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บทที่ 1
บทนํา
1.1

ที่มาของแผนพัฒนาสถิติรายสาขา

ประเทศไทยเริ่มมีการดําเนินงานเกี่ยวกับสถิติของประเทศมาประมาณ 100 ป สถิติทั้งหมดได
ครอบคลุมถึงสถิติที่ผลิตหรือจัดทําโดยหนวยงานภาครัฐแตละหนวยที่ผลิตสถิติจากระบบการรายงานและ
งานทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ และการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน และสถิ ติ ที่ ม าจากการสํ า รวจ
ดําเนินงานโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ แมวาการผลิตสถิติภายใตระบบดังกลาวไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง แตก็เปนการพัฒนาภายใตขอจํากัดดานบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ ที่แตกตางกัน สงผลใหเกิด
ความเหลื่ อ มล้ํ า ด า นมาตรฐานและคุ ณ ภาพของงานด า นสถิ ติ และในบางกรณี ก็ มี ค วามซ้ํ า ซ อ นหรื อ
ขาดแคลนสถิติที่สําคัญและจําเปน เพื่อดําเนินการพัฒนาสถิติของประเทศจึงไดเปนที่มาของแผนแมบท
ระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม
พ.ศ. 2553 นับเปนแผนแมบทระบบสถิติฉบับแรกของประเทศ มีเปาประสงคที่จะพัฒนาระบบสถิติของ
ประเทศใหเขมแข็งและกาวหนาอยางเปนระบบเพื่อใหสถิติเปนฐานสําคัญของการพัฒนาในดานตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยุทธศาสตรของแผนแมบทระบบสถิติฯ คือ
o การบริหารจัดการระบบสถิตอ
ิ ยางมีประสิทธิภาพโดยมีเครื่องมือที่สําคัญคือแผนพัฒนาสถิติ
สาขาตางๆ (แผนพัฒนาสถิติรายสาขา)
o การพัฒนาสถิติใหมีมาตรฐาน โดยมีเครื่องมือสําคัญคือแนวทางการปฏิบัติที่ดีสําหรับการ
ผลิตสถิติและการประเมินคุณภาพสถิติ
o การใหบริการสถิติอยางทั่วถึง โดยมีเครื่องมือสําคัญคือระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
สถิติระหวางหนวยงานตางๆ
กลไกสํ า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานตามแผนแม บ ทระบบสถิ ติ ฯ คื อ คณะกรรมการ
จัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน (ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และคณะอนุกรรมการสถิติสาขา
ตางๆ รวม 21 คณะ ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ไดมี
คําสั่งแตงตั้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555 ตามมติของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขามีภารกิจในการยกรางแผนพัฒนาสถิติ
รายสาขาและกํากับการดําเนินงานพัฒนาสถิติรายสาขาใหเปนไปตามแผนฯ รายงานความกาวหนาและ
ปญหาอุปสรรคตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน โดยการจัดทํารายงานสถานการณและ
การดําเนินงานสถิติรายสาขาประจําป ดังแผนภาพที่จะไดแสดงตอไปนี้
1

คณะรัฐมนตรี
แผนแมบทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ.
2554 – 2558 (28 ธ.ค. 2553)

สํานักงานสถิติแหงชาติ

คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
(ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
(3 พ.ค. 2554)
องคประกอบ
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
• ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
• ปลัดกระทรวงมหาดไทย
• ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
• ปลัดกระทรวงแรงงาน
• ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย
• ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
• ปลัดกระทรวงยุติธรรม
• ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
• ปลัดกระทรวงกลาโหม
• ปลัดกระทรวงการคลัง
• ปลัดกระทรวงพาณิชย
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
• ปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
วาระ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคม จํานวน 3 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจ จํานวน 3 ทาน
ผูทรงคุณวุฒิดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จํานวน 3 ทาน
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
รองผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ จํานวน 2 ทาน
เลขาธิการ กพร.
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ
5 ป ตามแผนแมบทระบบสถิติฯ

หนาที่
• กําหนดนโยบายดานสถิติของประเทศ
• กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานสถิติของประเทศใหเปนไปตามแผนแมบทระบบสถิติฯ
• รายงานความกาวหนาตามแผนแมบทระบบสถิติฯ และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบสถิติตอ
คณะรัฐมนตรี โดยผานสํานักงานสถิติแหงชาติ
• กําหนดนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
แมบทระบบสถิติฯ
• แตงตั้งคณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตาม
ความเหมาะสม

คณะอนุกรรมการสถิตร
ิ ายสาขา

(24 ก.พ. 2555)

องคประกอบ
• เลขานุการ หนวยงานหลัก และ
• ประธาน ปลัดกระทรวงจากหนวยงานหลักของสาขา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
• รองประธาน รองปลัดกระทรวง และรองผูอํานวยการ สสช.
5 ปตามแผนแมบทระบบสถิติฯ
•
วาระ
• อนุกรรมการ หนวยงานที่เกี่ยวของ และผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ
หนาที่
• จัดทําผังสถิติทางการของสาขา โดยทําการทบทวนรายการขอมูลสถิติ ในสาขาที่เกี่ยวของ และ
รับผิดชอบอยูในปจจุบัน และวิเคราะหความตองการขอมูลสถิติทางการ (Data Gap Analysis) โดย
วิเคราะหจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/ กรมตางๆ ความตองการใช
ขอมูลสถิติ ฯลฯ
• พิจารณาคัดเลือกสถิติทางการจากขอมูลการบริหารงาน สํามะโน และสํารวจ (ขอมูลที่มีการจัดทําอยู
แลว) และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ
• พิจารณาหนวยงานรับผิดชอบในการผลิตสถิติทางการที่ยังไมมีหนวยงานใดจัดทํา และประสานงานให
มีการผลิตสถิติทางการตามผังสถิติทางการของสาขา
• บริหารจัดการ การจัดทํามาตรฐานสถิติและสงเสริมการนําไปใชประโยชน
• นําเสนอชุดขอมูลที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางขอมูลหรือประเด็นยุทธศาสตร
• ประสานงานการพัฒนาคุณภาพสถิติทางการ และปรับปรุงสถิติใหไดมาตรฐาน
• ประสานงานการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนสถิติทางการ และเผยแพรสถิติทางการ
• ประสานงานดานงบประมาณและการพัฒนาบุคลากรดานสถิติ
• จัดทํารายงานประจําป (รายงานสถานการณสถิติทางการและรายงานผลการดําเนินงาน) เสนอตอ
คณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
• แตงตั้งคณะทํางานฯ และผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา
ดานวิชาการ
องคประกอบ
• ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชน
• ผูทรงคุณวุฒิจาก
ภาค วิชาการ
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
เลขานุการ
สํานักงานสถิติแหงชาติ

หนาที่
ใหคําปรึกษาแนะนําดาน
วิชาการในการผลิตและ
ใหบริการขอมูลสถิติ
อยางทั่วถึง เปนธรรม
และเขาถึงไดงาย เพื่อให
ทุกภาคสวนไดใช
ประโยชน

หนวยประสานงาน
แผนแมบทระบบสถิติฯ
ภายใน สสช.
ประสาน
ในประเทศ

ประสาน
ตาง
ประเทศ

ผูรับผิดชอบ
สํานักงานสถิติแหงชาติ
หนาที่
• ประสานงานทั้งในและ
ตางประเทศในการ
ดําเนินการตามแผน
แมบทระบบสถิติฯ
• การทบทวนแผนแมบท
ระบบสถิติฯ
• ติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
• ทําหนาที่เปน
เลขานุการฯของคณะ
กรรมการฯ และคณะอนุ
กรรรมการฯ ที่เกี่ยวของ
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คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการสถิติด้านสังคม:
1) ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
2) แรงงาน
3) การศึกษา
4) ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
5) สุขภาพ
6) สวัสดิการสังคม
7) หญิงและชาย
8) รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน
9) ยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง
คณะอนุกรรมการสถิติด้านเศรษฐกิจ
10) บัญชีประชาชาติ
11) เกษตร และประมง
12) อุตสาหกรรม
13) พลังงาน
14) การค้า และราคา
15) การขนส่ง และโลจิสติกส์
16) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17) การท่องเที่ยว และกีฬา
18) การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
19) การคลัง
20) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
คณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
21) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.2

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
แผนพัฒนาสถิติรายสาขา คือเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการเพื่อให
• ประเทศมีขอมูลสถิติที่สําคัญจําเปนตอการวิเคราะหสถานการณแนวโนม เพื่อวางแผนและ
ประเมินผลการพัฒนาในแตละสาขา
• หนวยสถิติตางๆ และบุคลากรมีสมรรถนะเพิ่มขึ้นดานการจัดขอมูลและการจัดทําสถิติ
• ประชาชนเขาใจและเขาถึงสถิติสาขาตางๆ ไดสะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีองคประกอบสําคัญคือ “ผังสถิติทางการ” ที่กําหนดรายการสถิติที่
สําคัญจําเปนตอการวางแผนและติดตามผลการพัฒนาระดับประเทศและสาขา พรอมทั้งกําหนดหนวยสถิติ
ที่ รับผิดชอบผลิ ต และพั ฒ นาสถิติดัง กลา ว กํ า หนดยุท ธศาสตรห รือ แนวทางการพั ฒ นาการผลิ ต การ
เผยแพร และการใชประโยชนสถิติ รวมทั้งวิเคราะหขอจํากัดและแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินงาน แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของหนวยงานสถิติตางๆ การสนับสนุนทรัพยากรและการ
สนับสนุนดานอื่นๆ ที่จําเปน
แผนพัฒนาสถิติรายสาขามีกรอบระยะเวลา 5 ป และใชเปนกรอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของคณะอนุกรรมการสถิติสาขาตางๆ ตอคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ดาน
1.3

แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
การจัดทําแผนพัฒนาสถิติรายสาขา ประกอบดวยขั้นตอนสําคัญดังนี้
1) ศึกษานิยาม ขอบเขต และความสําคัญของสถิติสาขานั้นๆ จากกฎหมายที่เกี่ยวของ การ
ใหคํานิยามที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาแนวทางการจัดจําแนกขอมูลของสํานักงานสถิติ
ประเทศตางๆ และองคการระหวางประเทศ เชน สหประชาชาติ ธนาคารโลก มาตรฐาน
การจัดจําแนกประเภทของสหประชาชาติ (UNACC, Administrative Committee on
Coordination Programme Classification) เพื่อนํามาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย
2) ศึกษาตัวอยางโครงสรางและการจัดหมวดหมูรายการสถิติแตละสาขา ตลอดจนรายการ
สถิติจากประเทศตางๆ เพื่อนําแนวคิดที่เหมาะสมมากําหนดโครงสรางหมวดหมูสถิติราย
สาขาของประเทศไทย
3) ศึกษาดานอุปสงค ไดแก การศึกษาสถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขา นโยบาย
และยุทธศาสตรระดับประเทศและระดับสาขาที่เกี่ยวของ อาทิ รัฐธรรมนูญ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดิน แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
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4)

5)

6)

7)

1.4

ราชการระดับกระทรวง เปาหมายและตัวชี้วัดระดับสากล และประเทศ เพื่อใหทราบความ
ตองการสถิติที่สําคัญ
ศึกษาดานอุปทาน ไดแก การศึกษารายการขอมูลสถิติเกี่ยวกับสาขานั้นๆ ที่มีการจัดทําใน
ปจจุบัน โดยสืบคนจากแหลงตางๆ อาทิ ระบบฐานขอมูลของหนวยงาน รายงานสถิติ
ประจําปของหนวยงาน รายงานสถิติประจําปของสํานักงานสถิติแหงชาติ และเว็บไซต
หนวยงานที่เกี่ยวของ
คั ด เลื อ กรายการสถิ ติ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ จํ า เป น ต อ การกํ า หนดนโยบายและติ ด ตาม
ความกาวหนาของสถานการณการพัฒนาใหเปน “สถิติทางการ” และจัดหมวดหมูตาม
โครงสรางที่กําหนด
จัดทํา “ผังสถิติทางการ” ซึ่งแสดงหมวดหมู และรายการสถิติทางการ ความถี่ในการ
เผยแพร และหนวยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้สถิติทางการบางรายการอาจจะยังไมมีการผลิต
หรือขาดหนวยงานที่รับผิดชอบในปจจุบัน หรือมีหลายหนวยงานที่ผลิตกันอยางซ้ําซอน
ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะมีภารกิจในการพิจารณากําหนดหนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน
วิเคราะห สถานการณ การผลิ ต ระบบการบริ หารจัดการและเผยแพร สถิติ และจั ดทํา
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนาสถิติรายสาขา

ขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรม
ในการจัดทําแผนพัฒนาสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม มีขอบเขตตามคํานิยามตาง ๆ ดังนี้
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดใหความหมายคําวา “อุตสาหกรรม” ไว 2 ความหมาย คือ

1. ความหมายอยางแคบ หมายถึง การผลิตหรือการแปรสภาพของวัสดุสิ่งของ ใหเปนผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปเพื่อการคา โดยมีโรงงานเปนที่ทําการผลิต เรียกวา อุตสาหกรรมประเภทโรงงาน (Manufacturing
Industry)
2. ความหมายอยางกวาง หมายถึง วิสาหกิจตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยใชเงินลงทุนและแรงงานเปน
จํานวนมาก เพื่อดําเนินการใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือผลิตผล หรือบริการในเชิงการคา เชน การทําเหมืองแร
การขุดบอน้ํามัน การทําปาไม การประมง การกอสราง การขนสง การทําโรงแรม การจัดทัศนาจร ฯลฯ
เหลานี้เปนตน
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กองสถิติแหงสหประชาชาติ (United Nations Statistics Division: UNSD) ซึ่งมีหนาที่จัดทํา
มาตรฐานการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติระหวางประเทศในดานตาง ๆ ไดจัดทํา “ขอเสนอแนะสากลสําหรับ
สถิติอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 (International Recommendations for Industrial Statistics 2008)” เพื่อ
เปนหลักปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติอุตสาหกรรมใหแกประเทศตาง ๆ ทั่วโลกนําไปปฏิบัติ โดย
มีจุดมุงหมายในการสรางกรอบวิธีการที่ครอบคลุมการเก็บและรวบรวมสถิติอุตสาหกรรมในทุกประเทศ
ทั้งนี้ไดกําหนดขอบขายและโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม (Scope and structure of Industrial
sectors) ไวดังนี้
“โดยทั่วไป สถิติอุตสาหกรรม เปนสถิติที่สะทอนลักษณะและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของหนวยที่
เกี่ยวของกับหมวดกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภายใตคําจํากัดความของการจําแนกหมวดหมูกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจตาม ISIC Rev.4 คําวา “อุตสาหกรรม” หมายถึง หมวดกิจกรรมตาม ISIC ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด อาทิ กิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่ทําการผลิตบริการในระบบ
เศรษฐกิจหนึ่ง ๆ ดังนั้น จึงมีความหมายที่ครอบคลุมกวาคําวา “อุตสาหกรรม” ที่บุคคลทั่วไปเขาใจกัน
บางครั้งหมายถึงกิจกรรมการผลิตเพียงลําพัง แตบางครั้งหมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่กวางไปกวานั้นซึ่งอาจ
รวมไปถึงการผลิต การกอสรางและการทําเหมืองแร”
In general, industrial statistics are statistics reflecting the characteristics and economic
activities of units engaged in a class of industrial activities that are defined in terms of the
International Standard Industrial Classification of All Economic Activities, Revision 4 (ISIC,
Rev.4) (United Nations, 2008c). The term “industry” thus refers to a class of ISIC that
encompasses all economic activities including agriculture and services-producing activities
within an economy and is therefore much broader than the term “industry” as it is popularly
understood, which refers sometimes to manufacturing activities alone and sometimes to a more
extended list of activities which may also include construction and mining.
(Source: http://unstats.un.org/unsd)
สําหรับการใหความหมายและความครอบคลุมสถิติดานอุตสาหกรรมของประเทศแคนาดา มีการ
ใหความหมายตามระบบการจําแนกประเภทอุตสาหกรรมของอเมริกาเหนือ (North American Industry
Classification System; NAICS 2007) ซึ่งเปนการพัฒนาขึ้นจากความรวมมือของ 3 ประเทศ ไดแก
แคนาดา เม็กซิโก และอเมริกา สําหรับใชเปนกรอบการจัดทําสถิติดานเศรษฐกิจของทั้ง 3 ประเทศ โดย
นํามาใชแทน Standard Industrial Classification (SIC) ดังรายละเอียดตอไปดังนี้
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Manufacturing comprises establishments primarily engaged in the physical or chemical
transformation of materials or substances into new products. These products may be finished, in
the sense that they are ready to be used or consumed, or semi-finished, in the sense of
becoming a raw material for an establishment to use in further manufacturing. Related activities,
such as the assembly of the component parts of manufactured goods; the blending of materials;
and the finishing of manufactured products by dyeing, heat-treating, plating and similar
operations are also treated as manufacturing activities. Manufacturing establishments are
known by a variety of trade designations, such as plants, factories or mills.
Manufacturing establishments may own the materials which they transform or they may
transform materials owned by other establishments. Manufacturing may take place in factories
or in workers' homes, using either machinery or hand tools.
( Sorce; http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic31-33defe.html )
Construction comprises establishments primarily engaged in constructing, repairing and
renovating buildings and engineering works, and in subdividing and developing land. These
establishments may operate on their own account or under contract to other establishments or
property owners. They may produce complete projects or just parts of projects. Establishments
often subcontract some or all of the work involved in a project, or work together in joint ventures.
Establishments may produce new construction, or undertake repairs and renovations to existing
structures.
A construction establishment may be the only establishment of an enterprise, or one of
several establishments of an integrated real estate enterprise engaged in the land assembly,
development, financing, building and sale of large projects.
There are substantial differences in the types of equipment, work force skills, and other
inputs required by establishments in this sector. To highlight these differences and variations in
the underlying production functions, this sector is divided into three subsectors. Establishments
are distinguished initially between those that undertake projects that require several different
construction activities (known as trades) to be performed, and establishments that specialize in
one trade.
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The former are classified in Subsectors 236, Construction of Buildings and 237, Heavy
and Civil Engineering Construction, depending upon whether they are primarily engaged in the
construction of buildings or in heavy construction and civil engineering projects. Establishments
in these subsectors complete projects using their own labour force, by subcontracting, usually
to trade contractors, or a combination of own account and subcontracting activities.
Establishments classified in these subsectors are known by a variety of designations, such as
general contractor, design-builder, speculative builder, operative builder and construction
manager. The designation depends on the scope of the projects they undertake, the degree of
responsibility and risk that they assume, the type of structure that they produce, and whether
they work on contract for an owner or on their own account.
General contractors typically work under contract to a client (the owner of the land and
the building or structure to be constructed), and undertake projects that require several
specialized construction activities to be perform ed. Often the general contractor will
subcontract some of the specialized tasks to other establishments.
Design-builders are similar to general contractors. However, in a design-build project a
single contract is signed with the owner that makes the contractor responsible for providing the
architectural and engineering designs. The design-builder therefore is responsible for the
design of the project as well as its construction.
Construction establishments that build on their own account, for sale to others, are
known as speculative builders, operative builders or merchant builders. They are most often
engaged in the construction of residential buildings.
Construction managers provide oversight and scheduling services to the owner, for the
most part during the actual construction process. This type of service is sometimes referred to
as agency construction management, to distinguish it from a type of general contracting known
as at-risk construction management. On the other hand, project management, which is a
turnkey-type service involving the entire project, including feasibility studies, the arranging of
financing, and the management of the contract bidding and selection process, is classified in
54133, Engineering Services when it is the primary activity of an establishment.
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Establishments that specialize in one particular construction activity, or trade, are
generally classified in Subsector 238, Specialty Trade Contractors. However, in order to
conform to the generally accepted distinctions made by construction businesses themselves,
some types of specialized establishments involved in road building and civil engineering are
classified in Subsector 237, Heavy and Civil Engineering Construction.
Subsector 238, Specialty Trade Contractors, comprises establishments engaged in
trade activities generally needed in the construction of buildings and structures, such as
masonry, painting, or electrical work. Specialty trade contractors usually work under contract to
another construction establishment but, especially in renovation and repair construction, they
may contract directly with the owner of the property.
A significant amount of construction work is performed by enterprises that are primarily
engaged in some business other than construction, for these enterprises’ own use, using
employees and equipment of the enterprise. This activity is not included in the construction
sector unless the construction work performed is the primary activity of a separate
establishment of the enterprise. However, if separate establishments do exist, they are classified
in the construction sector.
( Source; http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic23defe.html )
Real Estate and Rental and Leasing comprises establishments primarily engaged in renting,
leasing or otherwise allowing the use of tangible or intangible assets. Establishments primarily
engaged in managing real estate for others; selling, renting and/or buying of real estate for
others; and appraising real estate, are also included.
( Source; http://www.ic.gc.ca/cis-sic/cis-sic.nsf/IDE/cis-sic53defe.html )
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ทั้งนี้การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) พ.ศ. 2552 มีการจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่สอดคลองกับ ISIC เปนหมวดใหญ ๆ ดังนี้
หมวดใหญ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

P
Q
R
S
T

U

TSIC
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิต
ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับอากาศ
การจั ด หาน้ํ า การจั ด การ และการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย
ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
การกอสราง
การขายส ง และการขายปลี ก การซ อ มยานยนต
และจักรยานยนต
การขนสงและสถานที่เก็บสินคา
ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร และเทคนิค
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน

แผนแมบทสถิติรายสาขา
สาขาเกษตรและประมง
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาพลังงาน
สาขาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาการคา และราคา

สาขาการขนสงและโลจิสติกส
สาขาการทองเที่ยวและกีฬา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สาขาอุตสาหกรรม
สาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิทธิบัตร
สาขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและการ
ปกครอง
การบริหารราชการ การปองกันประเทศ และการ สาขายุ ติ ธ รรม ความมั่ น คง การเมื อ งและการ
ประกันสังคมภาคบังคับ
ปกครอง และสาขาการเงิน การธนาคาร และการ
ประกันภัย
การศึกษา
สาขาการศึกษา
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห
สาขาสุขภาพ และสาขาสวัสดิการสังคม
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
สาขาวัฒนธรรม
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
สาขาการทองเที่ยวและกีฬา
กิ จ กรรมการจ า งงานในครั ว เรื อ นส ว นบุ ค คล สาขาแรงงาน
กิจกรรมการผลิตสินคาและบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อ
ใชในครัว เรือ น ซึ่ ง ไมส ามารถจํา แนกกิจกรรมได
อยางชัดเจน
กิ จ กรรมขององค ก ารระหว า งประเทศและภาคี สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการ
สมาชิก
ปกครอง
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จากการแบงกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ไดมีการกระจายไปตามสถิติสาขาตาง ๆ ตามแผนแมบท
สถิติ ยกเวนการจัดทําเหมืองแรและเหมืองหิน การผลิต การกอสราง และกิจกรรมอสังหาริมทรัพย ซึ่งยัง
มิไดจัดกลุมรวมอยูในที่อื่น ๆ จึงไดรวมกิจกรรมที่เหลือรวมไวในสาขาอุตสาหกรรม
ดั ง นั้ น อุ ต สาหกรรม ในที่ นี้ จึ ง หมายรวมถึ ง อุ ต สาหกรรมการผลิ ต อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร
การกอสราง และอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีความครอบคลุมของสถิติ ตาม TSIC ดังตอไปนี้
B: การทําเหมืองแรและ ประกอบดวยการขุดแรที่เกิดตามธรรมชาติทั้งในสถานะของแข็ง (ถานหิน
เหมืองหิน
และสินแร) ของเหลว (ปโตรเลียม) หรือกาซ (กาซธรรมชาติ) ซึ่งไดจัด
ประเภทสาขาสถิติไวในพลังงาน สําหรับสวนที่เกีย่ วของกับสาขา
อุตสาหกรรม จะรวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําเหมืองแรที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการเตรียมวัตถุดิบเพื่อจําหนายออกสูตลาด เชน การ
ยอยแร การบดแร การแตงแร การทําความสะอาดแร เปนตน
C: การผลิต

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือสวนประกอบของวัตถุในทางกายภาพ
หรือทางเคมีใหเปนผลิตภัณฑชนิดใหม

F: การกอสราง

ประกอบดวย กิจกรรมการกอสรางทัว่ ไปและการกอสรางอาคารเฉพาะ
ทางสําหรับอาคารและงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการกอสรางใหม การ
ซอมแซม การตอเติม และการดัดแปลง การสรางโดยการประกอบชิ้นสวน
อาคารหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ณ สถานทีก่ อสราง และการกอสราง
อาคารที่มีลกั ษณะชั่วคราว

