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ประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่ท่ามกลางโลกของยุค
แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ที่มีผลต่อ
แนวทางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักและเล็งเห็น
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว จึ ง ได้ ก� ำ หนดนโยบาย
การปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 4.0” หรือ
“ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและผลักดัน
ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของประเทศ
ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายส� ำ คั ญ
ดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
สนั บ สนุ น การปฏิ รู ป ที่ จ� ำ เป็ น ในภาคอุ ต สาหกรรม โดย
ก�ำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงในการเปลี่ยนผ่าน
เศรษฐกิจของไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ค�ำนึงถึงคุณค่า โดยใช้
นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิต ผ่านกลไก
หลักในการขับเคลื่อนใน 3 ด้าน คือ การขับเคลื่อนผ่าน
การสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth)
การขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง (Inclusive Growth) และการขับเคลื่อนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐาน
ทีม่ นั่ คง เข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้ ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
และวิสาหกิจปัจจุบัน รวมทั้งวิสาหกิจรายใหม่ๆ ภายใต้
การปฏิรปู ตามแนวนโยบาย “อุตสาหกรรม 4.0” (Industry 4.0)
โดยมุ ่ ง เน้ น 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายที่ อ ยู ่ ร ะหว่ า ง
การพัฒนา

เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูงผ่านเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวมถึงมีขีดความสามารถที่จะเข้าถึงห่วงโซ่มูลค่า
การผลิต (Global Value Chain) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม คือ 1) ยานยนต์
สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) การท่องเที่ยวกลุ่ม
รายได้ ดี แ ละท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ 4) การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 5) การแปรรูปอาหาร และส่งเสริม 5
อุตสาหกรรมใหม่ คือ 1) หุ่นยนต์ 2) การแพทย์ครบวงจร
3) การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ 4) เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและเคมี
ชีวภาพ 5) ดิจิทัลการเร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุน
และอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจะมี
บทบาทเป็นผู้น�ำและประสานงานกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคการศึ ก ษา ในการด� ำ เนิ น งานเปลี่ ย นผ่ า น
อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ
ทั้ ง นี้ ในทางปฏิ บั ติ รั ฐ บาลได้ น� ำ แนวคิ ด
เรือ่ ง “การพัฒนาเชิงพืน้ ที”่ (Area-Based Development)
มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการปฏิ รู ป เศรษฐกิ จ ของ
ประเทศ อาทิเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
หรือ EEC ซึ่งครอบคลุม 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออก
ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นการพัฒนาพื้นที่
ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูงส�ำหรับรองรับการลงทุนรอบใหม่
ของประเทศ โดยมี ค ณะกรรมการก� ำ หนดนโยบาย
การพั ฒ นาพื้ น ที่ EEC ซึ่ ง มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธาน
และคณะกรรมการบริหารซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุ ต สาหกรรมเป็ น ประธาน รวมทั้ ง ได้ จั ด ตั้ ง ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิ ก าร EEC เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวง
อุตสาหกรรม ร่วมด�ำเนินขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC
ให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง ด้ า น
การตั ด สิ น ใจในเชิ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ
ที่ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งเป็ น เอกภาพ EEC
จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือใหม่ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน
(Transfrom) ของประเทศ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ และ
จะเป็นศูนย์กลางชั้นน�ำในด้านการพาณิชย์และการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศของเอเซียและนอกจาก EEC แล้ว
ยังมีการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ส�ำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น
อีก 10 เขต(Special Economic Zones) หรือ SEZ
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการพัฒนา และหลายโครงการได้เริ่มด�ำเนินการแล้ว

