รายได้ัรวมเป็นจำานวนเงินทั�งสิู่�น	298,122,911.79	บาท
โดัยเป็นรายได้ัท่�ได้ัรับจากำกำารจัดัสู่รรงบประมาณ	เป็นจำานวนเงิน	298,046,681.46	บาท	แลำะเป็นรายได้ัท่�ได้ัรับจากำกำารอุดัหนุน 
แลำะบริจาค	จำานวนเงิน	76,230.33	บาท	นอกำจากำน่�	ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	ยังม่รายได้ัจากำค�าปรับ	กำารขึ้ายขึ้องเบ็ดัเติล็ำดั	
ดัอกำเบ่�ยเงินฝึากำ	รายได้ัเหล่ำอจ�าย	แลำะรายได้ัท่�ไม�ใช�ภาษ่อ่�น	เพิั�มข้ึ้�นจากำปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	คิดัเป็นร้อยลำะ	35.06	โดัยไม�ม่รายได้ั
แผ่�นดิันคงค้างสู่�งกำระทรวงกำารคลัำงแติ�อย�างใดั	เม่�อเปร่ยบเท่ยบรายได้ัขึ้อง	สู่ศอ.	ระหว�างปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	แลำะปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2563	พับว�า	สู่ศอ.	 ม่รายได้ัรวมลำดัลำง	 เป็นจำานวนเงิน	11,377,379.46	บาท	หร่อคิดัเป็นร้อยลำะ	3.82	ดั้านค�าใช้จ�าย 
สู่ศอ.	 ม่ค�าใช้จ�ายรวมทั�งสิู่�น	 เป็นจำานวนเงิน	302,264,819.51	บาท	จำาแนกำเป็น	ค�าใช้จ�ายบุคลำากำร	75,195,576.98	บาท 
ค�าบำาเหน็จบำานาญ	30,408,713.26	บาท	ค�าติอบแทน	35,040.00	บาท	ค�าใช้สู่อย	100,587,177.80	บาท	ค�าวัสู่ดุั	2,417,989.78	บาท 
ค�าสู่าธิารณ่ปโภค	3,279,930.83	บาท	ค�าเสู่่�อมราคาแลำะค�าตัิดัจำาหน�าย	19,806,585.10	บาท	ค�าใช้จ�ายจากำกำารอุดัหนุน 
แลำะบริจาค	70,533,803.76	บาท	แลำะค�าใช้จ�ายอ่�น	2.00	บาท	เม่�อเปร่ยบเท่ยบระหว�างปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	แลำะปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2563	พับว�า	สู่ศอ.	ม่ค�าใช้จ�ายรวมลำดัลำง	เป็นจำานวนเงิน	17,024,228.03	บาท	หร่อคิดัเป็นร้อยลำะ	5.63	ในปีงบประมาณ 
พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	ม่รายได้ัน้อยกำว�าค�าใช้จ�าย	เป็นจำานวนเงิน	4,141,907.72	บาท	ซ้ึ่�งลำดัลำงคิดัเป็นร้อยลำะ	1.82
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ด้�นสินที่ร้ั้พิย์ หน่�สิน แลิะทุี่น
 สิันทัรัพัย์ข้อำง สัศอำ. ในปีงบประมาณ พั.ศ. 2564

 
	 ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	ม่สิู่นทรัพัย์รวมเป็นจำานวนเงินทั�งสิู่�น	103,972,827.82	บาท	เม่�อเปร่ยบเท่ยบระหว�าง
ปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	กัำบปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	พับว�า	สู่ศอ.	ม่สิู่นทรัพัย์รวมลำดัลำง	เป็นจำานวนเงิน	13,711,217.71	บาท 
หร่อคิดัเป็นร้อยลำะ	13.19
 
 หน่�สิันข้อำง สัศอำ. ในปีงบประมาณ พั.ศ. 2564

  
 
 

 
 
	 ในปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	สู่ศอ.	 ม่หน่�สิู่นรวมเป็นจำานวนเงินทั�งสิู่�น	10,461,218.91	บาท	เม่�อเปร่ยบเท่ยบระหว�าง 
ปีงบประมาณ	พั.ศ.	2564	กัำบปีงบประมาณ	พั.ศ.	2563	พับว�า	สู่ศอ.	ม่หน่�สิู่นรวมลำดัลำง	เป็นจำานวนเงิน	13,711,217.71	บาท 
หร่อคิดัเป็นร้อยลำะ	13.87
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ข้้าราชกิารพัลเร่อำนด่เด่น ประจำำาปี พั.ศ. 2564
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ช่�อ-น�มสกุัลิ :

นายชาญชัย โฉลกิค่งถาวิร

ตำ�แหน่ง :

นักิวิิเค่ราะห์นโยบายและแผู้นชำานาญกิารพิัเศษ

ส้งก้ัด :

กิอำงเศรษฐกิิจำอุำตสัาหกิรรมระหว่ิางประเทัศ
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เบอร์ั้โที่รั้ศ้ัพิท์ี่
ติดต่อำหน่วิยงานต่าง ๆ ภายใน สศัอ.สศัอ.