L: กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยกิจกรรมของผูใ หเชา ตัวแทนและ/หรือนายหนา ซึง่ ทํา
กิจกรรมดังนี้ การซื้อหรือการขายอสังหาริมทรัพย การใหเชา
อสังหาริมทรัพย การบริการอสังหาริมทรัพยอื่น ๆ เชน การประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย หรือทําหนาที่เปนผูจ ัดการดูแลผลประโยชนของคูสัญญา
(escrow agent) ดานอสังหาริมทรัพย กิจกรรมเหลานี้อาจดําเนินการโดย
มีอสังหาริมทรัพยเปนของตนเองหรือเชาจากผูอื่นก็ได และอาจดําเนินการ
โดยไดรับคาตอบแทนหรือตามสัญญาจาง รวมถึงการพัฒนาโครงการ
กอสรางของตนเองเพื่อใหเชาพืน้ ที่
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สําหรับคําจํากัดความของการกอสราง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได
ใหนิยามไววา
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว
กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ไดกําหนดนิยามความหมายที่เกี่ยวของ
กับอาคารชุด ไวดังนี้
“อาคารชุด” หมายความวา อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปน
สวน ๆ โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง
“ทรัพยสวนบุคคล” หมายความวา หองชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสราง หรือ
ที่ดินที่จัดไวใหเปนของเจาของหองชุดแตละราย
“หองชุด” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกไดเปนสวน
เฉพาะของแตละบุคคล
“ทรัพยสวนกลาง” หมายความวา สวนของอาคารชุดที่มิใชหองชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด
และที่ดินหรือทรัพยสินอื่นที่มีไวเพื่อใชหรือเพื่อประโยชนรวมกันสําหรับเจาของรวม
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สว นความหมายของอสั ง หาริม ทรัพ ย ตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ชย มาตรา 139
บัญญัติวา
"อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินลักษณะเปนการถาวรหรือ
ประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึงทรัพยสินอันเกี่ยวกับที่ดินหรือทรัพยอันติดอยูกับ
ที่ดิน หรือประกอบเปนอันเดียวกับที่ดินนั้นดวย"
และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 100 บัญญัติวา
อสังหาริมทรัพย คือ “ที่ดินกับทรัพยอันติดอยูกับที่ดินนั้น หรือประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
ที่ดินนั้น อนึ่ง คําวาอสังหาริมทรัพย ทานหมายรวมถึง สิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นดวย”
ประมวลกฎหมายที่ดิน หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 1 ไดบัญญัติ ความหมายของที่ดินไววา
"ที่ดิน" หมายความวา พื้นที่ดินทั่วไป และใหหมายความรวมถึง ภูเขา หวย หนอง คลอง บึง บาง
ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 4 ไดใหนิยามตาง ๆ ไวดังนี้
“การจัดสรรที่ดิน” หมายความวา การจําหนายที่ดินที่ไดแบงเปนแปลงยอย รวมกันตั้งแตสิบ
แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงจากที่ดินแปลงเดียวหรือแบงจากที่ดินหลายแปลง ที่มีพื้นที่ติดตอกันโดย
ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน และใหหมายความรวมถึงการดําเนินการดังกลาวที่ไดมีการ
แบงที่ดินเปนแปลงยอยไวไมถึงสิบแปลง และตอมาไดแบงที่ดินแปลงเดิมเพิ่มเติมภายในสามปเมื่อรวมกัน
แลวมีจํานวนตั้งแตสิบแปลงขึ้นไปดวย
“สิทธิในที่ดิน” หมายความวา กรรมสิทธิ์และใหหมายความรวมถึงสิทธิครอบครองดวย
“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดิน
“ผูจัดสรรที่ดิน” หมายความวา ผูทําสัญญากับผูจัดสรรที่ดินเพื่อใหไดมาซึ่งที่ดินจัดสรรและให
หมายความรวมถึงผูรับโอนสิทธิในที่ดินคนอื่นดวย
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1.5

การเชื่อมโยงองคประกอบหลักของแผนพัฒนาฯ

ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสถิ ติ ส าขาอุ ต สาหกรรม ให มี ค วามสมบู ร ณ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค
เปาหมาย และสามารถตอยอดใหเกิดการพัฒนาอยางจริงจังนั้นจะเริ่มจากการจัดทําแตละองคประกอบ
ของแผนตามลําดับขั้น โดยที่แตละขั้นตอนจะมีเปาประสงค และบางขั้นตอนจะมีผลงานเปนแผนหรือ
รายงานดวย เมื่ อไดทํา ความเขา ใจถึง องคประกอบตางๆ แลว การจัดทํ า องคประกอบแตละสวนของ
แผนพัฒนาฯ จะเกิดความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และผลสําเร็จก็จะสามารถนําไปสูแผนพัฒนาฯ
ที่ดีใหทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถเขาใจและยึดเปนแบบในการนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามที่กําหนดไว องคประกอบตางๆ สามารถแสดงเปนภาพและเรียงตามลําดับไดดังนี้
เปาประสงค

องคประกอบของแผน และคําอธิบาย
ความเขาใจในภาพรวมและพื้นฐานของ
สรางความเขาใจถึง
แผนพัฒนาฯ
ความสําคัญ
บทที่ 1
วัตถุประสงค เปาหมาย
- ระบุที่มาเหตุผลและความจําเปน
1
ความเปนมา แนวทาง
- ระบุวัตถุประสงค เปาหมาย
และขั้นตอนในการจัดทํา
- อางอิงตามแผนแมบทฯ
แผนพัฒนาฯ
- กําหนดแนวทางและขั้นตอนอยางชัดเจน
สรางความเขาใจใน
ขอบเขตของสาขา
2 อุตสาหกรรมเพื่อกําหนด
ความครอบคลุมของ
สถิติสาขานี้

ขอบเขตและนิยามของสาขา
บทที่ 1 (1.4) ระบุคํานิยาม หรือความหมายพรอม
แหลงอางอิง รวมทัง้ พิจารณาตรวจทานความ
ครบถวนของหมวดหมูในสาขาอุตสาหกรรม

ไดผลการวิเคราะหอุปสงค
สวนหนึง่ ของสถิติทางการ
สาขานี้ ( หมายเหตุอุปสงค
3 ที่มาจากการสํารวจความ
ตองการของผูใชกลุมตางๆ
จะเปนการดําเนินการ
นอกเหนือการจัดทําแผนนี้)

อุปสงคสว นหนึ่งของสถิติสาขานี้ที่มาจากการ
กําหนดนโยบายและแผน
บทที่ 2 (2.2 และ 2.3) กลั่นกรองอุปสงคของขอมูล
สถิติสาขานี้ จากการศึกษาสถานการณปจ จุบัน
รวบรวมนโยบายและยุทธศาสตรที่เกีย่ วของทัง้ หมด
แลวจึงวิเคราะหประเด็น อุปสงคของขอมูลสถิติที่
เกี่ยวของกับสาขานี้

ผลงาน

ผังสถิติทางการ
(ประมวลจากขอ 2- 4)
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เปาประสงค
จากขอมูลดานอุปสงค
และการทบทวน ตรวจ
จัด คัดกรองขอมูลดาน
อุปทาน สามารถจัดทํา
ผังสถิติทางการของ
สาขาฯ ซึ่งจัดหมวดหมู
ตามโครงสรางที่มีความ
เหมาะสม พรอมกับชื่อ
สถิติทางการ และ
4
รายการสถิติทางการที่
สําคัญและจําเปนของ
สาขาไมวา จะมีผูผลิต/
จัดทําอยูแลวหรือยังไมมี
ทั้งนี้ สถิติทางการให
รวมถึงสถิติที่ใชเปน
ตัวชี้วัด หรือทีน่ ํามา
คํานวณเปนตัวชี้วัดหรือ
ดัชนีดวย

องคประกอบของแผน และคําอธิบาย
ผลงาน
ผังสถิติทางการจากอุปทานสถิติทางการและอุป
สงคสว นที่เกินจากอุปทาน (สถิติที่ตองการแตยัง
ไมมี)
บทที่ 3 รวบรวมสถิติที่สาํ คัญและจําเปนทั้งหมดที่
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของผลิต/จัดทําอยู (อุปทาน)
รวมทัง้ ระบุสถิติทางการที่ยงั ไมมีผูผลิต/จัดทําจาก
บทที่ 2 (อุปสงค) มาทบทวนตรวจ จัด คัดกรองแยก
เปนสถิตทิ างการ และที่ไมใช โดยกําหนดเกณฑหรือ
วิธีคัดเลือกชัดเจน กอนที่จะจัดหมวดหมูใหกับสถิติ
ผังสถิติทางการ
ทางการทั้งหมด แลวเรียบเรียงใสในผัง และเสนอ
(ประมวลจากขอ 2- 4)
ทั้งหมด (คือ เกณฑ/วิธีการคัดเลือก การจัด
โครงสรางหมวดหมู และผังสถิติทางการ) เพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ จากนั้นจึง
จัดทําทะเบียนสถิติทางการ เพื่อระบุรายละเอียดของ
แตละชื่อสถิติทางการ (Metadata)

แนวทางการพัฒนาสถิติทางการ
บทที่ 4 การจัดทําผังสถิติทางการขางตนและ
รายละเอียดประกอบจะชี้ใหเห็นถึงปญหาของการผลิต/
จัดทําสถิตทิ างการ เชน การขาดสถิติบางรายการที่
จากการจัดทําผังสถิติ
ทางการ สามารถระบุได สําคัญ การจัดทําสถิติซา้ํ ซอนโดยหลายหนวยงาน การ
ขาดกฎหมายสนับสนุนใหไดขอ มูลที่ถกู ตองครบถวน
ถึงปญหา อุปสรรค
5
แผนปฏิบัติการประจําป
ขอจํากัด หรือประเด็นที่ การขาดความรวมมือในการใหขอมูล การขาด
จะทําใหเกิดการพัฒนา มาตรฐานสากลในการจัดทําสถิติ เปนตน ซึ่งปญหา/
อุปสรรค/โอกาสในการพัฒนาสถิติเหลานี้ จะตองจัดทํา
สถิติสาขานี้
เปนแผนปฏิบตั ิการ จัดลําดับความสําคัญและเรงดวน
และระบุรายละเอียดของแผน เพื่อนําไปปฏิบัติตามที่
กําหนดไวได
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เปาประสงค

องคประกอบของแผน และคําอธิบาย

ผลงาน

รายงานประจําป
ในแตละป คณะอนุกรรมการฯ จะไดติดตามผลการ
ติดตามผลการพัฒนา ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการทีม่ ุงเนนใหเกิดการผลิต/
6
สถิติทางการของสาขานี้ การจัดทําสถิติของสาขานีท้ มี่ ีความสมบูรณและ
คุณภาพมากที่สุดและใหคาํ แนะนําในการดําเนินงาน
หรือแกไขปญหาในระยะตอไป

รายงานประจําป
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บทที่ 2
สถานการณ แนวโนม นโยบาย และยุทธศาสตร ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
สาขาอุตสาหกรรม
ภายหลัง จากที่ ได เ ขา ใจถึง ที่ ม า หลัก การ และแนวทางของแผนพั ฒ นาสถิ ติรายสาขา และได
กําหนดขอบเขตของสาขาอุตสาหกรรมแลว ในบทที่ 2 นี้จะไดกลาวถึงดานอุปสงคของสาขานี้ โดยจะเริ่ม
จากการระบุถึงสถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจไดวา ทิศทางของสาขานี้
จะมีแนวโนมการพัฒนาไปในดานใดและขอมูลสถิติที่ควรจัดหาเพื่อประกอบการตัดสินใจควรประกอบดวย
ขอมูลใดบาง
จากนั้น ดานอุปสงคของขอมูลยังไดมีการศึกษาถึงนโยบาย แผน และยุทธศาสตรดานอุตสาหกรรม
ของประเทศซึ่งครอบคลุมตั้งแตรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ นโยบายของรัฐบาลและแผน
บริ ห ารราชการแผ น ดิ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
กระทรวง แผนตางๆ ดานอุตสาหกรรม ตลอดจนตัวชี้วัดทั้งระดับประเทศ และระดับสากล เปนตน
2.1

สถานการณและแนวโนมการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม 1

ภาคอุ ต สาหกรรมเป น ภาคการผลิ ต ที่ มี บ ทบาทสู ง ต อ ระบบเศรษฐกิ จ ไทย โดยมี สั ด ส ว นต อ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 36.0 ในป 2542 เปนรอยละ 40.8 ในป 2553
ซึ่งเปนผลมาจากการยายฐานการผลิตเพื่อการสงออกของประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตาม ผลิตภาพการผลิต
รวมของภาคอุ ต สาหกรรมยั ง อยู ใ นระดั บ ต่ํ า เฉลี่ ย เพี ย งร อ ยละ 1.8 ในช ว งป 2550-2553 เนื่ อ งจาก
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและการดูดซับเทคโนโลยีจากตางประเทศยังคงคอนขางจํากัด
นอกจากนี้ การกระจายผลตอบแทนต อ ป จ จั ย แรงงานของประเทศไทยมี แ นวโน ม ลดลง
อยางตอเนื่อง ในขณะที่ผลตอบแทนของปจจัยการผลิตอื่น ๆ ที่ไมใชแรงงาน เชน ผลตอบแทนของทุน
ผูประกอบการ และที่ดิน เปนตน มีแนวโมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในระดับโลก ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาส
และความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตาง ๆ ของโลกจะมีมากขึ้น
ที่สําคัญ ไดแก การรวมกลุมในภูมิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย
และการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558

1

ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559), แผนยุทธศาสตร 4 ป พ.ศ. 2553 – 2556 กระทรวงอุตสาหกรรม
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การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ มีผลใหเกิดการกีดกันประเทศที่ไมใชสมาชิกในกลุมของตน ทําใหมีการ
ซื้อสินคาจากประเทศนอกกลุมนอยลง ในขณะที่ประเทศซึ่งอยูในกลุมเศรษฐกิจก็จะไดรับผลกระทบใน
ลักษณะที่แตกตางกัน โดยการลดอัตราภาษีศุลกากรหรือลดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน มีผลทําใหการ
ส ง ออกสิ น ค า ไปยั ง ประเทศอื่ น ๆ ภายในกลุ ม มี ค วามสะดวกขึ้ น แต ใ นขณะเดี ย วกั น อุ ต สาหกรรม
ภายในประเทศอาจตองเผชิญกับการแขงขันจากสินคาที่นําเขาจากประเทศที่อยูในกลุมมากขึ้น
กฎระเบียบทางการคาและมาตรการกีดกันทางการคาในลักษณะตางๆ เชน การคุมครองสิทธิ
ทรัพยสินทางปญญา ขอกําหนดทางดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ขอกําหนดในมาตรฐานสินคา และการ
ยกเลิกมาตรการบังคับใชชิ้นสวนภายในประเทศกับผูลงทุน เปนตน ลวนมีผลกระทบตอผูผลิตและผูสงออก
สินคาอุตสาหกรรม ผูประกอบการอุตสาหกรรมจึงตองมีการปรับตัวและตองพยายามทําตามขอกําหนด
ไมใหละเมิดขอตกลงเหลานี้ เพื่อมิใหเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการคาในประเทศผูนําเขาที่กําหนดขึ้น
เพื่อปกปองผูผลิตในประเทศของตนเอง เชน มาตรการการตอบโตการอุดหนุนการสงออก และการทุมตลาด
เปนตน
นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว มีผลิตภัณฑสินคาใหมๆ เกิดขึ้นจํานวนมาก
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไมวาจะเปนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและสารสนเทศ เทคโนโลยีดานวัสดุ
เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ลวนแลวแตมีผลกระทบตอการผลิตและการคาในภาคอุตสาหกรรม
สินคาที่ผลิตไดอาจตองลาสมัยไปเนื่องจากมีสินคาใหมที่ดีกวาและถูกกวาเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศไทย
มีการผลิตโดยอาศัยแรงงานที่มีคาจางต่ําและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ อาจไดรับผลกระทบจากการใช
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ มี ก ารใช แ รงงานน อ ยแต มี ต น ทุ น ต่ํ า ลง หรื อ จากการพั ฒ นาวั ส ดุ ขึ้ น มาทดแทน
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนี้ ไมไดจํากัดเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางดานการผลิต
สินคาเทานั้น แตยังรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ วิธีการกระจายและขนสง ตลอดจน
การจัดจําหนายสินคาดวย ในขณะที่ประเทศไทยยังอยูในสถานะของผูซื้อเทคโนโลยีมากกวาผูคิดคนหรือ
สรางขึ้นมาเอง ทําใหยังมีการพึ่งพาจากตางประเทศในระดับสูง
สถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ลวนบงชี้วาประเทศไทยยังตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกที่ผันผวน ซับซอนและคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นไดยาก จึงจําเปนตองเสริมสราง
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และมีความสามารถในการแขงขัน พรอมกาวสูเศรษฐกิจและ
สังคมสีเขียวบนฐานความรูและความคิดสรางสรรค มีการเชื่อมโยงการพัฒนากับนานาประเทศ และการ
รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอันจะเปนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศและพรอม
ที่จะรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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2.2 นโยบาย แผนและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม
ด ว ยความก า วหน า ในการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การคั ด เลื อ กและพิ จ ารณานโยบาย แผน และ
ยุทธศาสตรระดับประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรม จึงไดแก
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (พ.ศ. 2554)
แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553 - 2556)
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 - 2574)
แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2551 – 2555)
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557)
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ดัชนีและตัวชีว้ ัดที่เกีย่ วของกับสาขาอุตสาหกรรม

2.2.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดระบุประเด็นที่เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
ดังนี้
มาตรา 83 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรา 84 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้
(2) สนับสนุนใหมีการใชหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล ควบคูกับการ
ประกอบกิจการ
(5) กํากับใหการประกอบกิจการมีการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ปองกันการผูกขาด
ตัดตอนไมวาโดยทางตรงหรือทางออม และคุมครองผูบริโภค
(6) ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม คุมครอง สงเสริมและขยายโอกาส
ในการประกอบอาชีพของประชาชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิปญญาไทย เพื่อใชในการผลิตสินคา
บริการ และการประกอบอาชีพ
(13) สงเสริมและสนับสนุนองคกรภาคเอกชนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง
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(14) สงเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในทาง
เศรษฐกิจ
2.2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจลังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
มีดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
ยุทธศาสตรนี้ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสราง
ความเขม แข็งใหกับผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับโครงสราง
การค า และการลงทุ น ให ส อดคล อ งกั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของเอเชี ย แอฟริ ก า และเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึง
การพัฒนาธุรกิจสรางสรรค การพัฒนาเมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาค
เกษตรบนฐานการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพในการผลิ ต และยกระดั บ การสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ด ว ยเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมให
มีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรม
ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
2.1.1.1 พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสนิ
ทางปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน
โดยสรางสภาพแวดลอมทีเ่ อื้ออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวทิ ยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรค และสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทวั่ ถึงและเพียงพอทัง้ ในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดั บ อนุ ภู มิภ าค ด ว ยการพั ฒ นาฐานลงทุน โดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ระดั บ อนุ ภูมิ ภาค
มุงพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตใหเปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชน
รวมกันทั้งดานความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นที่
การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ ยกระดับทักษะ
ฝมือแรงงาน กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและบริการ
นําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปนการสรางองค
ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่ไดรับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน
การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเปน
ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกที่จําเปน
เพื่อใหมีการจัดตั้งสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศที่ไม
แสวงหากําไร
ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ให
ความสําคัญกับการปรับกระบวนทั ศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่ อเตรียมพรอมไปสูการเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อลดปริมาณ
กาซเรือนกระจก
สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่อาจสงผลกระทบตอการคาและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกั บสิ่ งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผน
กลยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอน
ฟุตพริ้นต และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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2.2.3 นโยบายรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร (พ.ศ. 2554)
ได กํ า หนดแนวทางนโยบายบริ ห ารจั ด การเศรษฐกิ จ โดยการปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ
ภาคอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
1) ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศด ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสงเสริมให
เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชยทั้งในกระบวนการ
ผลิ ต และออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ต รงตามความต อ งการของผู ซื้ อ และสอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของตลาด ตลอดจนสงเสริมใหมีการสรางตราสินคาไทย
2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชปญญา ใชเทคโนโลยี และใชภูมิ
ปญญาทองถิ่น ทดแทนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก โดยสงเสริมการสรางนวัตกรรม
จากวั ฒนธรรมของชาติ เ พื่อ นํา รายได เ ขา ประเทศ เช น อุต สาหกรรมถา ยทํา ภาพยนตร
อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
การออกแบบ เปนตน
3) พั ฒ นาและส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป บนฐานความรู ความคิ ด สร า งสรรค
ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เชน สินคาเกษตรอินทรีย
อาหารฮาลาล เปนตน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
4) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสนับสนุนชองทางการ
เข า ถึ ง แหล ง สิ น เชื่ อ ผ า นสถาบั น การเงิ น ต า ง ๆ ส ง เสริ ม สถาบั น เฉพาะทางให เ ป น ศู น ย
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู แ ละทดสอบผลิ ต ภั ณ ฑ ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม อุ ต สาหกรรมและการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑสงเสริมการลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น
5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปดเสรีการคา
มากขึ้น เพื่อปองกันสินคานําเขาที่ไมไดคุณภาพซึ่งอาจกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิตและ
ทรั พ ย สิ น และก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ให มี ก ารบั ง คั บ ใช ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศอยางจริงจัง และสงเสริมใหเกิด
การยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินคารวมกันในกลุมอาเซียน
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6) พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมแห ง ใหม โดยพั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมใหม ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคที่
เหมาะสมเพื่อรองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการ
ขนสงเชื่อมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมดังกลาว กับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังและทาเรือมาบ
ตาพุด รวมทั้ง การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวางฝงอั นดามันและฝง อาวไทย สําหรั บ
รองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน
7) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และอยู
รวมกับชุมชนได โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใชทรัพยากรและลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ดวยหลักการการลดการใช การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม เพิ่ม
ปริมาณการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการสราง
รายไดจากการขายคารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอน รวมทั้งสนับสนุนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการแกไขปญหาและตรวจสอบสภาวะแวดลอม และพัฒนาเมืองหรือพื้นที่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคลองกับแนวทางดังกลาว เพื่อนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา
8) ส ง เสริ ม และจั ด ให มี ม าตรการทางภาษี แ ละมาตรการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และการใชพลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนตประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมรถยนตที่ใชพลังงาน
ทดแทนและสะอาด ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV)
9) สนั บ สนุ น ให ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมทุ ก สาขาการผลิ ต เข า ประกอบกิ จ การในนิ ค ม
อุตสาหกรรมซึ่ งมีความพร อมทั้งระบบสาธารณูป โภคพื้นฐาน ความเพีย งพอของแหลง
พลังงาน การจัดการของเสีย การจัดการมลพิษเพื่อสิ่งแวดลอมที่ดี รวมถึงการจัดและวาง
ระบบการผลิตที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
10) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ เพื่อนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
อุตสาหกรรมตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
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2.2.4 แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2555 -2558
แนวทางการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายรัฐบาล มีนโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม คือ
นโยบายดานเศรษฐกิจ ประเด็นนโยบายปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม ไดกําหนดสาระสําคัญไว
ดังนี้
1) ยกระดั บ ความสามารถในการแข ง ขั น ของภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศด ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดตนทุนของผูประกอบการ
และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสงเสริมให
เอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชยทั้งในกระบวนการ
ผลิตและออกแบบผลิ ตภั ณฑ ต รงตามความต องการของผู ซื้อและสอดคล อ งกั บ ความ
ตองการของตลาด ตลอดจนสงเสริมใหมีการสรางตราสินคาไทย
2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชปญญา ใชเทคโนโลยี และใช
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ทดแทนอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช แ รงงานเป น หลั ก โดยส ง เสริ ม การสร า ง
นวัตกรรมจากวัฒนธรรมของชาติ เพื่อนํารายไดเขาประเทศ เชน อุตสาหกรรมถายทํา
ภาพยนตร อุตสาหกรรมอาหารไทย อุตสาหกรรมการกีฬา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ
อุตสาหกรรมการออกแบบ เปนตน
3) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค ภูมิ
ปญญาทองถิ่น และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับสินคาใหมีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีโอกาสในการขยายตลาด เชน สินคาเกษตรอินทรีย
อาหารฮาลาล เปนตน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
4) สรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยสนับสนุนชองทางการ
เขา ถึ งแหล งสิน เชื่อผา นสถาบัน การเงิน ตา ง ๆ สงเสริมสถาบั นเฉพาะทางใหเ ปน ศูน ย
แลกเปลี่ยนเรียนรูและทดสอบผลิตภัณฑ สงเสริม การรวมกลุมอุตสาหกรรมและการเชี่อม
โยงอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และปรับปรุงหลักเกณฑสงเสริมการลงทุน
สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น
5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปดเสรีการคา
มากขึ้น เพื่อปองกันสินคานําเขาที่ไมไดคุณภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิดภัยอันตรายตอชีวิตและ
ทรั พ ย สิ น และก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ต อ สิ่ ง แวดล อ ม รวมทั้ ง ให มี ก ารบั ง คั บ ใช ม าตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศอยางจริงจัง และสงเสริมใหเกิด
การยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินคารวมกันในกลุมอาเซียน
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6) พั ฒ นาพื้ น ที่ อุ ต สาหกรรมแห ง ใหม โดยพั ฒ นาพื้ น ที่อุ ต สาหกรรมใหม ใ นทุ ก ภู มิ ภ าพที่
เหมาะสม เพื่อรองรับการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และพัฒนาเสนทางการ
ขนสงเชื่อมโยงระหวางพื้นที่อุตสาหกรรมดังกลาวกับทาเรือน้ําลึกแหลมฉบังและทาเรือ
มาบตาพุด รวมทั้งการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจระหวางฝงอันดามันและฝงอาวไทย สําหรับ
รองรับอุตสาหกรรมที่ไมกอมลพิษ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน
7) เรงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม และอยู
รวมกับชุมชนได โดยปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต ลดการใชทรัพยากรและลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ดวยหลักการการลดการใช การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม
เพิ่มปริมาณการใชพลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการ
สรางรายไดจากการขายคารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอน รวมทั้งสนับสนุนการมีสวน
รวมของชุมชนในการแกไขปญหาและตรวจสอบสภาวะแวดลอม และพัฒนาเมืองหรือ
พื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคลองกับแนวทางดังกลาวเพื่อนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา
8) ส ง เสริ ม และจั ด ให มี ม าตรการทางภาษี แ ละมาตรการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทดแทน และการใชพลังงาน
จากภาคเกษตร อุตสาหกรรมรถยนตประหยัดพลังงงาน อุตสาหกรรมรถยนตที่ใชพลังงาน
ทดแทนและสะอาด ไดแก เอทานอล ไบโอดีเซล และกาซธรรมชาติ (NGV)
9) สนับสนุ นใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุ กสาขาการผลิตเขาประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมซึ่งมีความพรอมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ความเพียงพอของแหลง
พลัง งาน การจัดการของเสีย การจัดและวางระบบการผลิตที่จะเอื้อประโยชน ตอการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
10) เรงรัดสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ เพื่อนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
อุตสาหกรรมตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม โดยใหความสําคัญกับการกํากับดูแลผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและชุมชน
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2.2.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553 - 2556)
กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2553-2556 ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่
จะชวยกําหนดแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมของไทย ทั้ง
วิสาหกิจและผูประกอบการมีการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก ใหบรรลุถึง
เปาหมายของรัฐบาล โดยไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และเปาหมาย ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