ในปี 2560 ทั้งนี้ การพัฒนา SEZ ทั้งหมดของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งเข้ ม แข็ ง
จากส�ำนักงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแห่งชาติ
นอกเหนื อ จากอุ ต สาหกรรมเป้ า หมายและ
โครงการ EEC กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีบทบาทเป็น
ผู ้ น� ำ และผู ้ ป ระสานงานในการส่ ง เสริ ม การเปลี่ ย นผ่ า น
(Transform) อุตสาหกรรม 4.0 ของ SMEs ในฐานะ
ตั ว ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ของรั ฐ บาล ด้ ว ยการยกระดั บ การใช้
เทคโนโลยีที่หลากหลายแก่ SMEs ถือว่า SMEs เป็นต้น
ก� ำ เนิ ด ของนวั ต กรรมด้ า นผู ้ ป ระกอบการที่ เ คลื่ อ นไหว
ไม่หยุดนิ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมุ่งสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืนระหว่าง SMEs กับผู้ประกอบการ
ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย โดยค� ำ นึ ง ถึ ง การพั ฒ นา
เชิงพื้นที่เป็นส�ำคัญ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จ�ำแนก SMEs
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Start-ups, Spring-ups และ
Step-ups โดยแต่ละประเภทจะได้รับการดูแลแตกต่างกัน
ไปอย่ า งเหมาะสมทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นา
เครื่ อ งมื อ ใหม่ การสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ
โดยจะเน้นหนักในด้านโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุง
ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
การสนั บ สนุ น ล่ า สุ ด ผ่ า น “กองทุ น พั ฒ นาเอสเอ็ ม อี
ตามแนวประชารั ฐ ” วงเงิ น 20,000 ล้ า นบาท และ
เงินกองทุนกู้ยืมส�ำหรับการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม 4.0
ของธนาคารพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
แห่งประเทศไทย วงเงิน 15,000 ล้านบาท ในส่วนของ
การสนับสนุนที่ไม่ใช่ด้านการเงิน กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้บูรณาการการท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ภาคเอกชนและภาคการศึ ก ษา
เพื่ อ ออกแบบและสร้ า งโครงการการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
ที่ ห ลากหลายแก่ SMEs อย่ า งเท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง
ให้สามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็น “SMART SME 4.0”
อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เน้นย�้ำการให้ความส�ำคัญ
กั บ การประสานความร่ ว มมื อ กั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น และ
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการด�ำเนินงานและโครงการส�ำคัญต่างๆ
อย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนผ่าน SMEs ที่เกิดประสิทธิผล
ไปสูว่ สิ าหกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรมจะต้องประกอบด้วย
มิติระหว่างประเทศ ปัจจุบันนี้ นวัตกรรมได้เจริญเติบโต
ท่ามกลางนานาประเทศเนื่องจากตลาดโลกไม่มีขอบเขต
จ�ำกัดและมีการแข่งขันสูง ด้วยเหตุนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม
จึงต้องปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งกับประชาคมหลากหลาย
ประเทศเพื่อช่วย SMEs ให้เชื่อมโยงกับโลกไร้พรมแดน

ในกรณีของกลุ่มประชาคม ASEAN กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้เน้นในเรือ่ งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและธุรกิจทีเ่ หมาะสม
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเรื่องโอกาสที่เกิดขึ้นซึ่งมาพร้อม
กั บ การก่ อ ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ ASEAN หรื อ AEC
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังสนับสนุนการประสาน
ความร่วมมืออย่างเต็มที่ กับหลายประเทศในภูมิภาคอื่น
อาทิ ฮ่องกง เกาหลี และญี่ปุ่น ในการผลักดันให้ SMEs
เข้าสู่ห่วงโซ่แห่งคุณค่าระดับโลก
การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม 4.0 ยังต้องการให้มี
การปรับปรุงโครงสร้างขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ให้เกิดความสะดวกสบาย
และง่ายดายต่อการด�ำเนินธุรกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งรักษาบรรยากาศแวดล้อม
ในเรือ่ งผลิตผลเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก ตัวอย่าง
ในเรื่องนี้คือ การที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัตใิ นเรือ่ งน�ำ้ ตาลและอ้อย ซึง่ ได้รบั การเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อต้นปีนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว
จะช่วยปรับปรุงฟื้นฟูอุตสาหกรรมน�้ำตาลและอ้อย ซึ่งเป็น
หนึ่งในGrowth engines ด้านเกษตรกรรมดั้งเดิมของ
ประเทศ
ในส่ ว นของภาคอุ ต สาหกรรมแร่ แ ละเหมื อ ง
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแร่และเหมืองฉบับใหม่
พระราชบัญญัติใหม่นี้ได้ประยุกต์แนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจ
ใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งได้ช่วยเสริมสร้าง
และบั ง คั บ ในเรื่ อ งความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
ทุ ก กลุ ่ ม กฎหมายใหม่ นี้ ยั ง ช่ ว ยให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น
อย่างยุติธรรมในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในขณะที่มีการประกัน
เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ มชนในพื้ น ที่ ใ นเรื่ อ งระยะเวลา
การออกใบอนุญาตและการได้รับสัมปทาน
ท้ายที่สุดนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีความมุ่งมั่น
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”
และ “อุ ต สาหกรรม 4.0” ของรั ฐ บาล ผมมั่ น ใจว่ า
แนวทางการท� ำ งานแบบองค์ ร วม และความพยายาม
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคการศึ ก ษา จะช่ ว ยน� ำ พาให้ ป ระเทศไทยประสบ
ผลส� ำ เร็ จ ในการสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ จริ ญ เติ บ โต
อย่ า งสมดุ ล พร้ อ มกั บ การเติ บ โตอย่ า งมั่ น คง มั่ ง คั่ ง
อย่างยั่งยืนส�ำหรับคนไทยทุกคน