สศัอ.สศัอ.

สุำานักิงานเลัขานุกิาริกิริม (สุลั.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6800 โทริสุาริ : 0 2644 7136

กิองนโยบายอุตสุาหกิริริมมหภาค (กิม.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6803 โทริสุาริ : 0 2644 8817

กิองนโยบายอุตสุาหกิริริมริายสุาขา 1 (กิริ.1) โทริศัพิท์ : 0 2430 6804 โทริสุาริ : 0 2430 6804 ต�อ 680499

กิองนโยบายอุตสุาหกิริริมริายสุาขา 2 (กิริ.2) โทริศัพิท์ : 0 2430 6805 โทริสุาริ : 0 2430 6805 ต�อ 680599

กิองวิ่จัึยเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม (กิว่.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6806 โทริสุาริ : 0 2644 8316

กิองเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริมริะหว่�างปริะเทศ (กิท.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6807 โทริสุาริ : 0 2430 6807 ต�อ 680799

กิองสุาริสุนเทศแลัะดัิ์ชันีเศริษฐกิิจึอุตสุาหกิริริม (กิสุ.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6808 โทริสุาริ : 0 2644 9427

กิลุั�มตริว่จึสุอบภายใน (ตสุน.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6802 โทริสุาริ : 0 2430 6802 ต�อ 680299

กิลุั�มพัิฒนาริะบบบริิหาริ (กิพิบ.) โทริศัพิท์ : 0 2430 6802 โทริสุาริ : 0 2430 6802 ต�อ 680299
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รั้�ยช่�อคณะที่ำ�ง�นจ้ำดที่ำ�หน้งส่อ
รั้�ยง�นปรั้ะจำำ�ปีงบปรั้ะม�ณ พิ.ศั. 2564

 นายทองชััย ชัว่ลิัตพิิเชัฐ ที�ปรึิกิษา

 นางศิริิเพ็ิญ เกีิยริติเฟ่ื่�องฟ้ื่ ที�ปรึิกิษา

 นายกิฤศ จัึนทร์ิสุุว่ริริณ ที�ปรึิกิษา

 นายดุิ์สิุต อนันตรัิกิษ์ ที�ปรึิกิษา

 นายอนุวั่ตริ จุึลิันทริ ที�ปรึิกิษา 

 นางสุาว่สุมจิึตต์ เอี�ยมว่ริชััย ปริะธิานคณะทำางาน

 นางสุาว่กินกิว่ริริณ บัว่ผุู้ดิ์ คณะทำางาน

 นางสุาว่ว่รินาริถ มีภ้มิร้ิ� คณะทำางาน

 นางสุาว่ปริะวี่ริา โพิธิิสุุว่ริริณ คณะทำางาน

 นางบุตรีิ เทียมเทียบรัิตน์ คณะทำางาน

 นางสุาว่บัณฑิ์ตา เกีิยริติมณีรัิตน์ คณะทำางาน

 นายศักิดิิ์�ชััย สิุนโสุมนัสุ คณะทำางาน

 นางสุาว่จุึฑ์าทิพิย์ ศิริิพิงษ์ คณะทำางาน

 นายนริา สุว่นแกิ�ว่ คณะทำางาน

 นายจัึกิริพัินธ์ิ เดิ์�นดิ์ว่งบริิพัินธ์ิ คณะทำางาน

 นางสุาว่สุุวิ่มลั ว่อดิ์ทอง คณะทำางาน

 นายบุญอนันต์ เศว่ตสิุทธิิ� คณะทำางานแลัะเลัขานุกิาริ

 นางสุาว่เทพิยุดิ์า ว่งศ์วิ่รัิติ คณะทำางานแลัะผู้้�ชั�ว่ยเลัขานุกิาริ

 นางพิิมพ์ิกิมลั ไชัยสุมภาริ คณะทำางานแลัะผู้้�ชั�ว่ยเลัขานุกิาริ

 นางสุาว่ปฏิญญา มั�งคั�ง คณะทำางานแลัะผู้้�ชั�ว่ยเลัขานุกิาริ