1. การปรับโครงสรางการผลิต
และวางรากฐานอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืน

ปรับโครงสรางการผลิตไปสู
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาที่สงู ขึ้น
และอุตสาหกรรมเปาหมายที่
สําคัญ เพื่อวางรากฐาน
อุตสาหกรรมของประเทศ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมมี
โอกาสและความพรอมในการ
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
และไดรับบริการอยางทัว่ ถึง
ผานเครือขายการใหบริการ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมใน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร เพิม่ ขึ้น
รอยละ 5
2. มูลคาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค
ของไทยเพิ่มขึน้ รอยละ 2.5
2. การสงเสริมการลงทุนและ
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
พัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอือ้
ภาคอุตสาหกรรมพิ่มขึ้น 3.5 ลานลาน
ตอการประกอบธุรกิจและ
บาท
พัฒนาอุตสาหกรรม
2. มูลคาการลงทุนที่ไดรับบัตรสงเสริม
เฉลี่ย 4 ป 2553 – 2556 = 397,500
ลานบาท
3. การเสริมสรางขีดความ
ผูประกอบการ วิสาหกิจและ 1. ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
สามารถของภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนศักยภาพสูงขึ้น (Labor Productivity)เพิ่มขึน้ รอยละ 2
ใหแขงขันไดทกุ ระดับ
มีขีดความสามารถในการ
2. จํานวนผูประกอบการรายใหมใน
แขงขันที่สงู ขึ้นและมีบรรษัทภิ สาขายุทธศาสตรและอื่น ๆ และจํานวน
บาล
ผูประกอบการเดิมไดรับการพัฒนาไม
นอยกวา (สุทธิ) 10,000 ราย
3. ผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมสาขาเปาหมาย
เพิ่มขึ้น รอยละ 1
4. ตนทุนโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม
ลดลง รอยละ 2
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ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/เปาหมาย

4. การสงเสริมอุตสาหกรรมที่
รับผิดชอบตอสังคม บริหารจัด
การทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุล

ภาคอุตสาหกรรมมีการใช
ประโยชนและการบริหารจัด
การทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทีย่ ั่งยืนโดยมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและการมี
สวนรวมของชุมชน

1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กลไกการกํากับดูแล ติดตามและ
ตรวจสอบสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม 5
ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 : มีฐานขอมูลสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรมและความปลอดภัยที่
สมบูรณ
ระดับ 2 : มีแผนทบทวน/ ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ ที่
เกี่ยวของ กับการกํากับดูแล
ตรวจสอบสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม
และความปลอดภัยรวมทั้งการ
ติดตามประเมินผล
ระดับ 3 : มีแผนการตรวจสอบ
สิ่งแวดลอมอุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย และประเมินผลการ
ดําเนินการ
ระดับ 4 : มีเครื่องมือและระบบ
สารสนเทศในการตรวจวัดและ
รายงานผลการตรวจวัดสารพิษ
หลัก
ระดับ 5 : มีคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธทมี่ ีศักยภาพเปนเครือขาย
2. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน เพิ่มขึ้น
รอยละ 5
3. รอยละความพึงพอใจของประชาชน
ตออุตสาหกรรมในพืน้ ที่เปาหมาย
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ประเด็นยุทธศาสตร
5. การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพองคกรเพื่อ
สนองตอบความตองการของ
ผูประกอบการและประชาชน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
ผูรับบริการไดรับการบริการ
สนับสนุนที่มปี ระสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
1. ผูรับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพ
การใหบริการของหนวยงานในกระทรวง
อุตสาหกรรมไมนอยกวา รอยละ 80
2. รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
บุคลากรตามสายงานหลักของกระทรวง
อุตสาหกรรม มีความเปนมืออาชีพและมี
ความรูคูคุณธรรม รอยละ 80
3. รอยละความสําเร็จของการเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการใหบริการ รอยละ 80

2.2.6 แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 - 2574)
แผนแมบทนี้ฯ ไดมีการกําหนด วิสัยทัศน เปาหมาย และยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ระยะ 20 ป ไวดังนี้
วิสัยทัศนของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
“ มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและยั่งยืน ”
เปนการมุงเนนไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมบนพื้นฐานความรู การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และ
นวัตกรรมในผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตลอดจนความสมดุลระหวางชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อกาว
ไปสูความยั่งยืน
เปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูระดับโลก แบงเปน
- เปาหมายในระยะแรก (1-5 ป) คือ การสรางความพรอมใหกับประเทศไทยในการกาวไปสู
การเปนผูผลิตในระดับภูมิภาคโดยเริ่มจากการสรางความพรอมโดยการปรับ แกไขกฎระเบียบ
ปญหาคอขวดเพื่ออํานวยความสะดวก และลดอุปสรรคที่มีพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับ
(แรงงาน, วัตถุดิบ, ดึงดูดเทคโนโลยีใหม, มาตรฐาน, R&D, Zoning, ศูนยทดสอบ ฯลฯ)
พัฒนาคลัสเตอร และการเขาไปสูการเปนผูผลิตในภูมิภาคจากการสราง ASEAN Supply
Chain และพัฒนาการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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- เปาหมาย ระยะที่ 2 (5-10 ป) คือ ปรับบทบาทของประเทศไทยใหเปนตัวกลางในการ
บริหารจัดการระบบหวงโซการผลิตในภูมิภาคใหเปนที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค โดยการ
พัฒนาเป นศู น ยก ลางการคา และบริหารจัดการการผลิ ตและจัดการเครื อข ายในภู มิภาค
ยกระดั บ การผลิ ต วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ สร า งให เ กิ ด มู ล ค า เพิ่ ม พร อ มไปถึ ง การสรา งนวั ต กรรมทาง
ทรัพยสินทางปญญาไทย และภาพลักษณตราสินคาไทยเปนที่ยอมรับในอาเซียน/ภูมิภาค
- เปาหมายในระยะที่ 3 (10-20 ป) คือ การสรางภาพลักษณของประเทศไทยในดานตรา
สิน ค า ไทยก า วไกลตลาดโลกเป น ผู บริ ห ารจั ด การตราสิน ค า ที่ มี เ ครื อข า ยการผลิ ต จากใน
ภูมิภาคที่เปนที่ยอมรับในตลาดโลกอุตสาหกรรมไทย โดยมีความสมดุลทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม และทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก คือ
1) ยกระดับคลัสเตอรอุตสาหกรรมและขยายเครือขายการผลิตสูตางประเทศ โดย
แนวทางในภาพรวมมุงเนนการยกระดับและขยายเครือขายการผลิต การบริการและการตลาดโดยใช
ศักยภาพของประเทศ เพื่อสรางโอกาสในตลาดโลก และสรางความรวมมือระหวางประเทศโดยอาศัย
ศักยภาพของแตละประเทศในการรวมสรางผลิตภัณฑและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยระยะ 1-5 ป
เนนแนวทางความรวมมือในกลุม ASEAN และการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในอุตสาหกรรมที่ยังจําเปนตองพึ่งพานวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาในผลิตภัณฑ สวนระยะ 5-10 ป เนนการ
สานตอเครือขายการผลิตและเพิ่มบทบาทจากการเปนเครือขายการผลิตไปสูการบริหารจัดการเครือขายใน
ASEAN รวมทั้งพัฒนาชองทางการตลาดในสินคา Brand ไทยในภูมิภาค ASEAN และในระยะยาว 10-20
ป ใหความสําคัญกับแนวทางการขยายฐานการผลิตไปสูประเทศที่มีศักยภาพในดานแรงงานและวัตถุดิบ
เพื่อยกระดับเครือขายควบคูไปกับการขยายฐานการตลาด โดยมีกลยุทธ ดังนี้
- สงเสริมการพัฒนากลุมคลัสเตอร โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และความ
รวมมือของแตละกลุมภายในคลัสเตอร และสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากตางชาติที่หลากหลาย และ
เชื่อมโยงในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่อง และเชื่อมโยงฐานการผลิตและบริการในภูมิภาคอาเซียน
- ยกระดับคลัสเตอร (Upgrade Cluster) สนับสนุนการศึกษาตอยอด และการฝกฝน
บุคลากร รวมถึงการสนับสนุนใหความชวยเหลือในการพัฒนาเทคโนโลยี
- สรางความยั่งยืนคลัสเตอร (Sustainable Cluster) สงเสริมใหกลุมคลัสเตอรไทยเปน
ที่รูจักในตลาดโลก เชื่อมโยงเครือขายสรางความรวมมือ และแลกเปลี่ยนทรัพยากรในระดับโลก
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2) ยกระดับศักยภาพของผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและยั่งยืน โดยแนวทางใน
ภาพรวมมุงเนนการยกระดับศักยภาพของผูประกอบการใหเกิดความเขมแข็งและสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดโลกที่ตองการสินคาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมในแตละกลุมเปาหมาย ซึ่งจําเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากผูประกอบการตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และการใชประโยชนจากองคความรูที่มา
จากการวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ ในระยะ 1-5 ป เนนการเตรียมความพรอมในการกาวสูการแขงขันระดับโลก ไมวาจะเปนใน
ดานกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานสากล และไมกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม
ตลอดจนการพัฒนาคลัสเตอรใหมๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน สวนระยะ 5-10 ป มุงพัฒนาตอยอด
สรางสรรคสินคาและการสรางมูลคาใหสูงขึ้น การขยายความรวมมือกับบริษัทใน ASEAN เพื่อเปนฐานให
ผูประกอบการรายยอยไดพัฒนาและยกระดับไปสูบริษัทชั้นนํา สําหรับระยะยาว 10-20 ป มุงยะระดับ
ความสามารถในการผลิตที่เชื่อมโยงมาจากการวิจัยและพัฒนา และการสรางตราสินคาที่เปนที่นิยมเพื่อ
เปนสวนหนึ่งของฐานการผลิตของโลก โดยมีกลยุทธการพัฒนาผูประกอบการ ดังนี้
- เพิ่มจํานวนผูประกอบการ SMEs (Build SMEs) โดยเสงเสริมใหประชาชน หรือเจาของ
กิจการขนาดเล็ก พัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกิจการที่มีมูลคาเพิ่มสูง
- สรางความเขมแข็งของผูประกอบการ SMEs (Strengthen SMEs) โดยพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต และมาตรฐาน การตอยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย รวมถึงการสงเสริมการบริหารจัดการ
ผลิตดานตนทุน ความเสี่ยง และจรรยาบรรณ พรอมเปดรับกระแสโลกาภิวัตน และระบบการคาเสรี
- ยกระดับศักยภาพผูประกอบการ (Upgrade Entrepreneur) พัฒนา SMEs เพื่อยกระดับ
การแขงขันจากตลาดในประเทศไปสูตางประเทศ
- สรางความยั่งยืนของผูประกอบการไทย (Sustain Entrepreneur) สงเสริม SMEs ไทยสู
การเปนบริษัทชั้นนําของโลก ตลอดจนขบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และชุมชน
3) ยกระดับโครงสรางสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอยาง
บูรณาการ โดยในภาพรวมมุงเนนการยกระดับโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้ง
ในดานกฎระเบียบการลงทุน สิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการเงิน และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและ
ยกระดับการผลิตใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบ
โดยในระยะ 1-5 ป มุงเนนการปรับปรุงกฏระเบียบ สนับสนุนการเขาถึงแหลงทุนใหกับ
ผูประกอบการที่มีศักยภาพ และการใหมีหนวยงานในการสื่อขอมูล ความรูและประสานความเขาใจระหวาง
ภาคการผลิตและภาคสังคม สวนในระยะ 5-10 ป เปนการพัฒนาและสรางการยอมรับศูนยวิจัยและพัฒนา
สินคาไทยในภูมิภาคเพื่อนําไปสูบทบาทการสรางมาตรฐานสินคา และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
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สําหรับระยะยาว 10-20 ป เนนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมกันทั้งเครือขาย โดยเฉพาะ
เครือขายในภูมิภาคที่จะนําไปสูการบริหารจัดการเครือขายเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเวทีโลก โดยมี
กลยุทธ ดังนี้
- บังคับใชมาตรฐานการผลิตในดานตางๆ (Safety and Standards) สรางการรับรูของ
ตลาดตางประเทศถึงศักยภาพ และความนาเชื่อถือของสินคาที่ผลิตจากประเทศไทย ควบคูไปกับการผอน
คลายกฎระเบียบและขอบังคับที่มีผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
- สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน (Access to Capital) สรางโอกาส ในการแขงขันของ
ผูประกอบการไทยที่อยูในประเทศ และตางประเทศ
- ยกระดับศักยภาพบุคลากร (Industry Specific HR Development) จัดหา และพัฒนา
ศักยภาพแรงงานใหมีความรู ทักษะ และมีจํานวนที่เพียงพอตอการเติบโตของอุตสาหกรรม
- สงเสริมใหมีการจัดตั้งหรือพัฒนา ศูนยทดสอบ วิจัย และออกแบบ รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค และระดับโลก
- บริหารจัดการอุตสาหกรรม สนับสนุนใหมีหนวยงานกลางที่สงเสริม การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรม และบริหารความสัมพันธระหวางอุตสาหกรรมและสังคม
- กําหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากร (ที่ดิน น้ํา ไฟฟา วัตถุดิบ ฯลฯ) รองรับการพัฒนาและ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม โดยใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
2.2.7 แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2551 – 2555)
การพัฒนาและสรางภูมิคุมกันที่ ดีแกภาคอุตสาหกรรมไทยใหสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและขยายตัวอยางมีเสถียรภาพในระยะยาว จะตองดําเนินกลยุทธการพัฒนาโดย
ใชการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) เปนตัวขับเคลื่อน กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดรวมกับภาคเอกชน
จัดทําแผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จ รวมทั้งยุทธศาสตร ดังตอไปนี้
วัตถุประสงค
1. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ ซึ่งเปนรากฐานการ
เติบโตของผลิตภัณฑประชาชาติที่ยั่งยืน อันจะนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. เพื่อแกไขปญหา ตลอดจนสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันใหกับภาคอุตสาหกรรมของไทยให
สามารถอยูรอดและแขงขันไดในเวทีการคาโลก
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3. เพื่อผลักดันใหภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาดวยตนเอง และใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ โดยรวมมือกับภาครัฐในการรวมคิดรวมทํา (Collaboration)
เปาหมาย และตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
เปาหมาย
เปาหมายที่ 1
ผลิตภาพแรงงานของภาคอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 2
กลุมอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการ
ภายใตแผนแมบทมีจาํ นวนเพิ่มขึ้น
เปาหมายที่ 3
ผูประกอบการที่เขารวมโครงการภายใต
แผนแมบทมีจาํ นวนเพิ่มขึน้

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) ของ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวในอัตรารอยละ 5 ตอป
จํานวนกลุมอุตสาหกรรมที่เขารวมโครงการภายใตแผน
แมบทในป 2551 มีจํานวน 13 กลุมอุตสาหกรรม และจะ
เพิ่มขึ้นเปนไมนอยกวา 25 กลุมอุตสาหกรรม ในป 2555
จํานวนผูประกอบการที่เขารวมโครงการภายใตแผน
แมบทในป 2551 มีจํานวนไมนอยกวา 4,500 โรงงาน
และจะเพิ่มขึน้ เปนไมนอยกวา 9,000 โรงงาน ในป 2555

ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ไดกําหนด
ยุทธศาสตรและแนวทางในการดําเนินการไว ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การยกระดับความสามารถทักษะแรงงาน
(Human Skill) ทั้งแรงงาน ทีม่ ีอยูเดิมและ
แรงงานทีก่ ําลังเขาสูภาคอุตสาหกรรม

แนวทางในการดําเนินงาน
1.1 ยกระดับความรู ทักษะแรงงานใหม และทักษะ
แรงงานเดิมทีม่ ีอยูใหมีความสามารถ เพือ่ รองรับและ
ทันตอความเปลี่ยนแปลง
1.2 สนับสนุนใหมกี ารกําหนดมาตรฐานฝมือแรงงานทั้ง
ในและนอกระบบ โดยเชื่อมโยงกับคาตอบแทน เชน
ใหมีองคกรหรือหนวยงานรับรองมาตรฐาน
(Certification Authority) สําหรับทดสอบฝมือ
แรงงาน
1.3 สรางตัวคูณในการเสริมสรางทักษะใหแรงงาน โดย
การเพิม่ จํานวนบุคลากรที่ทาํ หนาที่เสริมสรางทักษะ
(Train the Trainers) ใหกับแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การยกระดับความสามารถทางดานการ
บริหารจัดการ (Management)

ยุทธศาสตรที่ 3
การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุม
อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5
การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจ และ
Supply Chain