นายอุตตม สาวนายน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Message from Minister of Industry
We are amidst a global era of fast changing
production technology and disruption in all economic,
commerce and value chains. Given such an environment,
the Thai Government has, as one of its top priorities, the
policy to initiate wide-ranging reforms in systematic manner
proposed under the Government ‘s Thailand 4.0 vision to
achieve sustainable growth going forward. Ministry of
Industry well recognizes the importance of this
national policy and we are determined to take the
opportunity to promote necessary industrial reform. With
Thailand 4.0to guide our reform strategy, we aim to
transform the Thai economy towards a value based
economy with innovation as the key driver of
sustainable growth in the industrial and manufacturing
sectors. In doing so, we strive to ensure that the
benefits gained from Thailand 4.0 will be inclusive
and distributed throughout value chains.
We seek to promote three new types of growth,
namely Productive Growth, Inclusive Growth and
Green Growth. As such, we are committed to build
strong and resilient foundation for existing industries, new
enterprises, and entrepreneurs alike to undertake the
Industry 4.0 reform. In this regard, ten target
industries have been identified, comprising 5existing core
industries and 5 new ones. These target industries are
being developed so that they are capable of creating high
value adds through modern technology. Existing target
industries to be upgraded are a) Next-generation
automobiles, b) Smart electronics, c) Medical and
Wellness Tourism, d) Agriculture and bio-economy
and, e) Food for the future. Five new target Industries to
be developed include a) Robotics, b) Medical service
hub, c) Aviation and logistics, d) Biofuel and
biochemicals and, e) Digital industry. The Ministry
of Industry takes the lead and coordinates the joint
effort of the public and private sectors as well as the
education sector to undertake Thailand’ s Industry 4.0
transformation.

I wish to highlight that the Thai Government has
adopted the “area based development” initiative as
an anchor of all reforms. An example of this
initiative is the creation of the Eastern Economic
Corridor or EEC which combines three adjacent
provinces along the Eastern Seaboard, namely,
Rayong, Chonburi, and Chachoengsao into Thailand’s
largest, high potential, special socio - economic development
zone. The EEC Policy Commission chaired by the
Prime Minister and the Management Committee
chaired by Minister of Industry, along with the EEC
Secretariat Office at the Ministry of Industry, together
enable efficient execution of EEC-related strategies
through prompt consultations, policy decisions, and
actions. Ultimately, EEC will serve as the new
springboard for a massive investment-led transformation
for Thailand that will see ECC serving as a leading
commercial and transhipment hub in Asia.
In addition to the EEC, there are 10 other
Special Economic Zones (SEZ) around Thailand.
SEZ-related projects are being developed, many of
which will begin this year and others will follow.
Similarly, the principle of integrated area based
development is implemented in all SEZs. Ministry of
Industry, through the National Industrial Estate
Development Office, actively participates in developing
these SEZs.
Aside from the target industries and the EEC
mentioned above, The Ministry of Industry also
plays the lead and coordination role in promoting
the 4.0 transformation of the SMEs as a key initiative
of this government. By leveraging technology, SMEs
are recognized as a dynamic, entrepreneurial source
of innovation. We therefore seek to support
sustainable linkages between SMEs & entrepreneurs
and the target industries, taking into account local
area-based development. We have identified three
main categories of SMEs, namely, Start-ups, Springups, and Step-ups.