แนวทางในการดําเนินงาน
2.1 สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช
ในกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
2.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continual
Quality Improvement) โดยการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการผลิต
2.3 สงเสริมการทํา Benchmarking, Best Practices
เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่ม ประสิทธิภาพและผลิต
ภาพของกลุม อุตสาหกรรม
2.4 สรางจิตสํานึกและแรงจูงใจ (Awareness &
Incentives) ในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ
แกผูประกอบการ
3.1 สงเสริมการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักรในแตละกลุมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต
4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนพัฒนาระบบ
Logistics ภายในกลุมอุตสาหกรรม เพื่อการเพิม่
ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
5.1 สนับสนุนการรวมกลุมธุรกิจในลักษณะเครือขาย
วิสาหกิจ (Cluster) และ Supply Chain เพื่อเชื่อมโยง
การผลิต โดยเนนการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางกลุม
ที่อยูในระดับหัวแถวกับ ทายแถว รวมทัง้ กระตุนการ
มีสวนรวมอยางจริงจังจากภาคเอกชน และสราง
จิตสํานึกของผูบริหาร / ผูประกอบการในการรวมกลุม
เครือขายวิสาหกิจใหมีความเขมแข็ง
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2.2.8 แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557)
การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต จะตองมุงสูการเปนอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(Creative and Green Economy) ในขณะเดียวกันตองมีสวนรับผิดชอบตอสังคมใหมากขึ้น เพื่อความเปน
อุตสาหกรรมที่มีการสรางคุณคาอยางยั่งยืน (Sustainable Industry) แข็งแกรงอยางยั่งยืนใหกับ
อุตสาหกรรมของไทยอยางเปนขั้นตอน
กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 25532557) ขึ้น เพื่อการกําหนดกระบวนทัศนและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม อันจะเปนเครื่องมือที่สําคัญใน
การสรางภูมิคุมกันที่ดีใหกับภาคอุตสาหกรรม และจะนํามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและ
การขยายตั ว ของภาคอุ ต สาหกรรมไทยในระยะยาว โดยได มี ก ารกํ า หนดกรอบทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร และกลยุทธ ดังตอไปนี้
1) กรอบทิศทางการพัฒนา
1.1) กรอบทิศทางการพัฒนาในระยะสั้น (พ.ศ. 2553 – 2554): Knowledge Based Industry
กรอบทิศทางการพัฒนาในระยะสั้นนี้ จะตองพัฒนาฐานองคความรูตลอดหวงโซคุณคา
(Value Chain) ของภาคอุตสาหกรรมใหแข็งแกรงและมั่นคง เพื่อเปนรากฐานในการที่จะพัฒนาตอยอดใน
ดานอื่นๆในวงกวางตอไป ดังนี้
ทิศทางการสรางคุณคาในเชิงลึก ( Vertical Value Creation) ในระยะสั้น
• Core-industry Value Creation
สรางฐานปจจัยการผลิตใหมีความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการรักษา
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ แตยังตองพึ่งพิงสินคานําเขา โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม
ศักยภาพ คือ อุตสาหกรรมการผลิตที่สงผลกระทบตอการสงออก รายได และการจางงานสูงแตสวนใหญ
เปนบริษัทขามชาติ (Global Industry) ทําใหนโยบายและการกําหนดยุทธศาสตรการลงทุนสวนใหญถูก
กําหนดโดยบริษัทแมในตางประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมในกลุมนี้สะทอนใหเห็นภาพของระบบเศรษฐกิจไทย ที่
มีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกสูง ซึ่งไดแก กลุมอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
พลาสติก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา นอกจากนี้ในกลุม
อุ ต สาหกรรมศั ก ยภาพยั ง มี อุ ต สาหกรรมที่ ส ร า งมู ล ค า ให กั บ ประเทศอย า งแท จ ริ ง โดยการนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในประเทศเปนวัตถุดิบในการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรม
ปลาและอาหารทะเลกระปอง และอุตสาหกรรมแปรรูปผักและผลไม แตอยางไรก็ตาม กลุมอุตสาหกรรม
เหลานี้ควรเรงที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นดวยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและแตกตาง
อยางมีคุณภาพเพิ่มขึ้นดวย
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สราง Value Chain ภายในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะดานการพัฒนาการออกแบบที่เนน
ความเปนเอกลักษณหรือสรางสรรค บนพื้นฐานของความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Creative Industry )
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและเครื่องใชตกแตงบานอุตสาหกรรมของ
เลนเด็ก อุตสาหกรรมเซรามิค เปนตน และสนับสนุนใหเกิดเครือขายความรวมมือในระดับภาค และทองถิ่น
ในรูปแบบของเครือขายวิสาหกิจ ซึ่งสวนใหญยังเปนการรวมมือกันในลักษณะเริ่มตน และยังไมเชื่อมโยงกัน
ตลอดทั้งหวงโซคุณคา ตัวอยางเชน คลัสเตอรเซรามิค จังหวัดลําปาง คลัสเตอรหัตถกรรมบานถวาย
และคลัสเตอร กระดาษสาบานตนเปา จังหวัดเชียงใหม และคลัสเตอรอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัด
จันทบุรี เปนตน
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็งมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกันใน
Cluster หรือในภาคอุตสาหกรรมดวยกันเอง รวมถึงพัฒนาดานการวิจัย เทคโนโลยี โดยเฉพาะในการผลิต
สินคาขั้นตนเพื่อลดการนําเขาสินคาวัตถุดิบ ซึ่งเปนการสรางมูลคาใหเกิดขึ้น ภายในประเทศใหสูงขึ้น เชน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน
พัฒนาและยกระดับความสามารถบุคลากรเพื่อสรางมูลคาในดานตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดานการวิจัยและพัฒนา การออกแบบอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม เพราะถึงแมวาประเทศไทยจะ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ แตยังขาดความเชื่อมโยงและการบูรณาการเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ
โดยยังมีลักษณะของการดําเนินการแบบแยกสวนกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย
และกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้ ควรมีการนําเอางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ที่ไดมีการศึกษาไว
อยางมากมาย มาใชประโยชนในภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ทิศทางการสรางคุณคาเชิงระนาบ (Horizontal Value Creation)ในระยะสัน้
• ASEAN as Domestic market
จากแนวโนมความมั่งคั่งและอํานาจทางเศรษฐกิจที่ถายเทจากประเทศตะวันตกมาสู
เอเชียมีความชัดเจนมากขึ้น จึงเปนโอกาสในการขยายตลาดและการสรางความรวมมือในภูมิภาคเพื่อสราง
ความแข็งแกรงทางดานเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน เกิดเปนสายพานการผลิตแหงเอเชีย (Asian
Production Chain) แนวโนมดังกลาวเปนโอกาสในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหมีความเขมแข็งมากขึ้น
ตามหลักการแบงงานกันทําและความเชื่อมโยงของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการกําหนดกลยุทธการ
เตรียมพรอมออกจากธุรกิจ (Exit Strategy) ใหกับฐานการผลิตเดิมที่จะไดรับแรงกดดันจากจีน และอินเดีย
ที่จะมีอิทธิพลขึ้น โดยเฉพาะความรวมมือกันในระดับภูมิภาค ASEAN ที่ภาษีเปนศูนยแลวนั้น ซึ่งจะเปน
ปจจัยสําคัญที่จะทําใหไทยมีโอกาสขยายตลาดภายในประเทศใหกวางขึ้น เนื่องจากกําลังซื้อและลักษณะ
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การบริโภคสินคาของผูบริโภคในตลาดอาเซียนนั้น มีลักษณะคลายคลึงกับตลาดภายในประเทศของไทย
ดังนั้น ไทยจึงควรใชโอกาสนี้ทําการตลาดเชิงรุกไปยังประเทศในกลุม ASEAN อยางเรงดวน
วางแนวทางพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในดานการคา การลงทุน การ
พัฒนาสายพานการผลิตใน ASEAN ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนา
ความรวมมือทางดานอาหารและการเกษตร ซึ่งไทยอยูฐานะเปนประตู (Gateway) ในการขยายผลผลิต
ไปสูภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส
ทิศทางการสรางคุณคาอยางยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ในระยะสัน้
• Formulation Strategic Industrial Zone
วางแผนรองรับหรือการลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการอพยพโยกยายแรงงาน
และทรัพยากรระหวางประเทศ รวมถึงการวางแผนจัดพื้นที่สําหรับภาคอุตสาหกรรมใหเหมาะสมทั้งในดาน
การขนสง การอยูใกลแหลงวัตถุดิบ การควบคุมมลพิษและการไมทําลายสิ่งแวดลอม รวมถึงการอยูรวมกัน
ของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนใกลเคียง เปนตน
1.2) กรอบทิศทางการพัฒนาในระยะกลาง (พ.ศ. 2553 – 2557) : Innovative Industry
เปนการมุงเนนการพัฒนาตอจากการพัฒนาฐานความรูเพื่อนํามาตอยอดในการพัฒนาภาค
การผลิตและสินคา โดยเนนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ มาใชเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาด และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดังจะเห็นไดจากสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญที่มี
การลอกเลียนแบบกันนั้น จะเปนการลอกเลียนในเรื่องของรูปลักษณหรือการออกแบบ แตถาหากสินคาที่
ผลิตเปนสินคาที่ตองใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมแลว จะพบวาสินคาในกลุมดังกลาวจะยากตอการ
ลอกเลียนแบบ เนื่องจากตองใชระยะเวลาในการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นๆ ดังนั้น เมื่อมีการ
พัฒนาองคความรูพื้นฐานใหกับภาคอุตสาหกรรมในชวงตนแลว ระยะตอไปจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือ
โครงสรางของอุตสาหกรรมใหเขาสูยุคของการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเปนองคประกอบหลักของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ทิศทางการสรางคุณคาในเชิงลึก ( Vertical Value Creation) ในระยะกลาง
• Resource-based value creation
พัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญเติบโตควบคูพรอมกันไปกับการพัฒนาภาคเกษตรและ
สนับสนุนใหมีการกระจายโครงสรางของการผลิตทางอุตสาหกรรม โดยใหความสําคัญแกอุตสาหกรรม
พื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีสวนเชื่อมโยงสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น รวมทั้งอุตสาหกรรมที่สนับสนุนการ
ผลิตในภาคเกษตร
ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
โดยเฉพาะการผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบที่สามารถหาไดภายในประเทศ ไมวาจะเปนจากการเกษตรแปรรูป
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เพื่อเพิ่มมูลคา หรือจากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ หรือจากการใชวัตถุดิบจากภาคอุตสาหกรรมที่
สามารถผลิตไดในประเทศเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานกลุมลูกคา
ที่มีกลุมผูสูงอายุมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ หรือการนิยมบริโภคสินคาที่ใช
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไมทําลายสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น เชน อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ เปนตน
สรางความแข็งแกรงใหกับภาคเศรษฐกิจของประเทศแบบบูรณาการ ดวยการสราง
ความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตร(Resourcebased Industry) และอุตสาหกรรมกับการบริการ ผสมผสานความกาวหนาทางเทคโนโลยี กับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปญญา เพื่อพัฒนาสินคาและบริการที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัวของไทยบนพื้นฐานการสรางความรูที่เปนพื้นฐานทางปญญาดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ทิศทางการสรางคุณคาเชิงระนาบ (Horizontal Value Creation) ในระยะกลาง
• ASEAN Production Chain
ประเทศในกลุม ASEAN แตละประเทศมีลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจ
คลายคลึงกันมาก คือ สวนใหญเปนประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ยกเวน ประเทศสิงคโปร
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศเปนระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเหมือนกัน เปนประเทศที่ยึดถือ
การคาระหวางประเทศเปนตัวจักรสําคัญในการพัฒนาประเทศ เปนประเทศที่มีประเทศคูคาสําคัญๆ
คลายคลึงกันและเปนประเทศที่มีการผลิตสินคาขั้นปฐม และมีการสรางมูลคาเพิ่มดวยการพยายามแปรรูป
สินคาขั้นปฐมกอนสงออกดวยกัน (ทั้งนี้ ยกเวนประเทศสิงคโปร) จากความคลายคลึงในลักษณะและ
โครงสรางทางเศรษฐกิจดังกลาว ทําใหความรวมมือระหวางกันในทางเศรษฐกิจเปนไปไดงายยิ่งขึ้น จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศในกลุมจะตองหันมารวมมือกันอยางแนนแฟนยิ่งขึ้น ในดานการคา และ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะการรวมมือทางอุตสาหกรรม อันจะกอใหเกิดผลดีหลายดาน คือ
• ประเทศสมาชิกสามารถสรางมูลคาเพิ่มในสินคาอุตสาหกรรม
• สามารถกอใหเกิดการประหยัดในการผลิตขนาดใหญ เนื่องจากมีตลาดใหญ
รองรับ
• ทําใหเกิดการประหยัดคาขนสงและคาใชจายในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ
• สามารถถายทอดและปรับปรุงเทคโนโลยีมาใชใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศของตนมากขึ้น
• สามารถเพิ่มอํานาจตอรองในดานอุปทานของสินคาจากประเทศนอกกลุม
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ควรใชความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งดานการคา การ
ลงทุน การพัฒนาสายพานการผลิตในเอเชีย ทั้งดานการผลิตภาคอุตสาหกรรม การเกษตร และการ
ทองเที่ยว โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความรวมมือทางดานอาหารและการเกษตร ซึ่งไทยอยูฐานะเปน
Gateway ในการขยายผลผลิตไปสูภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกส
โดยใชโอกาสจากที่ประเทศไทยเปนประเทศที่จัดวามีลักษณะดีและสงผลในหลายดานโดยเฉพาะที่ตั้งทาง
เศรษฐกิจ (Economic Location) เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีประชากรหนาแนน เปนแหลง
ที่อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติหลายชนิด เปนแหลงเกษตรกรรมที่ยิ่งใหญของโลก ดังนั้นจึงนับ
ไดวาภูมิภาคนี้เปนตลาดที่สําคัญตลาดหนึ่งและยังเปนแหลงวัตถุดิบในการผลิตที่สําคัญของโลกอีกดวย ซึ่ง
การที่ประเทศไทยตั้งอยูในศูนยกลางของภูมิภาคนี้จึงเปนประโยชนทั้งในแงของการขายสินคาและการหา
วัตถุดิบนอกจากนี้จากสภาพภูมิประเทศดังกลาวของประเทศไทยยังสงผลใหเกิดความสะดวกในการติดตอ
กับโลกภายนอกการขนสง การคาขายกับตางประเทศทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
• East-West Corridor Industrial Zone
จัดเตรียมความพรอมดานการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเปนประตู
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน เพื่อความสะดวกในการขยายผลผลิตทั้งในรูปแบบของการสงออกหรือการนําเขา
สินคา รวมทั้งการพัฒนาดานการคมนาคมขนสงและโลจิสติกสไปสูประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
• Agro-based Industrial Zone
การวางทิศทางการพัฒนาสินคาอุตสาหกรรม เพื่อเปนการสรางความแข็งแกรงใหกับ
ภาคเศรษฐกิจของประเทศแบบบูรณาการ ควรมีการสรางความเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับภาค
เศรษฐกิจอื่นๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมกับภาคเกษตร (Resource-based Industry) ซึ่งจากการเชื่อมโยง
ดังกลาว มิใชเพียงวางแผนการผลิตสินคาที่ใชวัตถุดิบจากภาคเกษตรเปนฐานการผลิตเทานั้น แตเพื่อให
เกิดกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ควรมีการวางแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อสรางความเชื่อมโยงของ
กระบวนการผลิต (Supply Chain) โดยการกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคเกษตร โดยเฉพาะ
ดานโลจิสติกส เปนตน
ทิศทางการสรางคุณคาอยางยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ในระยะกลาง
• การเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ในขณะที่ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชาลงอยางรวดเร็ว โดยการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและ
การวางแผนด า นแรงงานเพื่ อ ชดเชยขนาดของกํ า ลั ง แรงงานที่ จ ะขยายตั ว ช า ลงและลดลงในอนาคต
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกจะทําใหประเทศไทยตองเตรียมการเพื่อสรางความแข็งแกรงและใช
ประโยชนจากความไดเปรียบของทุนทางสังคม การเตรียมความพรอมดานทรัพยากรมนุษย การเตรียม
ความพรอมเพื่อลดผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในโครงสรางทางการผลิต การแขงขัน
ที่รุนแรงขึ้นและผลกระทบจากภาวะโลกรอน การแพรกระจายของโรคระบาดซึ่งมีแนวโนมรุนแรงขึ้น
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การเตรียมความพรอมของโครงสรางพื้นฐานทางสังคมเพื่อรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุ การลดผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการอพยพโยกยายแรงงานและทรัพยากรระหวางประเทศ
1.3) กรอบทิศทางการพัฒนาในระยะยาว (พ.ศ. 2553 – 2573) : Sustainable Industry
เปนการพัฒนาที่เนนความยั่งยืนเปนหลัก โดยการพัฒนาจะตองมุงสูการเปนเศรษฐกิจ
สรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Creative and Green Economy) ซึ่งเปนกระแสการ
พัฒนาของโลกในปจจุบัน ที่นอกจากจะแขงขันกันดานเศรษฐกิจแลวยังตองใหความสําคัญกับผลกระทบที่
จะเกิดกับภาคสังคมและสิ่งแวดลอมดวย
ทิศทางการสรางคุณคาในเชิงลึก (Vertical Value Creation) ในระยะยาว
• Product Champion for ASEAN+ 6
ปจจุบันสินคาสําคัญที่สงออกไปอาเซียน ไดแก รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา น้ํามันสําเร็จรูป เหล็ก เหล็กกลาและ
ผลิตภัณฑ การเปดเสรีระหวาง ASEAN และการพัฒนาความรวมมือระหวาง SEAN+6 (จีน อินเดีย เกาหลี
ใต ญี่ปุน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) ที่ครอบคลุมทั้งดานสินคา บริการ และการลงทุน จะทําใหไทยเขา
เปนสวนหนึ่งของหวงโซการผลิตโลก เนื่องจากในปจจุบันจีนเปนผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมและเปนผูสงออก
รายใหญของโลกและยังเปนทั้งนักลงทุนรายใหญในอาเซียนและเปนประเทศผูรองรับการลงทุนรายใหญสุด
ของโลก การรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่ใกลชิดยิ่งขึ้นกับจีนจะชวยดึงดูดการลงทุนจากประเทศนอกกลุมให
เขามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อกระจายสินคาไปยังตลาดอาเซียนและจีน ประกอบกับการใหเงิน
สนับสนุนของจีนเพื่อจัดตั้งกองทุนวาดวยความรวมมือดานการลงทุนจีน-อาเซียน มูลคา 10 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ และกองทุนกูยืมมูลคา 15 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อยกระดับเสนทางคมนาคมและระบบ
โลจิ สติ ก ส ข องอาเซี ย นที่ เ ป น อุ ป สรรคสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ต อ การเติบ โตอย า งมี ศั ก ยภาพของอาเซี ย น
ผลสําเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมศักยภาพ
ดานการแขงขันและเชื่อมโยงภาคการคาการลงทุนระหวางอาเซียนและจีนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ การสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในสาขาสําคัญจะชวยใหไทยสามารถ
ขยายการคาและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพไดมากขึ้น เชน สาขาผลิตภัณฑอาหารผลิตภัณฑยาน
ยนต ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส รวมถึงสาขาบริการ อาทิ การทองเที่ยว การบริการสุขภาพ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสาขาตาง ๆ เหลานี้ ลวนเปนสาขาที่อาเซียนจะเรงรัดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจใหเห็นผล
เปนรูปธรรมภายในป 2553 (ค.ศ.2010) ในขณะเดียวกัน ผูประกอบการไทยจึงจําเปนตองเรงปรับตัวและใช
โอกาสจากการลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนตางๆ ลง ใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ โดยเฉพาะใน
สาขาที่ไทยมีความพรอมและมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
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ไทยมีโอกาสที่จะขยายตลาดสินคาในภูมิภาคอาเซียนไดเพิ่มขึ้น โดยปจจัยเกื้อหนุนที่
สําคัญคือ
ไทยมีศักยภาพที่ในการสงออกสินคาที่อาเซียนมีความตองการนําเขาไดหลายรายการ
ซึ่งการลดอุปสรรคทางภาษีนาจะกระตุนใหการสงออกมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น
การลงทุนจากตางประเทศ ที่เขามาใชไทยเปนฐานการผลิตจะชวยขยายฐานตลาด
สินคาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมใหมเพิ่มเติมจากโครงสรางสินคาที่อาเซียนมีการผลิตอยูแตดั้งเดิม ซึ่งผล
ในทางออมของการลดอุปสรรคทางภาษีผานการดึงดูดการลงทุนที่จะไปมีผลตอการขยายการคาภายใน
ภูมิภาคนั้น อาจมีมากยิ่งกวาผลในทางตรงของการลดอุปสรรคทางภาษีที่จะชวยขยายการคาในสินคาที่มี
การผลิตอยูดั้งเดิม
ความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร ผสานกับแนวทางของรัฐบาลในการ
กําหนดเปาหมายอุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่ตองการใหไทยเปนศูนยกลาง หรือ Hub ของภูมิภาค คาดวาจะ
เปนแรงผลักดันสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะใหไทยขยายตลาดในอาเซียนไดมากขึ้น ซึ่งไทยมีขอไดเปรียบ
สําคัญที่รายลอมดวยกลุมประเทศอินโดจีน และมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอไปยังภาคตะวันตกเฉียงใตของ
จีนทิศทางการสรางคุณคาในเชิงระนาบ (Horizontal Value Creation) ในระยะยาว
• Green Product & Clean Product
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศจําเปนตองมีการปรับตัวใหมีกระบวนการผลิตตลอดหวง
โซอุปทานการผลิตที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อมุงสูการเปนอุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซ
เรือนกระจกสูบรรยากาศต่ํา โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมใหมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อาทิ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร เชน มันสําปะหลัง
ขาวโพด ขาวสาลี ออย ซึ่ง สามารถยอยสลายเองไดตามธรรมชาติ และไมทําลายชั้นบรรยากาศ ซึ่งประเทศ
ไทยมีความอุดมสมบูรณของวัตถุดิบที่สามารถรองรับความตองการของอุตสาหกรรมดังกลาวที่เพิ่มมากขึ้น
ไดอยางพอเพียง
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อาทิ พลังงานลม คลื่น แสงอาทิตย และความรอนใต
พิภพ สามารถที่จะนํามาพัฒนาทดแทนพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งประเทศไทยมีแหลงพลังงานแสงอาทิตยที่
สามารถนํามาพัฒนาเปนพลังงานในรูปเซลลแสงอาทิตยได แตตองพัฒนาใหมีตนทุนต่ําเพื่อใหคนสวน
ใหญสามารถนํามาใชได รวมทั้งมีวัตถุดิบชีวมวลอยูมากมาย เชน ฟางขาว ใบออย สามารถนํามาผลิตเปน
กาซชีวภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในดานวัตถุดิบการเกษตรที่มีราคาถูกสามารถนํามาผลิต
เอทานอลและไบโอดีเซล แตตองคํานึงถึงเรื่องการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการวัตถุดิบทางการ
เกษตรดวย เพื่อมิใหสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอื่นที่ใชวัตถุดิบชนิดเดียวกัน
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ทิศทางการสรางคุณคาอยางยั่งยืน (Sustainable Value Creation) ในระยะยาว
• Social Industrial Zone
Social Industrial Zone หมายถึง แนวทางการรวมตัวกันของชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชน
ใกลเคียงที่มีการผลิตหรือการคาสินคาประเภทเดียวกัน ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก
จํานวนมาก และมีระบบที่สรางความแข็งแกรงและความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน เนื่องจากมีความ
ยืดหยุนในการปรับตัวใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดรวดเร็ว การรวมกันเปนนิคมอุตสาหกรรมจุดประสงค
หลักเพื่อรวมกันพัฒนาและปกปองธุรกิจของชุมชน กอใหเกิดความรูสึกรักและสามัคคีกันในชุมชน
เนื่องจากมีการรวมทํากิจกรรม การพบปะสังสรรคกันมากขึ้น ไมใชทํางานแบบตางคนตางทํา
ผูประกอบการหลายรายถึงจะผลิตสินคาประเภทเดียวกัน แตมีความแตกตางกันในรูปแบบ จะสราง
เอกลักษณโดดเดนของตนขึ้น โดยไมลอกเลียนแบบกัน นอกจากนี้ ยังเปนที่มาของธุรกิจที่เกี่ยวของอื่นๆ
เกิดเปนธุรกิจครบวงจร การผลิตจะประสบผลสําเร็จ เชน การผลิตรองเทา จะมีบริษัททั้งผูผลิตและผูนําเขา
วัตถุดิบ (หนัง ผา ฯลฯ) อุปกรณตกแตง (สน พื้น หุน ฯลฯ) เครื่องจักรกล บรรจุภัณฑ เปนตน พรอมสรรพใน
นิคมอุตสาหกรรม เมื่อการผลิตสินคาแพรหลายและมีความชัดเจนมากขึ้น ผูประกอบการก็รวมตัวกันเพื่อ
ประชาสัมพันธสินคาและขยายตลาดใหกวางขวางขึ้น มีการจัดตั้งสํานักงานในลักษณะของศูนยบริการ
(Service Center) ใหความชวยเหลือทั่วๆไป ไดแก ชวยประชาสัมพันธ ใหขอมูลขาวสาร ใหคําปรึกษาและ
คําแนะนําทางกฎหมาย และความสนับสนุนดานการเงินบางกิจกรรม เปนตน นอกจากแนวทางดังกลาวซึ่ง
เปนการรวมกลุมกันของผูประกอบการรายยอยใน Cluster และชุมชนเดียวกันแลว ยังมีอีกแนวทางหนึ่งซึ่ง
จะชวยใหภาคการผลิตเขมแข็งขึ้นไดโดยการนําของผูประกอบการรายใหญที่มีความเขมแข็ง เปนผูใหการ
สนับสนุนในพื้นฐานการผลิตที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูงและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อเปน
หลักในการเขามามีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งหากสามารถวางแนวทางการรวมกลุมของอุตสาหกรรมใหรวมกับ
ชุมชน และสามารถรวมกันวางแผนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันเปนกลุมกอนจนครบตลอดหวง
โซการผลิตได จะทําใหเกิดความเขมแข็งทั้ง Cluster ทั้งผูประกอบการรายใหญและรายยอ ยในกลุม
รวมถึง ชุม ชนดว ย ซึ่ง ทิศ ทางการปรับตัว ของอุต สาหกรรมในระยะยาวนั้น หากผูประกอบการรายยอย
ของอุตสาหกรรมไทยสามารถรวมกลุมและจัดตั้งเปน Social Industrial Zone ไดโดยการใหความชวยเหลือ
จากภาครัฐ จะทําใหภาคอุตสาหกรรมทั้งรายใหญและรายยอย ของไทยมีความเขมแข็งและมีความ
เชื่อมโยงกันในชุมชนชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนไดอยางยั่งยืน เนื่องจากทุกภาคสวนใน
ชุมชนจะเขามามีสวนรวมในการวางนโยบายและมีสวนในการเปนเจาของรวมกัน
• Green Industry Zone
การพัฒนาพื้นที่ใหเปนพื้นที่การผลิตสีเขียว (Green Industrial Zone) โดยการสงเสริม
กิจกรรมในภาคการผลิตที่ปลอยคารบอนต่ํา การผลิตที่คํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืนในการผลิตและ
บริโภค โดยการปรับรูปแบบการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สนับสนุนการผลิตและการใชทรัพยากรอยาง
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มีประสิทธิภาพ สงเสริมการผลิตที่สะอาด สนับสนุนสงเสริมใหเกิดการลงทุนในภาคการผลิตที่เนนการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งปรับโครงสรางการผลิตสูภาคเกษตรและบริการ โดยสงเสริมการเกษตร การคา
การบริการ และการลงทุนที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม การสงเสริมการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียน และ
พลังงานสะอาด และการวางผังเมืองที่ผสมผสานระบบนิเวศนเขาดวยกัน โดยกําหนดมาตรการจูงใจทาง
เศรษฐศาสตรทั้งการเงินการคลัง การปรับระบบภาษี และมาตรการทางการตลาด ควบคูกับการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและแบบแผนการบริโภคของสังคมใหมุงสูความยั่งยืน การปลูกฝงจิตสํานึก สรางคานิยมในการ
ดําเนินชีวิต และองคความรู เรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สงเสริมการใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่น ในการผลิตสินคาและบริการสีเขียว และสินคาและบริการเชิง
สรางสรรค เพื่อนําไปสูสังคมเศรษฐกิจคารบอนต่ํา
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1
การเพิม่ ขีดความสามารถของผูประกอบการ
และภาคอุตสาหกรรมในการแขงขัน และการ
สรางความเชือ่ มโยงสูพ ื้นทีแ่ ละตลาดอาเซียน

•

กลยุทธ
ดานการสรางความเขมแข็ง
o เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการ
โดยเฉพาะผลิตภาพแรงงาน (Labor
Productivity) และผลิตภาพการผลิตรวม (Total
Factor Productivity)
o จัดพื้นที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) ในแต
ละพื้นที่อยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับทุกดาน
เชน วัตถุดิบ การขนสง สิ่งแวดลอม และชุมชน
เปนตน
o สนับสนุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ทั้งภายใน
กลุมสาขา และการเชื่อมโยงขามกลุมสาขา
รวมถึง Cluster ใน ASEAN Production Chain
ที่ตองการทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบาน
เพื่อเพิม่ มูลคาใหกับผลิตภัณฑ
o การขยายโอกาสเขาสูตลาดสากล โดยเฉพาะ
ตลาด ASEAN โดยพัฒนาสินคาเขาสู
มาตรฐานสากล ตรงตามความตองการ และ
สินคาที่มีโอกาสสูงในการเจาะตลาด
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ยุทธศาสตร
•

กลยุทธ
ดานนโยบายและมาตรการ
o การมีกฎระเบียบและนโยบายทีเ่ อื้อตอธุรกิจ
ไดแก การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ที่ไมเอื้อการ
มีนโยบายที่เปนประโยชนและมีความตอเนือ่ ง
เชน การสงเสริมการใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพการมีนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ตอเนือ่ งชัดเจน การ
ปรับปรุงกฎระเบียบแรงงานตางดาว การมี
นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับการเจรจาเรื่องมาตรการที่
มิใชภาษี (Non-tariff Barrier: NTB) การมี
นโยบายการตางประเทศทีพ่ รอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการเปนโลกหลายศูนยกลาง
(Global Multi- polar) เปนตน
o สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งใน
ระดับมหภาค และระดับอุตสาหกรรม เชน การคา
การลงทุน กฎระเบียบดานการเงิน การคมนาคม
ระบบ Logistic การพัฒนาสายพานการผลิตใน
ASEAN การสรางความรวมมือในการตรวจสอบ
และสรางมาตรฐานสินคา และการขนสงวัตถุดิบ
ภายในกลุม Supply Chain เปนตน
o สรางและพัฒนาผูประกอบการสากล เพือ
่ รองรับ
เศรษฐกิจไรพรมแดน
o

สงเสริมผลิตภาพและศักยภาพการผลิตเพือ่ การ
แขงขัน โดยการสงเสริมการปรับปรุง เครื่องจักร
และการนําเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
สมัยใหมมาใช เปาหมายเพือ่ ใหภาคอุตสาหกรรม
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึน้

43

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 2
การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สราง
คุณคา มีนวัตกรรม และเชื่อมโยงกับการใช
วัตถุดิบในประเทศ รวมทัง้ อุตสาหกรรมตนน้าํ

•

กลยุทธ
ดานการสรางความเขมแข็ง
o พัฒนาอุตสาหกรรมฐานรากและอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยง ใหเขมแข็ง ทั้งสาขาที่เชื่อมโยงกับการใช
วัตถุดิบในประเทศ และสาขาที่สนับสนุน
อุตสาหกรรมที่มีอยูท ี่สําคัญ โดยสนับสนุนการ
ยกระดับทัง้ หวงโซมูลคา และการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ
o สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development: R&D) ที่สอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับงานวิจัย
และการนําไปใชประโยชน โดยฉพาะการพัฒนา
จากวัตถุดิบทางการเกษตรไปสูสินคา
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงดวยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science and Technology: S&T)
อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology),
เทคโนโลยีวัสดุ (Material Technology)
o สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม มา
พัฒนาสินคาและบริการรวมกับความเปน
เอกลักษณของประเทศ (Creative Economy)
รวมถึง การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณคา (ยี่หอ
(Brand), การออกแบบ (Design), การใชงาน
(Function) , ฯลฯ) และการสรางเครือขาย
อุตสาหกรรมสินคานวัตกรรมใหม ๆ
o พัฒนาและเตรียมความพรอมกําลังคน ดาน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี
คุณภาพในสัดสวนที่สอดคลองกับความตองการ
ของทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณภาพ/คุณคา (Value) ใหมากขึ้น
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ยุทธศาสตร
•

ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสังคมและ
สิ่งแวดลอม

•

กลยุทธ
ดานนโยบายและมาตรการ
o บูรณาการนโยบายการผลิตภาคเกษตร โดยมีการ
วางแผนการผลิตภาคเกษตร ใหผลิตภัณฑของ
ภาคเกษตร สามารถสนองตอบความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมไดอยางตรงความตองการและมี
ความมัน่ คงทางวัตถุดิบ
o Government Procurement ในการสงเสริมให
หนวยงานภาครัฐใชสินคานวัตกรรมที่คิดคนจาก
ในประเทศ
o นโยบายสงเสริมการประกอบธุรกิจในสินคาที่มี
นวัตกรรม เชน การใชมาตรการภาษี สินเชือ่ การ
บมเพาะ การรวมทุน ฯลฯ ทีจ่ ะผลักดันใหมีการนํา
งานวิจยั หรือสินคานวัตกรรมในระดับหองทดลอง
ไปสูการประกอบธุรกิจ เปาหมาย เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่สรางคุณคา และนวัตกรรม
รวมทัง้ อุตสาหกรรมตนน้ํา
ดานการสรางความเขมแข็ง
o สงเสริมใหผูประกอบการมีความรับผิดชอบตอ
สังคม โดยสรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการใน
การผลิตสินคาโดยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปนธรรมกับสังคม
สนับสนุนใหภาคเอกชนเกิดความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมทีช่ ัดเจน
เปนรูปธรรม ตรวจวัดไดสรางความเขาใจและ
ความมีสว นรวมกับชุมชนในพื้นที่
o สงเสริมการวิจย
ั เพื่อใหเกิดการผลิตสีเขียวและการ
ผลิตที่สะอาด (Green & Clean Production) ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เชน สนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการอนุรกั ษ
พลังงานและจัดการสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตร
•

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืน

•

•

กลยุทธ
ดานนโยบายและมาตรการ
o นโยบายการควบคุมมลพิษ เชน เรงรัดการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย กลิ่นทีเ่ กิดจาก
ภาคการผลิต เปาหมาย เพือ่ ใหภาคอุตสาหกรรม
ตระหนัก และใหความสําคัญกับสังคมและ
สิ่งแวดลอม
ดานการสรางความเขมแข็ง
o สงเสริมการลงทุนใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน โดยเฉพาะการลงทุน ที่สรางคุณคาแก
ประเทศ เพื่อเปนการสรางงาน สรางรายได
เงินตราตางประเทศ และเปนการสงเสริมการ
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
o สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ พัฒนานัก
ลงทุนไทยใหมคี วามพรอมในการลงทุน
ตางประเทศ ประสานงานหนวยงานที่เกีย่ วของ
เพื่อดําเนินการอยางเปนบูรณาการในการอํานวย
ความสะดวกการลงทุนในตางประเทศ
ดานนโยบายและมาตรการ
o นโยบายสงเสริมการลงทุน โดยใหสิทธิและ
ประโยชนในดานตางๆ
o มาตรการชักจูงการลงทุนเชิงรุก จัดกิจกรรมชักจูง
นักลงทุนเปาหมาย
o มาตรการสรางภาพลักษณเศรษฐกิจการลงทุน
ของประเทศไทย ดําเนินการผานสื่อตางๆ
o มาตรการพัฒนาปจจัยทีเ่ กื้อหนุนและแกไขปญหา
ที่เปนอุปสรรคตอการลงทุนสงเสริมการพัฒนา
ปจจัยเกื้อหนุนการลงทุน ประสานงานกับ
หนวยงานตางๆ เพื่อแกไขปญหานักลงทุน
เปาหมาย เพือ่ สงเสริมใหเกิดการลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
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2.2.9 แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดจัดทําแผนการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีกรอบแนวคิดในการผลักดันให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อใหดําเนินธุรกิจโดยใชความรู ความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม และเอกลักษณทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับสาขาธุรกิจและระดับผูประกอบการ และมุงสนับสนุน
ตามระยะการเติบโตของธุรกิจ ไดแก ขั้นเริ่มตนธุรกิจ (Start-up) ที่หมายถึงธุรกิจที่มีระยะเวลาการดําเนิน
ธุรกิจไมเกิน 3 ป ขั้นเติบโต (Growth & Maturity) และขั้นการปรับเปลี่ยนธุรกิจ (Turn around) ซึ่งจะ
ครอบคลุมมิติเชิงพื้นที่ ทั้งระดับภาพรวมประเทศ กลุมจังหวัด และรายจังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
การกระจายความเจริญจากสวนกลางสูภูมิภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่
ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) จะ
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพ การสรางสรรคและนวัตกรรม
ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย กระตุนใหเกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงกัน
ทางธุรกิจ เนนการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยคํานึงถึงปจจัยดานสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณ
ของแตละพื้นที่ ในดานการเสริมสรางศักยภาพ เพื่อเตรียมพรอมสูการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเปด
เสรี จะมุงเนนการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการคาและดําเนิน
ธุรกิจระหวางประเทศ
วิสัยทัศน
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย ใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย
พันธกิจ
พันธกิจ 1
พันธกิจ 2

พันธกิจ 3

สนับสนุนปจจัยเกื้อหนุนที่จาํ เปนและเหมาะสมตอวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมไทยทัง้ ภาคการผลิต การคา และบริการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไทยโดยใชองคความรู ทักษะฝมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิด
สรางสรรค และวัฒนธรรม
สงเสริมบทบาทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยแตละพื้นที่ในการ
สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยคํานึงถึงคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล
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พันธกิจ 4

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย ใหมีศักยภาพในทางการคา
และการลงทุนทั้งในและตางประเทศ

โดยมียทุ ธศาสตรและกลยุทธการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังนี้
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนปจจัย
แวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
โดยดําเนินการสนับสนุนปจจัยพืน้ ฐาน 2
สวน คือ
•

•

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพหนวยงานและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม
พัฒนาใหเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ เขาใจสภาพปญหาและความตองการ
การสรางปจจัยแวดลอมเพื่อใหเอื้อตอ
ที่แทจริงของผูป ระกอบการ เขาใจแนวทางการสงเสริม
การดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาด
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทัง้ ผลักดันใหมี
กลางและขนาดยอมในทุกระดับการ
สถาบันสําหรับการพัฒนาความรูของผูท ี่เกี่ยวของตัง้ แต
เติบโตของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพและ
ระดับผูกําหนดนโยบายจนถึงระดับเจาหนาที่ เพื่อใหการ
ธรรมาภิบาล รวมทัง้ พัฒนาเครือขายการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนไปอยาง
ทํางานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ประสิทธิภาพ
ขนาดยอมของภาครัฐอยางมีบูรณาการ
กลยุทธที่ 1.2 พัฒนาระบบฐานขอมูลวิสาหกิจขนาด
การสรางภูมิคมุ กันจากปจจัยเสี่ยงทัง้
กลางและขนาดยอม และขอมูลองคความรูเพื่อ
ภายในและภายนอกประเทศ การฟนฟู ประโยชนในการวางแผนการสงเสริมและดําเนินธุรกิจ
และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จาก
พัฒนาระบบฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและ
สถานการณฉกุ เฉินและสถานการณที่
ขนาดยอม โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดทําขอมูล
เปลี่ยนแปลง
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสามารถ
อางอิงขอมูลไดจากฐานขอมูลเดียวกัน ลดความซ้ําซอนของ
การจัดทําระบบฐานขอมูล เกิดความคุมคา และเปน
ประโยชนในการวางแผนการสงเสริมและการดําเนินธุรกิจ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งขยายและ
สรางชองทางใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
เขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.3 ทบทวน ปรับปรุง และผลักดัน กฎหมาย
กฎระเบียบ มาตรการ ภาษีและการใหสิทธิประโยชน
เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ผลักดันใหเกิดการทบทวน ปรับปรุง แกไขกฎหมาย
กฎระเบียบ ขั้นตอน วิธกี ารปฏิบัติ ใหสอดคลองกับ
สถานการณและความตองการทางดานธุรกิจ เพื่อลด
อุปสรรค อํานวยความสะดวก สรางโอกาสใหแกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และสงเสริมใหภาครัฐใช
กฎหมายเปนเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมดําเนินการตามทิศทางที่
สอดคลองกับนโยบายของรัฐ อาทิ การลดอัตราภาษี การให
สิทธิประโยชนเพื่อสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และสงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาถึงสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่ภาครัฐจัดให เปน
ตน รวมทั้งการใชกฎหมาย กฎระเบียบเปนเครื่องมือในการ
การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส เพื่อลดความ
ไดเปรียบ/เสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธที่ 1.4 เสริมสรางระบบและเตรียมความพรอม
เพื่อใหวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
เขาถึงเงินทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทางการเงิน
สงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาถึงเงินทุนไดมากขึ้น โดยการเตรียมความ
พรอมใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานการ
บริหารจัดการธุรกิจ สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงินใหมี
สวนรวมในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การเชื่อมโยงบริการทางการเงินกับโครงการสงเสริมพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของหนวยงานตางๆ การ
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กลยุทธ
เพิ่มชองทางหรือโอกาสการเขาถึงแหลงเงินทุน ทั้งตลาดเงิน
ตลาดทุน และแหลงเงินทุนอืน่ ๆ การปรับปรุงระบบการค้าํ
ประกันสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทัง้
การสงเสริมระบบขอมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เขาถึงแหลงเงินทุน และผลักดันใหหนวยงานแหลงเงินทุน
ตางๆ นําขอมูลจากฐานขอมูลดังกลาวไปใชในประกอบการ
พิจารณา
กลยุทธที่ 1.5 สรางความเขมแข็งใหแกกลไกและ
เครือขายการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
ผลักดันใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมเปนวาระแหงชาติ และสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน นําแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมไปใชเปนกรอบการดําเนินงานและจัดสรรงบประมาณ
รวมทัง้ พัฒนาเครือขายความรวมมือในการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ระหวางสวนราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการเอกชน ทั้งในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค พรอมทัง้ สรางกลไกการติดตามและประเมินผล
และพัฒนาตัวชี้วัดการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
กลยุทธที่ 1.6 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใหดําเนินธุรกิจโดยใชหลักธรรมาภิบาล และ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และใชธรรมาภิบาลใน
การประกอบธุรกิจ เชน การสนับสนุนเงินทุน การใหสิทธิ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจ (ภาษี การสงเสริมการลงทุน
คาธรรมเนียม) เปนตน
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.7 สรางกลไกและระบบการยกระดับความรู
ความสามารถทักษะบุคลากรของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ดานการจัดการ การผลิตใหสอดคลอง
กับความตองการของภาคธุรกิจ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
การเรียนการสอนที่เนนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ การสงเสริมใหนําระบบการจายคาตอบแทน
ตามมาตรฐานฝมือแรงงานมาใชใหมากขึน้ การสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาบุคลากรโดยการใหสิทธิประโยชน
ตาง ๆ พรอมทัง้ ดําเนินการสงเสริมพัฒนาผูใหบริการแก
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (นัก
วินิจฉัย พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา) ใหมีศักยภาพและ
ความสามารถในการใหบริการ มีจํานวนที่เพียงพอ และมี
อัตราคาบริการที่เหมาะสมทีว่ ิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมสามารถเขาถึงได
กลยุทธที่ 1.8 เพิ่มประสิทธิภาพหนวยใหบริการดาน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา คุณภาพ
มาตรฐานและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง
สนับสนุนใหวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
และทรัพยสนิ ทางปญญาไปประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ
โดยการใหความรู สนับสนุนเงินทุนสิทธิประโยชน และขอมูล
ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พรอมทั้งสนับสนุน
การเพิม่ ศักยภาพทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของหนวยที่
ใหบริการดานเทคโนโลยี นวัตกรรม ทรัพยสินทางปญญา
และการรับรองมาตรฐาน เพือ่ ใหมีความเพียงพอและ
สอดคลองกับความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
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กลยุทธ
กลยุทธที่ 1.9 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การตลาดใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
สงเสริมการสรางเครื่องมือและกลไกเพื่ออํานวย
ความสะดวกทางดานการตลาดใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยการสรางองคความรูดานการตลาด
เพื่อใหบริการแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การ
สงเสริมพืน้ ทีท่ างการคาสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม โดยจัดใหมีโครงสรางพืน้ ฐานดานการตลาด
บริการทางการคาอยางครบวงจร การสงเสริมสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานโลจิสติกส การสรางกลไกตลาดที่มี
จริยธรรม คุณธรรม ความโปรงใส รวมทั้งสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีบทบาทในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐมากขึน้ เชน การกําหนดสัดสวนการจัดซื้อจัดจาง
การกําหนดโครงการจัดซื้อจัดจางใหเปนการเฉพาะแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การปรับปรุงกฎระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติ การใหสทิ ธิพเิ ศษในการยื่นขอเสนอ
โครงการ เปนตน
กลยุทธที่ 1.10 สรางภูมิคมุ กัน ฟนฟู และบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม
สนับสนุนและสงเสริมการสรางความพรอมเพื่อ
รองรับสถานการณฉุกเฉินในรูปแบบตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ
การชุมนุมตาง ๆ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ เพื่อให
สามารถแกไข ฟนฟู และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยกําหนดมาตรการชวยเหลือ
ตาง ๆ เชน การจัดสรรเงินกองทุนสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม การระดมทุน การลดภาระคาใชจาย
การเสริมสภาพคลอง การจัดหาพืน้ ที่ประกอบการ พรอมทั้ง
สนับสนุนใหวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
ความสําคัญกับการสรางภูมคิ ุมกันจากปจจัยที่สง ผลกระทบ
52

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
ตอการดําเนินธุรกิจ เชน การบริหารความเสี่ยงจากปจจัยที่
สงผลกระทบตอธุรกิจ (อาทิ การทําประกันภัย การทํา
สัญญาซื้อ-ขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา) และการ
สนับสนุนการจัดทําระบบศูนยขอมูลระบบเตือนภัยใหแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน

ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ไดแก การเพิ่ม
ผลิตภาพในการดําเนินธุรกิจ การยกระดับ
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การบริหารจัดการ มาตรฐาน
และคุณภาพของสินคาและบริการ การ
ขยายโอกาสทางการตลาด และการ
ใหบริการของหนวยงานภาครัฐ เปนตน ทั้งนี้
ปจจัยเหลานี้จะมีสวนสนับสนุนใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการผลิต
ภาคการคา และภาคบริการมีความเขมแข็ง
และสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน

กลยุทธที่ 2.1 เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจ
การเพิม่ ผลิตภาพและประสิทธิภาพของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จําเปนจะตองมีการ
วิเคราะห ประเมินศักยภาพของธุรกิจ เพื่อใหทราบถึง
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ และนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน ลด
ตนทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต โดยในระยะเริ่มตนตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคําปรึกษา หรืออาจนํารูปแบบธุรกิจ
ที่ประสบความสําเร็จมาประยุกตใชในการดําเนินธุรกิจ
รวมทัง้ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมใหมีความรูและทักษะในการวิเคราะห
และประเมินศักยภาพของธุรกิจ และควรสงเสริมใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีการดําเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบตอสังคม นอกจากนี้ภาครัฐควรเพิ่มศักยภาพของ
หนวยงานที่ใหบริการ (Service Provider) ใหสอดคลองและ
เพียงพอตอความตองการ
กลยุทธที่ 2.2 สงเสริมการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ
การรวมกลุมและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
การพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุม และ
เครือขายวิสาหกิจเปนแนวทางสําคัญทีท่ าํ ใหวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพ
ทางการแขงขันเพิม่ ขึ้น จากการนําศักยภาพที่แตกตางกัน
มาเกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจรวมกันของ
สมาชิกเครือขายในหวงโซอปุ ทาน (Supply Chain)
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โดยพัฒนาเครือขายรวมกับหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน
และสถาบันที่เกี่ยวของ ซึ่งทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และองคความรูระหวางสมาชิก ชวยลดตนทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมทัง้ เปนการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity) การสงเสริมเครือขายวิสาหกิจในลักษณะนี้
สามารถดําเนินการไดโดยการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ เพื่อเปนทิศทางการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจเปาหมาย และพัฒนาผูป ระสานการ
พัฒนาเครือขายวิสาหกิจ ใหเปนผูน าํ ในการผลักดันใหเกิด
การรวมกลุม และพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
เครือขายอยางตอเนื่อง
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยใชเทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิ
ปญญา และทุนทางวัฒนธรรม
การพัฒนาสินคาและบริการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ตลาด ภาครัฐควรกระตุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมใชความคิดริเริ่มสรางสรรคโดยการสนับสนุนที่ปรึกษา
ผูเชี่ยวชาญ และเงินทุนใหแกผูประกอบการ เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการโดยการประยุกตใชภูมิปญญาผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาเพื่อใหผูประกอบการทราบถึง
การคุมครองทางกฏหมายในสินคาและบริการที่ไดพฒ
ั นาขึ้น
สนับสนุนใหมกี ารทําวิจยั และพัฒนาเชิงประยุกตและใช
ประโยชนจากงานศึกษาวิจยั ที่มีอยูทงั้ ในประเทศและ
ตางประเทศ อีกทัง้ สนับสนุนใหเกิดเครือขายนักออกแบบ
นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ ในหวงโซมูลคา
(Value Chain) เพื่อใหมีบทบาทในการริเริม่ ผลิตสินคาและ
บริการใหม
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กลยุทธที่ 2.4 ยกระดับคุณภาพสินคาและบริการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดมาตรฐาน
สากล
การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของสินคาและบริการอยางตอเนื่อง
และยกระดับการผลิตสินคาและบริการใหไดมาตรฐาน
โดยเฉพาะมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกําหนด ตลอดจน
กําหนดมาตรฐานวิชาชีพ (Professional Certification) และ
เกณฑคุณภาพธุรกิจในธุรกิจภาคการคาและบริการ
นอกจากนี้ เพือ่ ใหการยกระดับคุณภาพสินคา
และบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐควรสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมเขาถึงบริการของหนวยงานรับรอง
มาตรฐานตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว และสงเสริมให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทีม่ ีศักยภาพไดการ
รับรองมาตรฐานระดับสากล เพื่อใหเกิดการยอมรับจาก
ผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมใหธุรกิจบริการนําแนวทางวิศวกรรม
และการจัดการบริการมาประยุกตใชในการดําเนินงาน
เพื่อใหธุรกิจมีการดําเนินงานที่เปนระบบและมีความ
นาเชื่อถือ
กลยุทธที่ 2.5 สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาด
ใหแกวสิ าหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การพัฒนาดานการตลาดสามารถดําเนินการไดโดย
การใหความรูพ ื้นฐานดานการตลาด สนับสนุนกิจกรรม
สงเสริมดานการตลาด พัฒนาตราสินคา และเพิ่มชองทาง
การตลาดอยางทัว่ ถึงในประเทศและระหวางประเทศ เชน
การคาผานระบบสารสนเทศ กิจการการคาระหวางประเทศ
(Trading Firm) เปนตน โดยการพัฒนารานคาสงใหสามารถ
ชวยเหลือและเชื่อมโยงกับรานคาปลีกดั้งเดิม เพื่อยกระดับ
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ภาคการคาในภาพรวม และสนับสนุนใหมกี ารนําขอมูลดาน
การตลาดเชิงลึกมาใชประโยชนประกอบในการดําเนินธุรกิจ
กลยุทธที่ 2.6 พลิกฟนธุรกิจเพื่อความอยูรอด
การชวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมให
สามารถพลิกฟนการดําเนินธุรกิจเพื่อความอยูรอดหรือลด
ผลกระทบจากการเลิกกิจการ ทําไดโดยการสนับสนุนที่
ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนสนับสนุนดวยมาตรการทางการเงิน เพื่อให
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถฟน ฟูธุรกิจและ
ปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งสงเสริมใหมีหนวยงาน
กลางทําหนาที่รวบรวมขอมูล ประสานงานเพื่อชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกแกผูประกอบการในการปรับปรุง
ธุรกิจ และ ขายหรือซื้อกิจการ
กลยุทธที่ 2.7 สรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
ใหม
การสรางและพัฒนาผูประกอบการรายใหม สามารถ
ดําเนินการไดโดยการสรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในการเปน
ผูประกอบการ เสริมสรางทัศนคติและประสบการณเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจใหแกนกั เรียน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป
เสริมสรางความสามารถในการผลิตสินคาและบริการที่มี
ความแตกตางและมีมูลคาสูง และสงเสริมใหมีการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล สนับสนุนใหมวี ิสาหกิจเพื่อสังคม (Social
Enterprise: SE) และเครือขายของวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรู รวมทั้งสราง
ผูประกอบการการคา (Merchandizer) เพือ่ กระตุนและ
เชื่อมโยงใหผผู ลิตสินคาสามารถจําหนายสินคาและบริการ
ไดมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยาง
สมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน
ประเทศไทยมีอยูอยางหนาแนนในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เชนเดียวกับการจางงานสวนใหญของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แสดง
ใหเห็นถึงความไมสมดุลของการพัฒนาเชิง
พื้นที่ แมวาพืน้ ที่อนื่ มิไดมีศกั ยภาพดอยไป
กวาพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทั้งนี้ ศักยภาพของพื้นที่สามารถจําแนกได
เปน 3 ดาน คือ
1) ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึง
ศักยภาพของวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณ
สามารถสรางมูลคาเพิม่ (value-added)
และความโดดเดนใหแกสนิ คาและ
บริการ
2) ดานเศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงศักยภาพ
ของพื้นทีท่ ี่เหมาะสมกับการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
3) ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ซึ่ง
หมายถึงความอุดมสมบูรณ ความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่มีเฉพาะในพื้นที่ และเปน
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งยุทธศาสตรนี้
มุงเนนการสงเสริมตามความหมายของ
ศักยภาพพื้นทีด่ ังกลาว รวมถึงยังสงเสริม