Each group needs individualized attention.
New tools and supports to suit each group, financial
or non-financial, have been developed and are
being delivered to SMEs throughout Thailand. The
focus is on projects and activities that aim to
improve productivity, promote local products and
services that are innovation-driven. The latest
initiative is the dedicated “Pracharat SMEs Fund”
consisting of 20 billion Baht seed fund together with
the SME Bank’s Transformation Loan package of 15
billion Baht. These specialized funds will help the
SMEs access necessary financing. With respect to
the design and delivery of the equally important
non-financing support, Ministry of Industry works
closely with relevant government agencies, the
private sector, and the educational sector to create
various programs to enable the “SMART” SME 4.0
transformation. We emphasize the fostering of the
active engagement from the local communities and
stakeholders to join hand in these highly dynamic
activities.
Effective SMEs transformation towards
innovation-driven enterprises must also have an
international dimension. Today innovation thrives in
the international environment as the global
marketplace has become borderless and highly
competitive. In this regards, we actively works with
the international community to help the SMEs
connect beyond border. In the case of ASEAN, we
focus on promoting networking and business
matching to take advantage of the opportunities
that come with the ASEAN Economic Community or
AEC. We also support active collaborations with
countries in other regions such as Hong Kong, Korea
and Japan on assisting to SMEs to access the global
value chain.

The Industry 4.0 transformation also calls
for infrastructure improvement to enhance the “Ease of
Doing Business” to promote confidence among all
stakeholders, thus maintaining a productive environment to
effect positive changes. An example of the initiative being
sponsored by Ministry of Industry is the
comprehensive amendments to the Sugar and
Sugarcane Act approved by the Cabinet earlier this
year. The Act will enable the reform of the
sugar and sugarcane industry, one of Thailand’s
traditional agricultural growth engines.
For the mineral and mining sector, the
new Mineral and Mining Act has been promulgated. The
new Act applies modern economic concept to
national resource management. It establishes and
enforces updated accountability on all stakeholders. The
new law also provides for fairer sharing among
stakeholders while guaranteeing due
participation of the local communities in the
licensing and concession regime.
In conclusion, the Ministry of Industry is
committed to the Thailand 4.0 and industry 4.0 policies.
I am confident that our holistic approach and
the concerted effort of the public-private-education
partnership will contribute meaningfully to
Thailand’s crucial effort to achieve a better
balanced, high performance economy with
sustainable growth and prosperity for all.

Mr. Uttama Savanayana
Minister of Industry

สารปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

Message from Permanent Secretary of Industry

กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยปรับบทบาทและ
ภารกิจการด�ำเนินงานให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12 โดยจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
- 2579) เพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ สร้างโอกาสและพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน มีการประกอบการที่เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบูรณาการการท�ำงานกับ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถ
ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ ขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ผ่านยุทธศาสตร์กระทรวง
อุตสาหกรรม 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1. การปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม

2. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและ
การพัฒนาอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาสมรรถนะองค์กร
โดยด�ำเนินมาตรการและโครงการต่าง ๆ เพือ่ ตอบสนอง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งมีผลการด�ำเนินงาน
ที่ ส� ำ คั ญ อาทิ เ ช่ น สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การลงทุ น ใน 10
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve / New S-Curve)
มุง่ เปลีย่ นผ่าน (Transform) ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ทุกช่วงการพัฒนา ตั้งแต่เริ่ม
เป็นผูป้ ระกอบการใหม่ (Startup) สร้างการพัฒนาให้กบั ผูป้ ระกอบการ
รายเดิม เชิงสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมการใช้ดิจิทัล ควบคู่
กับ การช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาเข้าสู่กระบวนการ
พลิกฟื้นปรับสู่ SMEs 4.0 รวมทั้ง ได้เตรียมพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อรองรับการค้าการลงทุน
ในระยะแรก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สระแก้ว และสงขลา
และเตรียมพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่ ในระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ควบคูไ่ ปกับการก�ำกับ
ดูแลให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อมและชุมชน ตลอดจน
ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบตั งิ านจนท�ำให้ผลสัมฤทธิข์ องการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ดังปรากฏในหนังสือผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในฉบับนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ได้น�ำไปใช้ประโยชน์ตามสมควรต่อไป