กลยุทธที่ 3.1 สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมและผูประกอบการชุมชน ใหพัฒนาบนพืน้ ฐาน
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งแกวิสาหกิจ
ขนาดและขนาดยอม รวมทัง้ ผูประกอบการชุมชน
อยางสมดุล ดวยการสงเสริมการดําเนินธุรกิจที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจ สรางคุณคาทางสังคม และวัฒนธรรมใน
ทองถิน่ โดยคํานึงถึงความหลากหลายและความแตกตาง
ของพื้นที่ ใชประโยชนจากขอมูลในพืน้ ที่ พัฒนาความรูแ ละ
ทักษะฝมือแรงงานในแตละพื้นที่ สนับสนุนการนําภูมิ
ปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคสินคา
และบริการ พัฒนาพืน้ ทีท่ ี่มศี ักยภาพในการเปนแหลง
จําหนายสินคาและ/หรือแหลงทองเทีย่ ว รวมทัง้ จัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการทองเที่ยว ตลอดจนสงเสริมการเขาถึงแหลง
เงินทุนโดยการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรการเงินระดับ
ฐานราก
กลยุทธที่ 3.2 เพิ่มศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในเขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
แรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนและพื้นที่ยทุ ธศาสตร
เศรษฐกิจ ใหมีความรู ความสามารถ พรอมรับและพรอมรุก
ภายใตบริบทใหมทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดขึน้ ภายใตกรอบ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบาน และ
ประเทศในภูมภิ าค ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ใหเอื้อตอ
การคา การลงทุน และการทองเทีย่ ว

57

ยุทธศาสตร
การบูรณาการ การสรางเครือขายการ
ทํางานและกลไกการดําเนินการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทั้งใน
ระดับพื้นที่ และระหวางพื้นที่

กลยุทธ
กลยุทธที่ 3.3 สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในการใชประโยชนและบริหารจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
สงเสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของในระดับพื้นที่เห็นถึงความสําคัญ
ของการใชประโยชนจากสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
(Geographical Indications: GI) ในการสรางมูลคาเพิม่
ใหกับสินคาและบริการทีม่ คี ุณลักษณะพิเศษ ซึ่งสะทอน
ลักษณะเฉพาะที่มีอยูตามแหลงภูมิศาสตร รวมทัง้ ผลักดัน
ใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรในทองถิน่ ใหเกิดประโยชน
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพ และคํานึงถึงการรักษา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่
กลยุทธที่ 3.4 การบูรณาการความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสรางความเขมแข็งเครือขาย
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใน
ระดับพื้นที่
สงเสริมการบูรณาการและสรางเครือขายการทํางาน
เพิ่มบทบาทของหนวยงานและพัฒนากลไกการดําเนินการ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งในระดับพื้นที่
และระหวางพืน้ ที่ โดยการใหคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ทบทวนองคประกอบคณะกรรมการ เพื่อใหสํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนองคประกอบ
ของคณะกรรมการทุกระดับ ผลักดันนโยบายและแนวทาง
เพิ่มประสิทธิภาพการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในพื้นที่อยางทัว่ ถึงและสอดคลองกับความตองการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางแทจริง
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ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
ปจจุบันการคาระหวางประเทศมีบทบาทสําคัญ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน
อยางมาก รายไดจากการสงออกเปนรายไดหลัก
ของประเทศทั้งในสวนภาพรวมของประเทศและ
ในสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
ยังคงตองพึ่งพิง ความแข็งแกรง และเสถียรภาพ
ของภาคการคาระหวางประเทศเปนสําคัญดังนั้น
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจกับ
ตางประเทศจึงตองมุงเนนการสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับสถานการณการคาระหวาง
ประเทศใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม โดยเฉพาะอยางยิ่งขอตกลงภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจในธุรกิจสาขาตางๆ การสนับสนุน
การปรับปรุงการประกอบธุรกิจใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหสามารถ
เตรียมพรอมและรองรับการแขงขันที่มีมากขึ้น
ทั้งในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ ยังให
ความสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพและขยาย
โอกาสการคาและการลงทุนระหวางประเทศ
ใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึง
สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือกับ
ธุรกิจในตางประเทศ

กลยุทธที่ 4.1 เสริมสรางความพรอมใหกับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในการเขาสูการเปดเสรี
ทางการคาและการลงทุน
เสริมสรางองคความรูเพื่อเผยแพรความเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณการคาระหวางประเทศซึ่งมีผลตอการ
ประกอบธุรกิจในหลายๆ สาขาธุรกิจ เชน ขอตกลงภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปดเสรีทางการคา
ใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุน
การศึกษาทิศทางผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อชีน้ ําสาขาธุรกิจที่
คาดวาจะไดรบั ผลกระทบ ตลอดจนปรับปรุงการประกอบ
ธุรกิจใหสามารถรองรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้นทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
กลยุทธที่ 4.2 เสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ
เสริมสรางความรูความสามารถใหกับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในการดําเนินธุรกิจการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ รวมทั้งการสรางโอกาสในการขยาย
ตลาดไปยังตางประเทศในรูปแบบตางๆ
กลยุทธที่ 4.3 สรางความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับธุรกิจในตางประเทศ
สรางเครือขายความรวมมือกับธุรกิจในตางประเทศ
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการสรางพันธมิตรทาง
ธุรกิจ และสรางความเชื่อมโยงหวงโซอุปทานทั้งในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก
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2.2.10 ดัชนีและตัวชีว้ ัดที่เกี่ยวของกับสาขาอุตสาหกรรม
2.2.10.1 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดย IMD
สถาบันการจัดการนานาชาติ (Institute for Management Development : IMD)
ไดจัดทํารายงาน The World Competitiveness Yearbook (WCY) เปนประจําทุกป เพื่อชี้ใหเห็น
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ โดยดูจากปจจัยสภาพแวดลอม ที่จะสงผลตอความสามารถ
ในการแขงขันของแตละประเทศ ซึ่งไดรวบรวมขอมูลจากสถิติของหนวยงานตาง ๆ และขอมูลจากการสํารวจ
มีการนําองคประกอบดานประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
และประสิทธิผลของภาครัฐ (Government Effectiveness) มาเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการจัดอันดับ
ประเทศ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถเปนเสาหลักขับเคลื่อนความสําเร็จของประเทศ มีขีดสมรรถนะ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ และพัฒนาอันดับของประเทศไทยในเวทีโลกไดอยางมีคุณภาพและมีความยั่งยืน
การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการวัดและการจัดอันดับจะชวยเปนการเตรียมความพรอมใหมีการวาง
แผนการปฏิ บัติร าชการของหน ว ยงานตา ง ๆใหส ามารถสนั บสนุน กั บ การวางตํา แหนง และอัน ดับ ของ
ประเทศไทยได โดยแบงเกณฑในการพิจารณาออกเปน 4 กลุมปจจัยหลัก ไดแก
1) ศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) หมายถึง ปจจัยดานผล
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการประเมินในเชิงเศรษฐศาสตรมหภาคของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ซึ่งประกอบดวย 5 ปจจัยยอย ไดแก
•

เศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Economy)

•

การคาระหวางประเทศ (International Trade)

•

การลงทุนระหวางประเทศ (International Investment)

•

การจางงาน (Employment)

•

ระดับราคา (Prices)

2) ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) หมายถึง ขีดความ
สามารถของนโยบายภาครัฐที่เอื้อตอความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย 5 ปจจัยยอย ไดแก
•

ฐานะการคลัง (Public Finance)

•

นโยบายการคลัง (Fiscal Policy)

•

กรอบการบริหารดานสถาบัน (Institutional Framework)

•

กฎหมายธุรกิจ (Business Legislation)

•

กรอบการบริหารดานสังคม (Societal Framework)
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3) ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) หมายถึง สภาวะแวดลอม
ของประเทศที่เอื้ออํานวยใหองคกรตางๆ สามารถดําเนินงานไดอยางสรางรรค มีผลกําไรและมีความ
รับผิดชอบ ประกอบดวย 5 ปจจัยยอย ไดแก
•

ผลิตภาพและประสิทธิภาพ (Productivity & Efficiency)

•

ตลาดแรงงาน (Labor Market)

•

การเงิน (Finance)

•

การบริหารจัดการ (Management Practices)

•

ทัศนคติและคานิยม (Attitudes and Values)

4) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) หมายถึง การที่โครงสรางพื้นฐานในดาน
ตาง ๆ สามารถตอบสนองความตองการของธุรกิจได ประกอบดวย 5 ปจจัยยอย ไดแก
•

สาธารณูปโภคพื้นฐาน (Basic Infrastructure)

•

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี (Technological Infrastructure)

•

โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร (Scientific Infrastructure)

•

สุขภาพและสิ่งแวดลอม (Health and Environment)

•

การศึกษา (Education)

เกณฑ / ตั ว ชี้ วั ด ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ในด า นผลิ ต ภาพและ
ประสิทธิภาพ มีดังนี้
3.1.01 Overall productivity (PPP)
3.1.02 Overall productivity
3.1.03 Overall productivity – real growth
3.1.04 Labor productivity (PPP)
3.1.05 Labor productivity (PPP) growth
3.1.06 Agricultural productivity (PPP)
3.1.07 Productivity in industry (PPP)
3.1.08 Productivity in services (PPP)
3.1.09 Large corporations
3.1.10 Small and medium-size enterprises
3.1.11 Productivity of companies
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2.2.10.2 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดย WEF
สภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF (Worldf Economic Forum) ไดจัดทําดัชนีวัดความสามารถ
ในการแขงขันของโลก (Global Competitiveness Index: GCI) เพื่อจัดอันดับใหกับประเทศตาง ๆ จํานวน
139 ประเทศ โดยมีหลักการแบงดัชนีและประเทศออกเปนกลุม ๆ ดังนี้
ดัชนีชี้วัด 111 ตัวแบงออกเปน 3 กลุม มี 12 เสาหลัก (Pillar) ตามปจจัยสําคัญ เพื่อวัด
ความสามารถในการทํางานของสถาบันตาง ๆ วัดนโยบายของประเทศ และวัดปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจมี
ความกาวหนาเจริญเติบโตอยางยั่งยืนไปในอนาคต มีลักษณะดังนี้
1) กลุมดัชนีพื้นฐาน (Basic Requirement) ประกอบดวย 4 เสาหลัก มีดัชนีชี้วัด 46 ตัว
ที่วัดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใชปจจัยการผลิตซึ่งมักเปนประเทศกําลังพัฒนาที่ยังมีการ
พัฒนานอย ปจจัยเหลานี้วัดจาก
(1) สถาบัน (Institute) มีดัชนี้ชี้วัด 21 ตัว
(2) โครงสรางพื้นฐาน (Infrastructures) มีดัชนีชี้วัด 9 ตัว
(3) ความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Stability) มีดัชนีชี้วัด 6 ตัว
(4) สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and Primary Education) มีดัชนีชี้วัด 46 ตัว
2) กลุมดัชนีการเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ประกอบดวย 6 เสาหลัก มี
ดัชนี ชี้วัด 49 ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยใชประสิทธิภาพซึ่งมักเปนประเทศกําลังพัฒนา
ปจจเหลานี้วัดจาก
(1) การศึกษาและการอบรมขั้นสูง (Higher Education and Training) มีดัชนีชี้วัด 8 ตัว
(2) ประสิทธิภาพของตลาดสินคา (Goods Market Efficiency) มีดัชนีชี้วัด 15 ตัว
(3) ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) มีดัชนีชี้วัด 9 ตัว
(4) การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial Market Development) มีดัชนีชี้วัด 9 ตัว
(5) ความพรอมดานเทคโนโลยี (Technological Readiness) มีดัชนีชี้วัด 6 ตัว
(6) ขนาดของตลาด (Market Size) มีดัชนีชี้วัด 2 ตัว
3) กลุมดัชนีนวัตกรรมและปจจัยที่มีความซับซอน (Innovation and Sophistication
Factors) ประกอบดวย 2 เสาหลัก มีดัชนีชี้วัด 16 ตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใชนวัตกรรมซึ่ง
มักเปนประเทศที่พัฒนาแลว ปจจัยเหลานี้วัดจาก
(1) ความซับซอนทางธุรกิจ (Business Sophistication) มีดัชนีชี้วัด 9 ตัว
(2) นวัตกรรม (Innovation) มีดัชนีชี้วัด 7 ตัว
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การแบงกลุมประเทศ
ประเทศ 139 ประเทศ แบ งออกเปน 3 กลุ มตามระดับของการพัฒนา (Stage
of
Development) โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอประชากร (GDP per capita) ไว
ดังนี้
1) กลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยปจจัยการผลิต (Factor-Driven Economy)
ได แก ประเทศที่มี ผ ลิ ต ภั ณฑ ม วลรวมภายในประเทศต อ ประชากรต่ํ า กว า 2,000
ดอลลารสหรัฐ
2) กลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยประสิทธิภาพ (Efficiency-Driven Economy)
ไดแก ประเทศที่มีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอประชากรประมาณ 3,000 –
9,000 ดอลลารสหรัฐ
3) กลุมประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรม (Innovation-Driven Economy)
ได แ ก ประเทศที่ มี ผลิตภั ณฑ มวลรวมภายในประเทศต อประชากรมากกวา 17,000
ดอลลารสหรัฐ
ในการคํานวณความสามารถในการแขงขันนั้น จะกําหนดน้ําหนักของคะแนนของกลุม
ดัชนีไมเทากันในแตละกลุมประเทศ
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2.2.10.3 การจัดอันดับขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมของประเทศโดย
UNIDO
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) หรือองคการพัฒนาดาน
อุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติไดพัฒนาดัชนีความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรม (Competitive
Industrial Performance – CIP) ที่ประเมินผลการปฏิบัติงานดานอุตสาหกรรมโดยใชตัวชี้วัดของสมรรถนะ
ทางเศรษฐกิจ ในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑเชิงแขงขัน สําหรับเศรษฐกิจของ 118 ประเทศ ผลที่ไดจาก
การประเมินดวยดัชนี CPI นี้ไดแสดงถึงความเปนผูนําดานอุตสาหกรรมของสิงคโปร สหรัฐ ญี่ปุน เยอรมัน
และจีน
จากการประเมิ น ดว ยดัชนีที่ผานมา (1990-2010) การผลิตเชิง อุ ตสาหกรรมของโลกไดคอ ยๆ
เปลี่ยนฐานการผลิตจากประเทศที่พัฒนาแลวมาเปนประเทศที่กําลังพัฒนา เนื่องจากมีคาแรงที่ถูกกวา มี
โครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพ คาใชจายทางสังคมต่ํากวา และสําหรับบางประเทศมีขนาดของตลาดที่ใหญ
กวา
ดัชนีที่ใชคํานวณ CIP ของแตละประเทศ ประกอบดวย
1. มูลคาเพิม่ ดานการผลิตตอประชากร (Manufacturing Value Added (MVA) per capita)
(US$)
2. อัตราสวนของ MVA ประเทศตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (รอยละ)
3. อัตราสวนของ MVA ของประเทศตอ MVA ของโลก (รอยละ)
4. อัตราสวน MVA เฉพาะเทคโนโลยีระดับกลางและสูงตอ MVA ของประเทศ (รอยละ)
5. มูลคาการสงออกผลิตภัณฑตอประชากร (US$)
6. อัตราสวนของมูลคาผลิตภัณฑสงออกของประเทศตอผลิตภัณฑจากมูลคาการสงออกทั้งหมด
ของประเทศ (รอยละ)
7. อัตราสวนของมูลคาการสงออกทั้งหมดของประเทศตอผลิตภัณฑจากมูลคารวมผลิตภัณฑ
สงออกของโลก (รอยละ)
8. อัตราสวนของมูลคาผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีระดับกลางและสูงตอมูลคารวมผลิตภัณฑ
สงออก (รอยละ)
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2.3 สถิติที่ตองการตามนโยบายและทิศทางยุทธศาสตรทางดานอุตสาหกรรม
ตามนโยบายและทิศทางยุทธศาสตรทางดานอุตสาหกรรม ในหัวขอ 2.2 ขางตนแลว จึงสามารถ
ทราบถึงความตองการของสถิติในดานตางๆ ตามนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ ดังตารางดานลางนี้ ทั้งนี้
จะไดมีการจัดตัวเลขอางอิงถึงแหลงที่มาแนบทายไวดวย
ตัวเลขอางอิงแหลงทีม่ า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (พ.ศ. 2554)
แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2555 - 2558)
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2553 - 2556)
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย (พ.ศ. 2555 - 2574)
แผนแมบทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2551 – 2555)
แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2553 – 2557)
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559)
ดัชนีและตัวชีว้ ัดที่เกีย่ วของกับสาขาอุตสาหกรรม

ดาน

สถิติที่ตองการ

1. อุตสาหกรรมการผลิต
1.1 ผูผลิต/สถาน การสนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบ
ประกอบการ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมซึง่ มีความพรอมทั้งระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน ความเพียงพอของแหลงพลังงาน การจัดการของเสีย การจัดและ
วางระบบการผลิตที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน
ระยะยาว รวมถึงการจัดพืน้ ที่อุตสาหกรรม (Zoning Planning) ในแตละ
พื้นที่อยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับทุกดาน เชน วัตถุดิบ การขนสง
สิ่งแวดลอม และชุมชน เปนตน
การสรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการรายใหม
การเพิม่ จํานวนผูประกอบการ SMEs โดยสงเสริมใหประชาชนหรือเจาของ
กิจการขนาดเล็ก พัฒนาไปสูการเปนผูประกอบการ SMEs
การพัฒนาพืน้ ที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นทีอ่ ุตสาหกรรมใหมใน
ทุกภูมิภาคที่เหมาะสม

อางอิง
4,8

5,9
6,9
3,4
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ดาน

สถิติที่ตองการ

การสรางและพัฒนาผูประกอบการสากล เพื่อรองรับเศรษฐกิจไรพรมแดน
1.2 ลักษณะการ การลดตนทุนของผูประกอบการ
ผลิต/ปจจัยการ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลิต
จํานวนบุคลากรที่ทาํ หนาที่เสริมสรางทักษะ (Train the Trainers) ใหกับ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ตนทุนโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม
ผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม
1.3 ผลผลิตและ การเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการผลิต เชน การปรับปรุง
ผลพลอยไดจาก ประสิทธิภาพเครื่องจักร การพัฒนาระบบ Logistics ภายในกลุม
การผลิต
อุตสาหกรรม การสรางเครือขายพันธมิตรธุรกิจและ Supply Chain การยก
ระดับความสามารถทางดานการบริหารจัดการ (Management) อาทิ
การนําเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสมัยใหมมาใช เปนตน
การเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ SME
มูลคาอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพขั้นพืน้ ฐานของสินคาอุตสาหกรรม เพือ่
ปองกันสินคานําเขาที่ไมไดคุณภาพ รวมทั้งมีการบังคับใชมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศอยางจริงจัง
และสงเสริมใหเกิดการยอมรับมาตรฐานและคุณภาพสินคารวมกันในกลุม
อาเซียน
1.4 ผลกระทบ สงเสริมการวิจยั เพื่อใหเกิดการผลิตสีเขียวและการผลิตที่สะอาด (Green &
สิ่งแวดลอมจาก Clean Production) ทั้งภาครัฐและเอกชน
อุตสาหกรรม
การควบคุมมลพิษ ที่เกิดจากภาคการผลิต
การผลิต
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดวยหลักการการ
ลดการใช การใชซ้ําและการนํากลับมาใชใหม เพิ่มปริมาณการใชพลังาน
ทดแทนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการสรางรายไดจาก
การขายคารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอน รวมทั้งการสงเสริม
อุตสาหกรรมที่รับผิดชอบตอสังคม บริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุล
การสงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นท (Carbon Footprint)

อางอิง
8
3,4
3,4
7
5
5
3,4,7,8

9
5
4

8
8
3,4,5,8

2
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ดาน

สถิติที่ตองการ

อางอิง

1.5 การสงเสริม
และสนับสนุน
อุตสาหกรรม
การผลิต

การนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น ทรัพยสินทางปญญาวิจยั
และพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชน เชน การผลักดัน
ใหมีการนํางานวิจยั หรือสินคานวัตกรรมในระดับหองทดลองไปสูการ
ประกอบธุรกิจ การสงเสริมการประกอบธุรกิจในสินคาทีม่ ีนวัตกรรม
การยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชปญญา ใช
เทคโนโลยี และใชภูมิปญญาทองถิน่
การกําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรม เชน
มาตรฐานการผลิตในดานตาง ๆ (Safety and Standard)
สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐใชสินคานวัตกรรมที่คิดคนจากในประเทศ
พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู ความคิด
สรางสรรค ภูมิปญญาทองถิ่น และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับ
สินคาใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศทั้ง อุตสาหกรรมขนาดใหญ และ
SMEs
การสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดย
สนับสนุนชองทางการเขาถึงแหลงสินเชื่อ สงเสริมสถาบันเฉพาะทางใหเปน
ศูนยแลกเปลีย่ นเรียนรูและทดสอบผลิตภัณฑ สงเสริมการรวมกลุม
อุตสาหกรรมและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้าํ ถึงปลายน้าํ และ
ปรับปรุงหลักเกณฑสงเสริมการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนมากยิ่งขึ้น
การสงเสริมการพัฒนากลุมคลัสเตอร โดยอาศัยความเชีย่ วชาญเฉพาะ
ดาน และความรวมมือของแตละกลุมภายในคลัสเตอร รวมทัง้ ยกระดับ
คลัสเตอร สนับสนุนการศึกษาตอยอด และสรางความยัง่ ยืนคลัสเตอรดวย
การเชื่อมโยงเครือขายสรางความรวมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรใน
ระดับโลก รวมทั้งพัฒนาคลัสเตอรใหม ๆ ทีม่ ีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การสนับสนุนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ทัง้ ภายในกลุมสาขา และการ
เชื่อมโยงขามกลุมสาขารวมถึง Cluster ใน ASEAN Production Chain ที่
ตองการทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบาน

2,8

2,3,4
3,4,6
8
3,4

8,9
2,3,4,6,9

6

8
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ดาน

สถิติที่ตองการ

อางอิง

การสงเสริมใหไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบการธุรกิจในเอเชีย
รวมทัง้ เปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิ
ประโยชนและการอํานวยความสะดวกที่จาํ เปน
การสงเสริมดานการวิจยั และพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับงานวิจยั และการนําไปใชประโยชน
การสงเสริมใหมีการจัดตั้งหรือพัฒนา ศูนยทดสอบ วิจยั และออกแบบ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค และระดับโลก
การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทัง้ ในระดับมหภาค และระดับ
อุตสาหกรรม เชน การคาการลงทุน กฎระเบียบดานการเงิน การคมนาคม
ระบบ Logistic การพัฒนาสายพานการผลิตใน ASEAN การสรางความ
รวมมือในการตรวจสอบและสรางมาตรฐานสินคา และการขนสงวัตถุดบิ
ภายในกลุม Supply Chain เปนตน

2,5

การสํารวจและแสวงหาแหลงแรสําคัญ

4

การสรางอาคารใหม การซอมแซม การตอเติม และการดัดแปลง วัสดุ
กอสราง มูลคาการกอสราง

10

กรรมสิทธิ์ในทีด่ ิน การจําหนายที่ดนิ การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน/
กอสรางอาคาร พื้นที่กอสราง อัตราคาธรรมเนียม คาใชจาย เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย

10

8
6
8

2. เหมืองแร
3. การกอสราง

4.อสังหาริมทรัพย

อุปสงคของสถิติขางตนเปนสถิติที่ไดจากการพิจารณานโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของนี้จะนําไป
เปรียบเทียบคูกับอุปทานที่จะไดจัดใหอยูในผังสถิติทางการในบทที่ 3 ทั้งนี้ สถิติที่อยูในตารางควรจะไดรับ
การพิจารณาตีความเพิ่มขึ้นเปนรายการสถิติตางๆ เนื่องจากสถิติขางตนเปนสถิติที่กลาวถึงในเชิงกวาง แต
จําเปนตองระบุในเชิงลึกเปนรายการสถิติโดยละเอียด และเมื่อเปรียบเทียบกับอุปทานของสถิติซึ่งเปน
รายการสถิติที่มีผูรับผิดชอบจัดทําอยูแลว หากพบวาอุปสงคของสถิติรายการใดยังไมมีในอุปทาน หรือไมมี
ผูจัดทําไวอยูแลว รายการสถิตินั้นจะไดรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสถิติทางการที่กลาวในบทที่ 4 ตอไป
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บทที่ 3
ผังสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม
3.1

แนวคิดในการจัดโครงสรางสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม

การจัดโครงสรางและผังสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม พิจารณาจากขอมูลที่จําเปนตอการ
ประเมินและติดตามสถานการณการพัฒนา และการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สําคัญในสาขาอุตสาหกรรม ตามที่ไดนําเสนอในบทที่ 2
และแนวทางการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย (TSIC) พ.ศ. 2552 เปนกรอบแนวคิดในการจัดโครงสรางสถิติทางการสาขา
อุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมทั้งดาน อุตสาหกรรมการผลิต เหมืองแร การกอสราง และอสังหาริมทรัพย
ดังรายละเอียด ตอไปนี้
1. อุตสาหกรรมการ
ผลิต

2. เหมืองแร

1.1 ผูผลิต/สถานประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิต
1.2 ลักษณะการผลิต/ปจจัยการผลิตของ - การจางงานของอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต
การผลิต
- ทุนและแหลงเงินทุนของ
อุตสาหกรรมการผลิต
- สินทรัพยถาวรของอุตสาหกรรม
การผลิต
1.3 ผลผลิตและผลพลอยไดจากการผลิต
ของอุตสาหกรรมการผลิต
1.4 การดูแลสิ่งแวดลอมจากอุตสาหกรรม
การผลิต
1.5 การสงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
การผลิต
2.1 สถานประกอบการเหมืองแรและ
สัมปทาน
2.2 ปจจัยการผลิตแร
2.3 ผลผลิตแร
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3. การกอสราง

3.1 สถานประกอบการกอสราง
3.2 ปจจัยการกอสราง

4. อสังหาริมทรัพย
5. ดัชนีและตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีอุตสาหกรรม
ดานอุตสาหกรรม 5.2 PMI
5.3 ดัชนีอนื่ ๆ ที่เกีย่ วกับอุตสาหกรรม
5.4 ดัชนีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของ
ตางประเทศ
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3.2

ผังสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนโรงงานที่จดทะเบียนประกอบกิจการ

เอกสาร, เว็บไซต

กรอ.