นายสมชาย หาญหิรัญ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

The Ministry of Industry aims to mobilize
the industrial economics of the country to be strong
and competitive in the global market. The role and
responsibility of the Ministry of Industry has been
modified to be consistent with the government
policy, the 20 year national strategy and the 11th
and 12th National Economic and Social Development
Plans. The 20 year industrial development strategic
plan of Industry 4.0 (2017 - 2036) has been prepared
to promote and develop the industry based on the
basic potential of the country, to build opportunity
and develop enabling factors to facilitate investment,
to promote industry which is environmentally
friendly and to integrate the work of the related
public and private sectors to provide for the
stability and sustainability in the industrial
development.
In the fiscal year 2016, the industrial
development has been carried out through
4 strategies of the Ministry of Industry as follows:
1. Restructuring production system to
increase potential of the industry.
2. Development of enabling factors to
facilitate investment and industrial development.
3. Promotion and development of
environmentally-friendly industry.
4. Development of organizational
competency.
To achieve the strategic goal, a number of
measures and projects have been implemented by
the Ministry of Industry. Among these are investment
promotion in the target industry (S-Curve/New
S-Curve), transformation of SMEs in each
development phase starting from the start-up stage,
development of the existing entrepreneurs by
means of creativity, innovation and digital together
with the assistance relating to the recovery process
of SMEs 4.0 for SMEs which have confronted with

problems. The border Special Economic Zones
have been prepared for investment comprising, in
the initial stage, Tak, Srakaew and Songkhla
provinces. Moreover, the Eastern Economic Corridor
consisting of the areas in Rayong, Cholburi and
Chacheongsao has also been prepared for the new
investment. On the part of the entrepreneurs, the
Ministry of Industry will oversee that the
entrepreneurs abide by the law strictly with
responsibility for society, environment and
community. Moreover, the Ministry of Industry gives
importance to the integration of the work of the
related public and private sectors.
On this occasion, I would like to express my
gratitude to those who have participated in the
work contributing to the success as evidenced in
the Report of the Performance of Ministry of
Industry in accordance with the Government Policy
and of Ministry of Industry’s Strategy in the fiscal
year 2016. It is hopeful that the report will be useful
to all concerned.

Mr. Somchai Harnhirun

Permanent Secretary of Industry

ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
Executive of The Ministry of Industry

นายอุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

Mr. Uttama Savanayana
Minister of Industry
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นายสุวินัย ต่อศิริสุข

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Suwinai Torsirisuk
Secretary to the Minister of Industry

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี

หัวหน้าส�ำนักงานรัฐมนตรี
Mr. Bainoi Suwanchatree

Chief of the Office of the Minister
Ministry of Industry 2016
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ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
Executive of The Ministry of Industry

นายสมชาย หาญหิรัญ

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Somchai Harnhirun
Permanent Secretary of Industry

Ministry of Industry 2016
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กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

นายปณิธาน จินดาภู

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Panitan Jindapoo
Deputy Permanent Secretary of Industry

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Miss Nisakorn Jungjaroentham
Deputy Permanent Secretary of Industry

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Kobchai Sungsitthisawad
Deputy Permanent Secretary of Industry

Ministry of Industry 2016

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Somkid Wongchaisuwan
Deputy Permanent Secretary of Industry
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นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Nattapon Nattasomboon
Inspector General

นายประสงค์ นิลบรรจง

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Prasong Nilbanjong
Inspector General

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Thongchai Chawalitpichaet
Inspector General

นายสุรพล ชามาตย์

นายณัฐพล รังสิตพล

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Surapol Chamatr
Inspector General
Ministry of Industry 2016

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Nattapol Rangsitpol
Inspector General
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ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
Executive of The Ministry of Industry

นายเดชา เกื้อกูล

นายอภิจิณ โชติกเสถียร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Daychar Kerkoon
Inspector General

ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
Mr. Apichin Jotikasthira
Inspector General

นายอดิศัย อยู่อินทร์

นางสาวสิริรัตน์ ไกรวณิช

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Mr. Adisai Yu-in
Legal Counselor

Ministry of Industry 2016

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Miss Sirirat Kaivanit
Assistant Permanent Secretary of Industry
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ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
Executive of The Ministry of Industry

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Mr. Siriruj Chulakaratana
Director, Office of Industrial Economics

เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
Mr. Somsak Jantararoungtong
Secretary General,
Office of the Cane and Sugar Board

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
Mr. Mongkol Pruekwatana
Director General, Department of Industrial Works

Ministry of Industry 2016

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Mr. Somboon Yindeeyoungyuen
Director General,
Department of Primary Industries and Mines
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นายพสุ โลหารชุน

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Mr. Pasu Loharjun
Director General, Department of Industrial Promotion

เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Mr. Pisit Rangsaritwutikul
Secretary General, Thai Industrial Standards Institute

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

นายมงคล ลีลาธรรม

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Mr. Verapong Chaiperm
Governor, Industrial Estate Authority of Thailand

Ministry of Industry 2016

กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
Mr. Mongkol Leelatham
Director Manager, Small and Medium Enterprise
Development Bank of Thailand
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ผู้บริหารสถาบันเครือข่าย

Executives of Networking Institutions

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ

นายพานิช เหล่าศิริรัตน์

ผู้อ�ำนวยการสถาบัน ไทย-เยอรมัน
Mr. Somwang Boonrakcharoen
Executive Director, Thai-German Institute

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันอาหาร
Mr. Yongvut Saovapruk
Executive Director,
National Food Institute

ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
Mr. Panit Laosirirat
Executive Director, Thailand Productivity Institute

นายชาญชัย สิริเกษมเลิศ

ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Mr. Chanchai Sirikasamlert
Executive Director,
Thailand Textile Institute

Ministry of Industry 2016
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นางพรรณี อังศุสิงห์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
Mrs. Punnee Angsusingha
Executive Director,
Management System
Certification Institute (Thailand)

กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

นายวิชัย จิราธิยุต

นายสมบูรณ์ หอตระกูล

ผู้อ�ำนวยการสถาบันยานยนต์
Mr. Vichai Jirathiyut
Executive Director, Thailand Automotive Institute

ผู้อ�ำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Mr. Somboon Hotrakool
Executive Director, Electrical and
Electronics Institute

นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย

นายธนันธน์ อภิวันทนาพร

ผู้อ�ำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
Mr. Viroj Rojwatanachai
Executive Director,
Iron and Steel Institute of Thailand

รักษาการผู้อ�ำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Mr. Thanan Apivantanaporn
Executive Director, Institute for Small
and Medium Enterprises Development (Acting)

นายจักรพร อุ่นจิตต์

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
Mr. Chakporn Oonjitt
Executive Director, Construction Institute of Thailand

ผู้อ�ำนวยการสถาบันพลาสติก
Mr. Kriengsak Wongpromrat
Executive Director, Plastic Institute of Thailand
Ministry of Industry 2016
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ส่วนที่ 1 แผนผังการแบ่งส่วนราชการ
Section 1

Organization Chart

กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Office of the Permanent
Secretary Ministry of Industry

กลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจ

ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ด้านก�ำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต

Industrial Economic Cluster

ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
Office of
Industrial
Economics

Process Supervision Cluster

ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน�้ำตาลทราย
Office of the
Cane and Sugar
Board

สถาบันเครือข่าย
Networking Institution

Ministry of Industry 2016

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
Department of
Industrial Works

- 		สถาบันไทย-เยอรมัน
		Thai-German Institute
-		สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
		Thailand Productivity
		Institute
-		สถาบันอาหาร
		National Food Institute
-		สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม		
		สิ่งทอ
		Thailand Textile Institute
-		สถาบันรับรองมาตรฐาน
		ไอเอสไอ
		Management System
		Certification Institute
		(Thailand)
-		สถาบันยานยนต์
		Thailand Automotive
		Institute
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กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร่
Department of
Primary
Industries and
Mines
- 		สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
		Electrical and Electronics
		Institute
- 		สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
		แห่งประเทศไทย
		Iron and Steel Institute of
		Thailand
- 		สถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
		ขนาดกลางและขนาดย่อม
		Institute for Small and
		Medium
		Enterprises Development
- 		สถาบันพลาสติก
		Plastic Institute of Thailand
-		สถาบันการก่อสร้าง
		แห่งประเทศไทย
		Construction Institute of
Thailand