จํานวนโรงงานที่จดทะเบียนขยายกิจการ
จํานวนโรงงานที่จําหนายทะเบียนโรงงาน
จํานวนโรงงานผลิตน้ําตาลทราย
จํานวนโรงงานที่ประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรมฯ
จํานวนวิสาหกิจ จําแนกตามขนาด และ
ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
จํานวนและทุนจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้ง
ใหม ; เพิ่มทุน ; แปรสภาพ ; จดทะเบียนเลิกฯ
จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการ
ผลิต
จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

กรอ.
กรอ.
สอน.
กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

สสว.

เอกสาร, เว็บไซต

พค.

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009

หมายเหตุ

1. อุตสาหกรรมการผลิต

1.1 ผูผลิต/สถาน
จํานวนผูผลิต/ สถาน
ประกอบ การ
ประกอบการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการผลิต การผลิต
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

1.2 ลักษณะการผลิต/ การจางงานของ
ป จ จั ย การผลิ ต ของ อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามขนาด เอกสาร, เว็บไซต
ของสถานประกอบการ

สสช.

จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
จํานวนสถานประกอบการ จําแนกตามมูลคา
ทุนจดทะเบียน
จํานวนการจางงานจากทะเบียน
ประกันสังคม จําแนกตามขนาดของสถาน
ประกอบการ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

สสว.ไดมาจาก 3 แหลง สํามะโน สสช. สปส.
สปส. (ไมใหราย record) และการจด
ทะเบียนใหม จาก พค. (ไมไดระบุขอมูล
การจางงาน ถาสามารถระบุได ก็จะได
ครบถวน)
-- สสว. ตองการดูขอมูลการเคลื่อนยาย
แรงงาน(มีฝมือ) ที่อาจเกิดขึ้นจาก AEC
สสช.มีโครงการ สรง. อยูในสาขาแรงงาน
แตยังไมมีขอมูลลักษณะแรงงานมี
ฝมือ/ไมมีฝมือ สวนโครงการ สธอ.มีการ
เก็บขอมูลทุก 5 ปอยูแลว

สสว. ตองการขอมูลแยก
ตามขนาดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ยอม
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ยังไมเผยแพร

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

จํานวนลูกจางและคนทํางานในสถาน
ประกอบการ จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

คาตอบแทนแรงงานในสถานประกอบการ
จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

ทุนและแหลงทุนของ
อุตสาหกรรมการผลิต

สัดสวนการรวมลงทุนหรือถือหุนของ
ตางประเทศในสถานประกอบการจําแนก
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

สินทรัพยถาวรของ
อุตสาหกรรมการผลิต

สินทรัพยถาวรของสถานประกอบการจําแนก เอกสาร, เว็บไซต
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สสช.

มูลคาผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิต

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิต

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

1.3 ผลผลิ ต และผล ปริมาณและมูลคาผลผลิต
พลอยไดจากการผลิต
ของอุตสาหกรรมการ
ผลิต
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หมายเหตุ
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ
มูลคาผลผลิต จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาเพิ่ม จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาเพิ่มตอชั่วโมงการทํางาน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาเพิ่มตอหนวยการลงทุน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาการลงทุนตอแรงงาน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

สัดสวนมูลคาเพิ่มตอผลผลิต

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

มูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรม

เอกสาร, เว็บไซต

การนําเขาสินคาอุตสาหกรรม
อัตราการขยายตัวของปริมาณผลผลิตสินคา
อุตสาหกรรมเฉพาะสินคาที่สําคัญ จําแนก
ตามหมวดสินคา

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
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สสว. ตองการใหนําเสนอขอมูล
จําแนกตามวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)

พณ.

พณ.
สศอ.

หมายเหตุ
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน
- ขอมูลจากการ สํารวจ/
สํามะโน

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

1.4 การดูแลสิ่ง แวด การดําเนินการแกไขเรื่อง
ลอมจากอุตสาหกรรม รองเรียนจากอุตสาหกรรม
การผลิต
การผลิต
การพัฒนาสถานประกอบการ
สูอุตสาหกรรมสีเขียว
1.5 การสงเสริมและ การรับรองผลิตภัณฑและ
สนับสนุน
ระบบ
อุตสาหกรรมการผลิต

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

มูลคาการนําเขา-สงออกของสินคาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม จําแนกตามขนาด
ของสินคา ประเทศ
ปริมาณและมูลคาผลผลิตออย
ปริมาณและมูลคาผลผลิตน้ําตาลทราย
ราคาน้ําตาลในตลาดโลก

เอกสาร, เว็บไซต

สสว.

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สอน.
สอน.
สอน.

ปริมาณการจําหนายน้ําตาลทราย
ปริมาณ/ มูลคา/ การสงออกน้ําตาลทรายดิบ
และทรายขาว
จํานวนผลการดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียน
จําแนกตามเหตุรองเรียน จังหวัด, ประเภท
โรงงาน
จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สอน.
สอน.

เอกสาร
(ไมเผยแพร)

กรอ.

เอกสาร, เว็บไซต

สปอ.

จํานวนผูไดรับการรับรองผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม จําแนกตาม เลขที่ มอก.

เอกสาร, เว็บไซต

สมอ.

จํานวนผูไดรับการรับรองผลิตภัณฑชุมชน
จําแนกตาม เลขที่ มผช.

เอกสาร, เว็บไซต

สมอ.
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หมายเหตุ

สอน. รวบรวมจาก
เว็บไซตตางประเทศ

สํานักงานสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมสี
เขียว

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสาร, เว็บไซต

สมอ.

- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3

เอกสาร, เว็บไซต

สมอ.

- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3

เอกสาร, เว็บไซต

BOI

เอกสาร, เว็บไซต

BOI

เอกสาร, เว็บไซต

BOI

2.1 สถาน
สัมปทานเหมืองแร
ประกอบการเหมือง
แรและสัมปทาน

จํานวนเหมืองแรที่ไดรับสัมปทานและเปดทํา เอกสาร, เว็บไซต
การ จําแนกตามชนิดของแร

กพร.

2.2 ปจจัยการผลิต
แร

การจางงาน

เอกสาร, เว็บไซต

กพร.

2.3 ผลผลิตแร

ราคาแร

จํานวนคนทํางานในสถานประกอบการ
เหมืองแร จําแนกตามชนิดของแร
ราคาแรตามประกาศเพื่อคํานวณรายได
คาภาคหลวง
ปริมาณและมูลคาของผลผลิตแร จําแนก
ตามชนิดของแร

เอกสาร, เว็บไซต

กพร.

เอกสาร, เว็บไซต

กพร.

การสงเสริมการลงทุน

จํานวนผูไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO
9001 จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
จํานวนผูไดรับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ISO14001จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
การขอรับการสงเสริมการลงทุนสุทธิ (จํานวน
โครงการ เงินลงทุน การจางงาน)
การอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน (จํานวน
โครงการ เงินลงทุน การจางงาน)
การออกบัตรสงเสริมการลงทุน (จํานวน
โครงการ เงินลงทุน การจางงาน)

2. เหมืองแร

ปริมาณผลผลิตแร
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

คาภาคหลวงแร
3. การกอสราง
3.1 สถาน
จํานวนสถานประกอบการ
ประกอบการกอสราง กอสราง

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ
ปริมาณการผลิตแรที่สําคัญ และรอยละการ
เปลี่ยนแปลง จําแนกตามชนิดแร
ปริมาณและมูลคาการใชแรในประเทศ
ปริ มาณการใช แร บางชนิ ดในอุ ตสาหกรรม
ภายในประเทศ และร อยละการเปลี่ ยนแปลง
จําแนกตามชนิดแร
คาภาคหลวงแร

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสาร, เว็บไซต

กพร.

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

กพร.
กพร.

เอกสาร, เว็บไซต

กพร.

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

จํานวนสถานประกอบการกอ สราง จําแนก เอกสาร, เว็บไซต
ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สสช.

จํานวนสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ
จํานวนสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย
จํานวนสถานประกอบการกอสราง จําแนกตาม
รูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ
จํานวนสถานประกอบการกอ สราง จําแนก
ตามมูลคาทุนจดทะเบียน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการ สํารวจ
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009
-ขอมูลจากการสํารวจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

จํานวนสถานประกอบการกอสราง
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

3.2 ปจจัยการ
กอสราง

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

มูลคาการกอสรางของสถาน มูลคาการกอสรางหรือรายรับของการดําเนิน
ประกอบการกอสราง
กิจการกอสรางของสถานประกอบการ
มูลคาการกอสรางหรือรายรับของการดําเนิน
กิจการกอสราง จําแนกตามกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
คาใชจายขั้นกลางเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
มูลคาเพิ่มของสถานประกอบการกอสราง
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอสถานประกอบการ
การจางงานของสถาน
จํานวนคนทํางานและลูกจางในสถานประกอบการกอสราง
ประกอบการกอสราง จําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
คาตอบแทนแรงงานของลูกจางในสถาน
ประกอบการกอสราง จําแนกตามกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ
มูลคาเพิ่มเฉลี่ยตอคนทํางาน
สินทรัพยถาวรของสถาน
มูลคาสินทรัพยถาวรของสถานประกอบการ
ประกอบการกอสราง
กอสราง จําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

- ขอมูลจากการสํารวจ
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สสช.
สสช.
สสช.
สสช.

-ขอมูลจากการสํารวจ

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สสช.
สสช.

ราคาวัสดุกอสราง

เอกสาร, เว็บไซต

สด.

ดัชนีราคาวัสดุกอสราง
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-ขอมูลจากการสํารวจ
-ขอมูลจากการสํารวจ
- ขอมูลจากการ สํารวจ
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009

- ขอมูลจากการ สํารวจ
- จําแนกขอมูลตาม ISIC
Rev.3 และ TSIC 2009

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4. อสังหาริมทรัพย
พื้นที่กอสราง

การออกใบอนุญาตจัดสรร
ที่ดิน
การออกใบอนุญาตกอสราง
อาคาร

พื้นที่กอสรางที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
ทั่วประเทศจําแนกตามประเภทของสิ่งกอสราง
ที่เปนอาคาร โรงเรือน และมิใชอาคารโรงเรือน
ตาม พรบ. 2522 แสดงจํานวนหนวยและขนาด
พื้นที่ทั่วประเทศจําแนกตามภูมิภาคและราย
จังหวัด (ครอบคลุมการอนุญาตตามแบบ3 อ.1
และแบบ 39 ทวิ)
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน ทั่วประเทศ
จําแนกตามโครงการ ประเภทที่อยูอาศัย
(แสดงจํานวนหนวยและจํานวนโครงการ)
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยู
อาศัยอาคารแนวราบ ทั่วประเทศ (แสดง
จํานวนหนวย และพื้นที่กอสราง)
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่ออยู
อาศัยอาคารสูง ทั่วประเทศ (แสดงจํานวน
อาคาร และพื้นที่กอสราง)
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารสํานักงาน
ทั่วประเทศ (แสดงจํานวนอาคาร และพื้นที่
กอสราง)
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รวบรวมขอมูลจาก
ทะเบียน

เอกสาร, เว็บไซต

สสช.

เว็บไซต

ทด.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช.

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

นิคมอุตสาหกรรม

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อการ
พาณิชย ทั่วประเทศ (แสดงจํานวนอาคาร
และพื้นที่กอสราง)
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อการ
โรงแรม ทั่วประเทศ (แสดงจํานวนอาคาร
และพื้นที่กอสราง)
การออกใบอนุญาตกอสรางอาคารเพื่อการ
อุตสาหกรรมและโรงงาน (แสดงจํานวน
อาคาร และพื้นที่กอสราง)
จํานวนนิคมอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ จําแนก
ตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ปที่จัดตั้ง
จํานวนนิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม
ทั่วประเทศ จําแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่
ปที่จัดตั้ง
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมประกาศจัดตั้งใหม ทั่ว
ประเทศ จําแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่ ป
ที่จัดตั้ง
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมคงเหลือจากการขาย
หรือใหเชา ทั่วประเทศ จําแนกตามจังหวัด
ภูมิภาค พื้นที่ ปที่จัดตั้ง
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สถานการณ
สถิติทางการ

เอกสาร, เว็บไซต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
REIC

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช., กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

หมายเหตุ
รวบรวมจาก สํานักการ
โยธา กทม., สสช.

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

สนามกอลฟ

โรงมหรสพ

กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ขายหรือใหเชาได
ทั่วประเทศ จําแนกตามจังหวัด ภูมิภาค พื้นที่
ปที่จัดตั้ง
ราคาขายและคาเชาพื้นที่ในนิคม
อุตสาหกรรม ทั่วประเทศ จําแนกตามจังหวัด
ภูมิภาค พื้นที่ ปที่จัดตั้ง
จํานวน และพื้นที่ สนามกอลฟที่เปด
ใหบริการใหม ทั่วประเทศ
จํานวนสนามกอลฟ ทั่วประเทศ แยกตาม
จํานวนหลุม
จํานวนโรงมหรสพ จําแนกประเภทตาม
กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฯ (พ.ศ.
2550)
การโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย แยกตาม
ประเภทที่อยูอาศัย ในเขต กทม. และ
ปริมณฑล (แสดงจํานวนหนวย และมูลคา)
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมอสังหาริมทรัพย (แสดงจํานวนรายการ
และมูลคา)
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สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

กนอ.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

เอกสาร, เว็บไซต

ยผ.

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจากกรมที่ดิน

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจากกรมที่ดิน

รวบรวมจากกรม
สรรพสามิต

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

คาธรรมเนียมจดทะเบียน
ขอมูลปริมาณงานและเงินรายไดจากการจด
สิทธิและนิติกรรม เฉพาะนิติ ทะเบียน (แบบ 200) ของสํานักงานที่ดินทั่ว
กรรมขาย และขายฝาก
ประเทศ (ภาพรวม)
ปริมาณงานและรายไดจากการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย (แบบ 1100) ของสํานักงาน
ที่ดินทั่วประเทศ (ภาพรวม)
มูลคาการซื้อขายที่ดินและ มูลคาการซื้อขายที่ดินทั้งประเทศ (ภาพรวม)
สิ่งกอสรางทั้งประเทศ
ประมาณการมูลคาซื้อขายที่ดินทั้งประเทศ

จํานวนที่อยูอาศัย

หนวยงาน
รับผิดชอบ

เอกสาร, เว็บไซต

ทด.

เอกสาร, เว็บไซต

ทด.

ยังไมเผยแพร
เอกสาร, เว็บไซต

โครงการที่อยูอาศัยเพื่อเชาซื้อของการเคหะ เอกสาร, เว็บไซต
แหงชาติ ทั่วประเทศ (แสดงจํานวนหนวย)
จํานวนที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยและปานกลาง เอกสาร, เว็บไซต
ที่ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุน ทั่วประเทศ
(แสดงจํานวนหนวย และจํานวนโครงการ)
ที่อยูอาศัยสรางเสร็จจดทะเบียนในเขต กทม. เอกสาร, เว็บไซต
และปริมณฑล แยกตามประเภทที่อยูอาศัย
(แสดงจํานวนหนวย)
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สถานการณ
สถิติทางการ

อยูระหวางพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดิน
อยูระหวางพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่ดินของกรมที่ดิน

หมายเหตุ

ทด.

REIC

ธปท.ประมาณการโดย
นํามูลคาการซื้อขายจาก
กรมที่ดินไปแปลงเปน
มูลคาการซื้อขาย
รวบรวมจาก การเคหะฯ

REIC

รวบรวมจาก BOI

REIC

รวบรวมจาก สนง.เขตใน
กทม. เทศบาลและ สนง.
จังหวัดในปริมณฑล, กรม
ที่ดิน

ธปท.

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

การจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศแสดง
จํานวนหนวยและจํานวนราย แยกเปน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด
ราคาที่อยูอาศัย
ดัชนีราคาที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล จากฐานขอมูลสินเชื่อธนาคาร
พาณิชย
สินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปปลอยใหม
ทั่วประเทศ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เว็บไซต

ทด.

เอกสาร, เว็บไซต

ธปท.

จากฐานขอมูลสินเชื่อของ
ธนาคารพาณิชย

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

สินเชื่อที่อยูอาศัยบุคคลทั่วไปคงคาง
ทั่วประเทศ

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

สินเชื่อผูประกอบการที่อยูอาศัยปลอยใหม
ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยูอาศัย

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

สินเชื่อผูประกอบการที่อยูอาศัยคงคาง
ทั่วประเทศ แยกตามประเภทที่อยูอาศัย

เอกสาร, เว็บไซต

REIC

รวบรวมจาก ธปท., ธอส., ธ.
ออมสิน, บริษัทประกันชีวิต,
การเคหะฯ, ธกส., ธ.อิสลาม
รวบรวมจาก ธปท., ธอส., ธ.
ออมสิน, บริษัทประกันชีวิต,
การเคหะฯ, ธกส., ธ.อิสลาม
รวบรวมจากธปท.,ธนาคาร
พาณิชยทุกแหง,บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร แต
ไมรวมธอส.และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจอื่นๆ
รวบรวมจากธปท.,ธนาคาร
พาณิชยทุกแหง,บริษัทเงินทุน
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร แต
ไมรวมธอส.และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจอื่นๆ
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

สินเชื่ออสังหาริมทรัพยของ
ธนาคารพาณิชย
5. ดัชนีและตัวชี้วัด
ดานอุตสาหกรรม
5.1 ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ดัชนีการสงสินคา
ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง
ดัชนีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

จํานวนราย และมูลคา สินเชื่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยคงคาง ทั่วประเทศ
ขอมูลสินเชื่ออสังหาริมทรัพยของธนาคาร
พาณิชย จําแนกเปนสินเชื่อผูประกอบการ
และสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคล

เอกสาร, เว็บไซต

หนวยงาน
รับผิดชอบ
REIC

เอกสาร, เว็บไซต

ธปท.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม ถวงน้ําหนักมูลคาเพิ่ม
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม ถวงน้ําหนักมูลคาผลผลิต
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม จําแนกตามการสงออก
ดัชนีการสงสินคา จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม
ดัชนีอัตราสวนสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม จําแนก
ตามสาขาอุตสาหกรรม
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม จําแนก
ตามสาขาอุตสาหกรรม

เอกสาร, เว็บไซต

รายการสถิติทางการ

84

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สถานการณ
สถิติทางการ

ปจจุบัน สศอ. จัดทําดัชนีอุตสาหกรรมราย
เดือน 6 ชนิด 1 อัตราการใชกําลังการผลิต
จํานวน 53 กลุมอุตสาหกรรม 216
ผลิตภัณฑ จํานวนโรงงานตัวอยาง 2,121
โรงงาน ครอบคลุม GDP ภาคการผลิต
อุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 75 เนื่องจาก
โครงสรางอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เพื่อใหดัชนีอุตสาหกรรมที่ สศอ.
ดําเนินการอยูสามารถสะทอนภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา และสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดียิ่งขึ้น
สศอ. จึงไดวางแผนพัฒนาการจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม โดยการปรับเปลี่ยนปฐาน

สศอ.
สศอ.
สศอ.
สศอ.
สศอ.
สศอ.
สศอ.
สศอ.

หมายเหตุ
(รวบรวมจาก ธปท.)
ธปท.รวบรวมจากธ.
พาณิชยในประเทศ

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

อัตราการใชกําลังการผลิต

อัตราการใชกําลังการผลิต จําแนกตามสาขา
อุตสาหกรรม
อัตราการใชกําลังการผลิต จําแนกตามการสงออก
ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP ตัวชี้วัดผลิตภาพรวม (TFP หรือ Total Factor
หรือ Total Factor
Productivity) จําแนกประเภทอุตสาหกรรมตาม
Productivity)
มาตรฐานสากล International Standard Industrial
Classification (ISIC) จําแนกตามขนาดการจางงาน
และจําแนกตามโครงสรางการลงทุน
ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิต ตัวชี้วัดการขยายตัวของผลิตภาพรวม (TFPG
ภาพรวม (TFPG หรือ Total หรือ Total Factor Productivity Growth) จําแนก
Factor Productivity
ประเภทอุตสาหกรรมตามมาตรฐานสากล
Growth)
International Standard Industrial Classification
(ISIC) จําแนกตามขนาดการจางงาน และจําแนก
ตามโครงสรางการลงทุน
ดัชนีความเชื่อมั่น
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
ภาคอุตสาหกรรม
สัดสวนมูลคาการจําหนาย สัดสวนมูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในประเทศตอมูลคา
ประเทศตอมูลคาการสงออก การสงออก
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เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สถานการณ
สถิติทางการ
ขยายกลุม/ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปรับปรุงกรอบโรงงานตัวอยาง รวมทั้ง
ปรับปรุงคาถวงน้ําหนัก

หนวยงาน
รับผิดชอบ
สศอ.
สศอ.
สศอ.

เอกสาร, เว็บไซต

สศอ.

เอกสาร, เว็บไซต

สอท.

เอกสาร, เว็บไซต

นโยบายลดการพึ่งพาการสงออก
จําหนายในประเทศแทน จําเปนตองใช
ขอมูลเพื่อการวางนโยบาย

หมายเหตุ

ยังไมมี
ผูรับผิดชอบ

ขอเสนอของสสว.

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

5.2 PMI

ดัชนีความเห็นผูจัดการฝาย
จัดซื้อ

ดัชนีความเห็นผูจัดการฝายจัดซื้อ
(Purchasing Manager Index : PMI)

เอกสาร

5.3 ดัชนีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม

อัตราการขยายตัวของผลิต
ภัณฑมวลรวมในประเทศดาน
ผลผลิต สาขาอุตสาหกรรม
ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ
ภาคการคาและบริการ
ดัชนีความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุนตางชาติ

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศดานผลผลิต สาขาอุตสาหกรรม

เอกสาร, เว็บไซต

ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภค
ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและ
บริการ
ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางชาติ

เอกสาร, เว็บไซต
เอกสาร, เว็บไซต

สด.
สด.