ส�ำนักงานรัฐมนตรี
Office of the Minister

กลุ่มภารกิจ

รัฐวิสาหกิจ

ด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ
Industrial and Entrepreneur
Promotion Cluster

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม
Department of
Industrial
Promotion

State Enterprises

ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
Thai Industrial
Standards
Institute

การนิคม
อุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
Industrial Estate
Authority of
Thailand

- 		ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
		ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
		Small and Medium Enterprise
		Development Bank of Thailand

หน่วยงานที่ดูแลร่วมกับกระทรวงการคลัง
Co-Supervision Agency with the
Ministry of Finance
หน่วยงานที่จัดตั้งตามค�ำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560
Agency Established by the Order of
National Council for Peace
and Order of 2/2017

- ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Office of Eastern Economic Corridor

ที่มา : ส�ำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2560
Ministry of Industry 2016
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ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ งบประมาณ
Section 2

Vision, Mission, Strategy and Budget

วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
ยุทธศาสตร์ชาติ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความมั่นคง
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
“กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นองค์กร
น�ำการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน”
ค่านิยม : “รับผิดชอบในหน้าที่ เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์”

พันธกิจ
1

2

3

4

5

ก�ำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย
พร้อมทั้งชี้น�ำ
และเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม
ให้ก้าวทันโลก

สร้างโอกาส
และพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการลงทุน
และการประกอบ
กิจการ

สนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
วิสาหกิจชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง
รองรับภัยพิบัติต่างๆ
และสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก

ก�ำกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มี
การพัฒนาอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ
มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค ชุมชน
และสังคม

บูรณาการและ
ติดตามการด�ำเนิน
งานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรม
กับหน่วยงาน และ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อผลักดันให้เกิด
ประสิทธิผล

หมายเหตุ : กระทรวงอุตสาหกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่ 2, 5 และ 6
Ministry of Industry 2016
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Vision Thailand
“To be a developed country based on the Sufficiency Economy
Philosophy which enjoys stability, prosperity and sustainability”
National Strategies

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stability
Promoting competitiveness
Developing Human Resource
Promoting opportunity, equality and equity in the society
Promoting growth on the environment- friendly quality of life
Building balance and development of the management
system in the public sector

Vision of Ministry of Industry (of the fiscal year 2016)
“The Ministry of Industry aims at sustainable industrial development
and competitiveness in the global market for the best interest
of the entrepreneurs and the thai people”
Values : Responsibility, Giving constructive recommendations,
Honesty, Aiming at achievement

Mission
1

2

3

4

5

Establishing policy
and strategy in
the industrial
development of
Thailand, guiding
and warning
industry to keep
abreast with the
world progress

Building
opportunity and
environment
favorable to
investment and
entrepreneurship

Building the
capacity of the
entrepreneurs of
medium and
smallenterprises as
well as community
enterprises to cope
with the disaster
and increasing their
competitiveness in
the global market

Overseeing the
development
of industrial
operation
to be balancing,
sustainable and
environmentally
friendly with the
responsibility to
the consumers,
community and
society

Integrating
the work of
the related
organizations
and sectors
according to
the policy
and strategy
in industrial
development
and monitoring
the effectivness

Remark :  Ministry of Industry has responded to the national strategies Nos. 2, 5 and 6
Ministry of Industry 2016
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ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
Strategy

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับโครงสร้างการผลิต เพือ่ เพิม่ Strategic Issue 1 : Restructuring of the production
ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม

system to increase the industry potential.

เป้าประสงค์

: เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพพืน้ ฐานของประเทศ โดยเน้นการใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและ
มาตรฐาน ให้ภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับที่สูงขึ้น

Objectives : To promote and develop industry

กลยุทธ์

Strategies

1. ประยุกต์ใช้ดิจิทัลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ และ
โซ่ อุ ป ทานของภาคอุ ต สาหกรรมให้ มี ค วามได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขัน
3. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
4. เสริมสร้างศักยภาพการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
5. พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบรับรอง และการควบคุม
ก�ำกับดูแลเพื่อเอื้อต่อความปลอดภัยของประชาชนและ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
6. พัฒนาวัตถุดิบต้นน�้ำและอุตสาหกรรมพื้นฐาน

Ministry of Industry 2016

which is in line with the basic competency of the
country by focusing on the use of science, technology
and innovation to increase productivity, standards
and competitiveness of the industry.