เอกสาร, เว็บไซต

BOI
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สศอ. ไดมีการจัดทําดัชนี
สศอ.
อุตสาหกรรม เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตามและชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยางไรก็
ตาม เพื่อใหสามารถที่จะมอง
ภาพรวมของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และการคาไดดียิ่งขึ้น สศอ. จึงมี
ความคิดที่จะเริ่มจัดทํา ดัชนี
ความเห็นผูจัดการฝายจัดซื้อ ซึ่งจะ
เปนดัชนีอีกตัวหนึ่งที่มีการใชกันใน
หลายประเทศเพื่อติดตามและ
คาดการณความเคลื่อนไหวของ
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สศช.

หมายเหตุ
2557 -2558

โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

5.4 ดัชนีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความสามารถในการ
แขงขันของตางประเทศ
5.4.1 IMD
อันดับความสามารถในการ
แขงขันโดย IMD

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ

3.1.01 Overall productivity (PPP)

ไมเผยแพร

3.1.02 Overall productivity

ไมเผยแพร
ไมเผยแพร

3.1.03 Overall productivity – real growth
3.1.04 Labor productivity (PPP)
3.1.05 Labor productivity (PPP) growth
3.1.06 Agricultural productivity (PPP)
3.1.07 Productivity in industry (PPP)
3.1.08 Productivity in services (PPP)
3.1.09 Large corporations
3.1.10 Small and medium-size enterprises
3.1.11 Productivity of companies
5.4.2 WEF

อันดับความสามารถในการ
แขงขันโดย WEF

อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวม
(Global Competitiveness Index: GCI)
อันดับความสามารถของตลาดสินคา
(Goods Market Efficiency)
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สถานการณ
สถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
ไมเผยแพร
เอกสาร, เว็บไซต

WEF

สสช.จะเปนผูนําขอมูลเขา
ระบบเพื่อการเผยแพร

เอกสาร, เว็บไซต

WEF

สสช.จะเปนผูนําขอมูลเขา
ระบบเพื่อการเผยแพร

โครงสรางสถิติ
ทางการ

5.4.3 UNIDO

ชื่อสถิติทางการ

ดัชนีสมรรถนะทางการ
แขงขันดานอุตสาหกรรม
(Competitive Industrial
Performance – CIP)

รูปแบบ/
วิธีการเผยแพร

รายการสถิติทางการ
อันดับความสามารถของประสิทธิภาพ
ตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency)
อันดับความสามารถของความซับซอนทาง
ธุรกิจ (Business Sophistication)
อันดับสมรรถนะทางการแขงขันดาน
อุตสาหกรรม (Rankings on the
competitive industrial performance
index)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสาร, เว็บไซต

WEF

สสช.จะเปนผูนําขอมูลเขา
ระบบเพื่อการเผยแพร

เอกสาร, เว็บไซต

WEF

สสช.จะเปนผูนําขอมูลเขา
ระบบเพื่อการเผยแพร

UNIDO

สสช.จะเปนผูนําขอมูลเขา
ระบบเพื่อการเผยแพร

เอกสาร, เว็บไซต
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สถานการณ
สถิติทางการ

สสช. มีขอมูลจากการสํามะโน
สามารถคํานวณ และพัฒนาเพื่อ
จัดทําขอมูลนี้ได

บทที่ 4
สถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติสาขาอุตสาหกรรม
ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาสถิติทางการจําเปนตองทราบถึงสถานการณของสถิติทางการใน
ปจจุบัน ซึ่งพิจารณาโดยสังเขปไดสองดาน คือ ดานการผลิตสถิติทางการ และดานความพรอมของหนวย
สถิติ
ดานการผลิตสถิติทางการ ตัวอยางสถานการณและแนวทางการพัฒนา เชน
การบริหารจัดการ - รายการสถิติที่ยังไมมีผูรับผิดชอบจัดทํา หรือเรื่องเดียวกันที่มีผูรับผิดชอบ
จัดทํามากกวา 1 หนวยงาน เปนตน
•

การผลิต/จัดทําสถิติ – รายการสถิติยังไมครอบคลุม ไมถูกตองแมนยํา จําเปนตองพัฒนา
วิธีการจัดทําใหถูกตองตามมาตรฐานสากล หรือรายการสถิติยังไมไดจําแนกมิติตางๆ ที่จําเปนตอการนําไปใช
ประโยชน เชน จําแนกเพศ จําแนกกลุมอายุ หรือรายการสถิติยังไมไดนําเสนอในระดับที่จําเปนตอการใช
ประโยชน เชน นําเสนอระดับจังหวัด หรือรายการสถิติยังไมไดมีการประมวลผลอยางสม่ําเสมอ ยังขาด
ชองทางการเผยแพร หรือเผยแพรไมสม่ําเสมอ ลาชา เปนตน
•

ดานความพรอมของหนวยสถิติ หนวยสถิติ หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบสถิติทางการ
ของหนวยงาน โดยอาจเปนหนวยที่ผลิตขอมูลสถิติเองหรือรวบรวมขอมูลจากภายในหนวยงานหรือนําขอมูล
ของหนวยงานอื่นมาประมวลเปนสถิติ สถานการณและแนวทางการพัฒนาหนวยสถิติสามารถพิจารณาได
ดังตอไปนี้
•

บุคลากร เชน การมีจํานวนบุคลากรจํากัด บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญไมเพียงพอ เปน

ตน
เครื่ อ งมื อ ในการผลิ ต /จั ด ทํ า สถิ ติ ห รื อ การเผยแพร เช น ซอฟต แ วร ใ นการประมวลผล
คอมพิวเตอร ระบบตางๆ เปนตน
•

•

ทรัพยากรสนับสนุน เชน งบประมาณ นโยบาย การอบรม การจัดจางหนวยงานภายนอก

เปนตน
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4.1 สถานการณและแนวทางการพัฒนาสถิติทางการสาขาอุตสาหกรรม
ในสาขานี้การผลิตสถิติทางการสวนใหญไมประสบปญหา/อุปสรรคมากนัก อยางไรก็ตามยังมีสถิติทางการที่จําเปนตองไดรับการพัฒนาเพิม่ เติม สืบเนื่องจากขณะนี้
ยังไมมีผูรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบการเผยแพรขอมูลยังไมสอดคลองกับความตองการใช ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ควรดําเนินการเพือ่ พัฒนา
สถิติทางการในแตละปงบประมาณ ดังมีรายการตาง ๆ ดังนี้
โครงสรางสถิติ
หนวยงาน
สถานการณ
ปที่
ชื่อสถิติทางการ รายการสถิติทางการ
แนวทางการพัฒนา
ทางการ
รับผิดชอบ
สถิติทางการ
ดําเนินการ
1.อุตสาหกรรมการผลิต
1.3 ผลผลิตและผลพลอย ปริมาณและมูลคา
ไดจากการผลิตของ
ผลผลิต
อุตสาหกรรมการผลิต
5. ดัชนีและตัวชี้วัดดานอุตสาหกรรม
5.1 ดัชนีอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม

มูลคาการสงออกสินคา
อุตสาหกรรม

กระทรวง
พาณิชย

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม สศอ.
- ดัชนีการสงสินคา
- ดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง
- ดัชนีอัตราสวนสินคา
สําเร็จรูปคงคลัง
- ดัชนีแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม
- ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
อุตสาหกรรม

สสว. ตองการใหนําเสนอขอมูล จําแนก ประสานงานใหผูจัดทําขอมูล
ตามวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม ของกระทรวงพาณิชย ไดรับ
ทราบและดําเนินการ
(SMEs)
ปจจุบัน สศอ. จัดทําดัชนีอุตสาหกรรมราย
เดือน 6 ชนิด 1 อัตราการใชกําลังการผลิต
จํานวน 53 กลุมอุตสาหกรรม 216
ผลิตภัณฑ จํานวนโรงงานตัวอยาง 2,121
โรงงาน ครอบคลุม GDP ภาคการผลิต
อุตสาหกรรม ประมาณรอยละ 75 เนื่องจาก
โครงสรางอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก เพื่อใหดัชนีอุตสาหกรรมที่ สศอ.
ดําเนินการอยูสามารถสะทอนภาวะ

2557

2557 - 2558
พัฒนาการจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม โดยการ
-ปรับเปลี่ยนปฐาน
- ขยายกลุม/
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
-ปรับปรุงกรอบโรงงานตัวอยาง
- ปรับปรุงคาถวงน้ําหนัก
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

หนวยงาน
รับผิดชอบ

- อัตราการใชกําลังการผลิต

5.2 ดัชนีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม

ดัชนีผูจัดการฝาย
จัดซื้อ

ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ
(Purchasing Manager
Index : PMI)

สศอ.

สัดสวนมูลคาการ
จําหนายผลิตภัณฑ

สัดสวนมูลคาการจําหนาย
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใน

ยังไมมี
ผูรับผิดชอบ

สถานการณ
สถิติทางการ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมไดอยาง
ถูกตอง แมนยํา และสอดคลองกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดดยี ิ่งขึ้น
สศอ. จึงไดวางแผนพัฒนาการจัดทําดัชนี
อุตสาหกรรม โดยการปรับเปลี่ยนปฐาน
ขยายกลุม/ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ปรับปรุงกรอบโรงงานตัวอยาง รวมทั้ง
ปรับปรุงคาถวงน้าํ หนัก
สศอ. ไดมีการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม
เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและชี้
วัดภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อยางไรก็
ตาม เพื่อใหสามารถที่จะมองภาพรวม
ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการคาได
ดียิ่งขึ้น สศอ. จึงมีความคิดที่จะเริ่ม
จัดทํา ดัชนีความเห็นผูจัดการฝายจัดซื้อ
ซึ่งจะเปนดัชนีอีกตัวหนึ่งที่มีการใชกันใน
หลายประเทศเพื่อติดตามและคาดการณ
ความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
นโยบายลดการพึ่งพาการสงออก
จําหนายในประเทศแทน จําเปนตองใช

แนวทางการพัฒนา

ปที่
ดําเนินการ

รวบรวมขอมูลพรอมศึกษา
2557 -2558
แนวทางและความเปนไปไดใน
การจัดทํา PMI จัดเก็บและ
รวบรวมขอมูลที่ใชในการจัดทํา
PMI ในระยะนํารองเปนราย
เดือน

จัดทําแผนการจัดเก็บขอมูล
และมอบหมายใหมี

2558
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โครงสรางสถิติ
ทางการ

5.3 ดัชนีอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดอันดับ
ความสามารถในการ
แขงขันของ
ตางประเทศ

ชื่อสถิติทางการ

รายการสถิติทางการ

อุตสาหกรรมในประเทศ ประเทศตอมูลคาการ
ตอมูลคาการสงออก
สงออก
-อันดับความสามารถใน
การแขงขันโดยIMD
-อันดับความสามารถใน
การแขงขันโดยWEF
-ดัชนีสมรรถนะทางการ
แขงขันดานอุตสาหกรรม
(CompetitiveIndustrial
Performance–CIP)

หนวยงาน
รับผิดชอบ

สสช.

สถานการณ
สถิติทางการ

แนวทางการพัฒนา

ปที่
ดําเนินการ

ขอมูลเพื่อการวางนโยบาย

ผูรับผิดชอบ

- ขอมูล IMD ที่ไมมีเผยแพร (ขอมูลเชิง
ลึก) สศช. มีการนํามาใชและจัดซื้อ
ขอมูลเปนครั้งคราว ตามนโยบายที่
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล
- ขอมูล WEF มีเผยแพรบนเว็บไซตของ
WEF
- ขอมูล UNIDO มีเผยแพรบนเว็บไซต
ของ UNIDO

- ขอมูลที่มีการเผยแพรได ให 2557
หนวยงานกลาง สสช.
ดําเนินการรวบรวมและ
เผยแพรในเว็บไซต
- ขอมูลที่ไมเผยแพร ตอง
จัดซื้อนั้น ควรมีการรวบรวม
ความตองการของหนวยงาน
เพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
ความเหมาะสม
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4.2 สถานการณและแนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติสาขาอุตสาหกรรม
4.2.1 สถานการณของหนวยสถิติสาขาอุตสาหกรรม
ในภาพรวมการดําเนินงานสถิติสาขาอุตสาหกรรม ของหนวยสถิติตางๆ มีความพรอม มีบุคลากร
ที่รับผิดชอบงานดานสถิติโดยตรง แตยังตองการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูในการจัดทําสถิติทางการ และสราง
แรงจูงใจในการทํางานดานสถิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ใหพรอมรับการประเมินคุณภาพ
นอกจากนั้น ในภาพรวมกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เปนหนวยงานหลักในการผลิตขอมูล
ดานอุตสาหกรรม ก็มีนโยบายจัดตั้งศูนยกลางขอมูลอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งนับเปนจุดแข็ง โดยขณะนี้อยู
ระหวางการกําหนดรูปแบบ รวมทั้งศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินงาน
สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา กฎระเบียบ/ขอบังคับของหนวยงาน ทําใหเกิด
ปญหา/อุปสรรคในการประสานงานขอมูลระหวางหนวยงาน ซึ่งสงผลใหขาดขอมูลสําคัญในการจัดทํานโยบาย
เชน การจัดทําจํานวนการจางงาน เพื่อใชในการจัดขนาด SMEs ตามความตองการของ สสว. หากใช
แหล ง ขอมู ลจากสํ า นัก งานประกัน สั งคมก็จ ะทํา ให ไดขอมูลที่เ ปนป จจุ บัน มากที่ สุด แตเ นื่องจากข อจํา กัด
ทางดานกฎระเบียบ/ ขอบังคับดังกลาว จึงจําเปนตองใชขอมูลของกระทรวงแรงงานแทน
ปญหาและอุ ปสรรคที่ สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขาดกลไกที่ ตอเนื่อง ไมวาจะเปน ในรูป
คณะกรรมการ หรือการมอบหมายใหมีหนวยงานแกนกลาง (Focal point) ที่มีอํานาจในการประสานเชื่อมโยง
การทํางานในดานสถิติขอมูล ระหวางหนวยงานผูผลิตขอมูล และระหวางหนวยงานผูผลิตและผูใชขอมูล เพื่อ
รวมกันกําหนดเนื้อหา (Content) และทิศทางการพัฒนาขอมูลสถิติ เพื่อใหการทํางานดานสถิติขอมูลสามารถ
ตอบสนองการใชงานดานการติดตามสถานการณ การเสนอแนะนโยบาย และการติดตามประเมินผล รวมทั้ง
ลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน และเกื้อหนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกัน ไดอยางตอเนื่อง
สําหรับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโดยทั่วไปในขณะนี้ หนวยงานตาง ๆ ยังใชการจัด
จําแนกประเภทอุตสาหกรรมที่แตกตางกัน รวมทั้งมีการใชคําแปลการจัดจําแนกขอมูล การอางอิงการจัด
ประเภทอุตสาหกรรมของ ISIC และ TSIC ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ในหลายหนวยงานยังมีการใชการอางอิง
ISIC ตาง Revesion กัน ซึ่งทําใหผูใชขาดความสะดวกในการนําขอมูลไปใช
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4.2.2 แนวทางการพัฒนาความพรอมของหนวยสถิติสาขาอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาหนวยสถิติสาขาอุตสาหกรรม มีดังตอไปนี้
- จัดใหมีการสงเสริมอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําสถิติทางการ พรอมใหมีการ
ประเมินคุณภาพ โดยอาจเริ่มจากการประเมินตนเอง แลวนําไปสูการประเมินโดยบุคคลภายนอก ซึ่งอาจ
ดําเนินการโดยใหมีการกระตุน มอบรางวัล
- เพิ่มบทบาทความสําคัญของหนวยงานดานขอมูลสถิติ
- เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานดานขอมูลสถิติของบุคลากรในระดับตางๆ
- สง เสริ ม ให มี ก ารใช ก ารจั ด จํ า แนกประเภทอุ ต สาหกรรมตามมาตรฐานสากล ใน
Revision ปจจุบัน สวนขอมูลในอดีตที่มีการใช Revision เกา ก็ควรมีการแปลงขอมูลใหสามารถเปรียบเทียบ
กันได โดยใช Converter ตัวเดียวกัน
- สนับสนุนและเผยแพรใหทุกหนวยงานใชเอกสารการจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรม
ที่ตรงกัน
- สรางกลไกที่ตอเนื่องในการประสานเชื่อมโยงและบูรณาการการทํางานดานสถิติ
ขอมูล และการผลิตขอมูลสถิติใหสอดคลองกับความตองการใชประโยชนทั้งในปจจุบันและอนาคต
คณะอนุกรรมการสถิติสาขาอุตสาหกรรม ไดกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่ ควรดําเนิน การเพื่อ
พัฒนาหนวยสถิติในปงบประมาณ 2556 – 2558 ดังนี้
หนวยงาน
(ระดับกรม)

โครงการ/ กิจกรรม

จัดอบรมความรูในการจัดทํา
ขอมูลสถิติใหไดมาตรฐาน
หนวยสถิติทั้งหมด
การประเมินคุณภาพหนวยสถิติ
- ประเมินตนเอง
- ประเมินโดยบุคคลอื่น
หนวยสถิติทั้งหมด
สรางกลไกที่ตอเนื่องในการ
ประสานเชื่อมโยงและบูรณา
การการทํางานดานสถิติขอมูล
หนวยงานที่มีการใช ISIC และ การสงเสริมใหใช ISIC Rev.4
TSIC
กําหนดการเรียกชื่อใหเปน
แนวทางเดียวกัน เชน สาขา
อุตสาหกรรม การจัดจําแนก
ประเภทอุตสาหกรรม
หนวยสถิติทั้งหมด
เพิ่มแรงจูงใจในการทํางานดาน
ขอมูลสถิติ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2556 2557 2558

หนวยสถิติทั้งหมด

9

หนวยงานที่เกี่ยวของ

9

สํานักงานสถิติแหงชาติ

9

สํานักงานสถิติแหงชาติ

9

สํานักงานสถิติแหงชาติ

2558 สํานักงานสถิติแหงชาติ
2559

9

กพร.
94

ภาคผนวก

95
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บัญชีอักษรย่อชือ่ หน่วยงาน
อักษรย่อ
สปอ.
สศอ.
กรอ.
กสอ.
กพร.
สมอ.
สอน.
สสว.
BOI
TCC
กนอ.
สอท.
สปส.
ทด.
ยผ.
สนย.
พณ.
พค.
สด.
สศช.
สสช.
ธปท.
REIC

ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สํานักงานประกันสังคม
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
กระทรวงพาณิชย์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล
(International Standard Industrial Classification of All Economic Activities: ISIC) เปนมาตรฐานการจัด
หมวดหมูของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งจัดทําโดย UNSD (United Nations Statistics Division) เพื่อสงเสริมให
ประเทศสมาชิกใชอางอิงในการจัดจําแนกขอมูลสถิติเพื่อใหสามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางประเทศได โดย
จัดทําขึ้นครั้งแรกในป 1948 ซึ่งนับเปน version 1.0 ตอมา UNSD ไดปรับปรุง ISIC อยางตอเนื่องเพื่อให
สะทอนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม โดยในป 1990 ไดปรับเปน Revision 3 และตอมา
ในป 2004 ไดปรับเปน Revision 3.1 จนกลายเปน Revision 4 ในปจจุบันซึ่งเผยแพรใหประเทศตาง ๆ ใชงาน
ตั้งแตป 2008
โครงสรางของ ISIC คือ การจัดประเภทอุตสาหกรรมที่คลายกันเขาอยูในกลุมเดียวกัน โดยจําแนก
ไดเปน 4 ระดับ คือ หมวดใหญ หมวดยอย หมูใหญ และหมูยอย สวนการจัดประเภทในระดับที่เล็กลงจากหมู
ย อ ย องค ก ารสหประชาชาติ ใ ห เ ป น หน า ที่ ข องแต ล ะประเทศ ในการพิ จ ารณาจั ด จํ า แนกรายละเอี ย ดตั ว
อุตสาหกรรมตามโครงสรางเศรษฐกิจของแตละประเทศ
สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติรวมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดทํา
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification:
TSIC) ขึ้น เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการจัดจําแนกขอมูลเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดย
เพิ่มเติมกิจกรรมยอยในระดับ 5 หลัก เพื่อใหมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอตอความตองการใชงาน และ
สามารถสะทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ซึ่งไดปรับปรุงใหสอดคลองกับ ISIC Rev.4
จนกลายเปน TSIC 2009 ในปจจุบัน
ทั้งนี้ รายละเอียดความแตกตางระหวาง ISIC Rev.3, ISIC Rev.4 และ TSIC 2009 สามารถสรุป
ได ดังนี้
โครงสราง
หมวดใหญ (Section)
หมวดยอย (Division)
หมูใหญ (Group)
หมูยอย (Class)
กิจกรรม (Activity)

TSIC 2009
21 หมวด (A – U)
88 หมวด
243 รหัส
440 รหัส
1.089 กิจกรรม ใชแทนดวยรหัส
ตัวเลข 5 ตัว โดยเพิ่มเปน suffix
ตอจากรหัสในแตละหมูยอย

ISIC Rev.4
21 หมวด (A – U)
88 หมวด
238 รหัส
419 รหัส
-

ISIC Rev.3
17 หมวด (A – Q)
60 หมวด
159 รหัส
292 รหัส
-
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เปรียบเทียบการจัดกลุม ISIC Rev.3 กับ ISIC Rev.4 และ TSIC 2009
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายละเอียดของการจําแนกหมวดใหญ สามารถสรุปไดดังนี้
TSIC 2009
A เกษตรกรรม การปาไม และการ
ประมง

ISIC Rev.4
A เกษตรกรรม การปาไม และการ
ประมง

A
B
C
D
E

ISIC Rev.3
เกษตรกรรม การลาสัตว และการ
ปาไม
การประมง
การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
การผลิต
การไฟฟา กาซ และการประปา

B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
C การผลิต
D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับ
อากาศ
E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการ
บําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล
F การกอสราง
G การขายสงและการขายปลีก การ
ซอมยานยนตและจักรยานยนต

B การทําเหมืองแรและเหมืองหิน
C การผลิต
D ไฟฟา กาซ ไอน้ํา และระบบปรับ
อากาศ
E การจัดหาน้ํา การจัดการ และการ
บําบัดน้ําเสีย ของเสีย และสิ่ง
ปฏิกูล
F การกอสราง
G การขายสงและการขายปลีก การ
ซอมยานยนตและจักรยานยนต

H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

H การขนสงและสถานที่เก็บสินคา

I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

I ที่พักแรมและบริการดานอาหาร
J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร

K กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
O การบริหารราชการ การปองกัน
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
บังคับ
P การศึกษา

K กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย
L กิจกรรมอสังหาริมทรัพย
K กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย
การใหเชาและกิจกรรมทางธุรกิจ
M กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร
และเทคนิค
N กิจกรรมการบริหารและการบริการ
สนับสนุน
O การบริหารราชการ การปองกัน
L การบริหารราชการและการ
ประเทศ และการประกันสังคมภาค
ปองกันประเทศ รวมทั้งการ
บังคับ
ประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
M การศึกษา

F การกอสราง
G การขายสง การขายปลีก การ
ซอมแซมยานยนต
รถจักรยานยนต ของใชสวน
บุคคลและของใชในครัวเรือน
I การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ
การคมนาคม
H โรงแรมและภัตตาคาร
I การขนสง สถานที่เก็บสินคา และ
การคมนาคม
J การเปนตัวกลางทางการเงิน
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Q
R
S
T

U

TSIC 2009
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน
สวนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินคา
และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชใน
ครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนก
กิจกรรมไดอยางชัดเจน
กิจกรรมขององคการระหวาง
ประเทศและภาคีสมาชิก

Q
R
S
T

U

ISIC Rev.4
กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ
กิจกรรมบริการดานอื่น ๆ
กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน
สวนบุคคล กิจกรรมการผลิตสินคา
และบริการที่ทําขึ้นเองเพื่อใชใน
ครัวเรือน ซึ่งไมสามารถจําแนก
กิจกรรมไดอยางชัดเจน
กิจกรรมขององคการระหวาง
ประเทศและภาคีสมาชิก

ISIC Rev.3
N งานดานสุขภาพและงานสังคม
สงเคราะห
O กิจกรรมดานการบริการชุมชน
สังคมและการบริการสวนบุคคล
อื่น ๆ
P ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

Q องคการระหวางประเทศและ
องคการตางประเทศอื่น ๆ และ
สมาชิก

สําหรับรายละเอียดของ ISIC แตละ Revision และ TSIC 2009 สามารถดูไดจากเว็บไซต ของ
UNSD (http://unstats.un.org) และกรมการจัดหางาน (www.doe.go.th/vgnew) ตามลําดับ
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