1. Applying digital and scientific technology and
innovation to increase efficiency of industrial production.
2. Increasing efficiency in the logistics management
and industrial supply chain to achieve advantages in
the competition.
3. Development of entrepreneurs and industrial
personnel.
4. Increasing clustering of the target industries.
5. Development of the standardization of certification
system and surveillance to contribute safety of the
people and enhancing competitiveness capacity.
6. Development of upstream raw materials and
primary industries.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน Strategic Issue 2 : Development of

enabling factors to facilitate investment
and industrial development.

ให้เอื้อต่อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างโอกาสและลดอุปสรรคในการ Objectives : To provide opportunities and reduce
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

obstacles in industrial operations.

กลยุทธ์

Strategies

1. ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรม
2. ก�ำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบ
ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการ
การท�ำงาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3. พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม
4. แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Ministry of Industry 2016
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1. Revising the related law in order to facilitate the
investment and industrialization more easily.
2. Setting direction in industrial development.
Development of an economic and industrial
information insight system for work integration and
for the benefit of making investment decision.
3. Development of industrial estates in the Special
Economic Zones (SEZ) to promote the investment
and industrial development.
4. Solving the economic problems in the Southern
border provinces.
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ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
Strategy

ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 : การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา Strategic Issue 3 : Promotion and development

อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

of socially and environmentally-friendly
industry.

เป้าประสงค์

: เพื่อลดปัญหาการก่อมลภาวะและ Objectives : To reduce the pollution problems
สร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม
and build up sustainability to industry.

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
2. พั ฒ นาปั จ จั ย แวดล้ อ มเพื่ อ ผลั ก ดั น และจู ง ใจให้
สถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพือ่ เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม
3. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร
4. ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ส ะอาดและเป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน

Ministry of Industry 2016

Strategies

1. Promoting development of production processes
and upgrading the green industry levels of the industries.
2. Developing enabling factors to motivate the
industries to improve their systems to be socially
and environmentally-friendly.
3. Applying completely industrial waste management
cycle.
4. Promoting the use of clean technology and
environmentally-friendly technology.
5. Fastering network to monitor and manage the
environmental impacts with local community's
involvement and participate.
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสมรรถนะองค์กร

Strategic Issue 4 : Development of
organizational competency.

เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบและความสามารถของ Objectives : To develop the system and build

บุคลากรในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชน capacity of the human resource in providing service
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
to the industry and the general people with
efficiency and based on good governance.

กลยุทธ์

1. ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการ
จัดหาเครื่องมือจัดการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้สามารถผลักดัน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบริหารและการบริการที่มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิ
ราชการ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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Strategies

1. Restructuring the organizations, development of
the management system, providing appropriate working
tool and equipment, and knowledge management
so as enhance the organization's performance.
2. Development of competency of the human resource
to support the sustainable industrial development.
3. Development of the information technology and
communication system to increase the effectiveness
in the administration and in the service provision.
4. Promoting good governance and transparency to
counter corruption.
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แผนภูมิที่ 1 : สัดส่วนจ�ำนวนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
Chart 1 : Proportion of the projects under the strategies of Ministry of Industry

ยุทธศาสตร์ที่ 2
25 โครงการ
Strategy 2
25 projects

15%

ยุทธศาสตร์ที่ 3
35 โครงการ
Strategy 3
35 projects

21%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Strategy 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Strategy 2
Ministry of Industry 2016

48%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
81 โครงการ
Strategy 1
81 projects

16%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
28 โครงการ
Strategy 4
28 projects

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Strategy 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
Strategy 4

แผนภูมิที่ 2 : สัดส่วนงบประมาณด�ำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม
Chart 2 : Proportion of the budget for the implementation of the projects under the
strategies of Ministry of Industry
ยุทธศาสตร์ที่ 1
2,532.210 ล้านบาท
Strategy 1
2,532.210 Million Baht

ยุทธศาสตร์ที่ 3
265.392 ล้านบาท
Strategy 3
265.392 Million Baht

82%

9%

ยุทธศาสตร์ที่ 4
107.499 ล้านบาท
Strategy 4
107.499 Million Baht

ยุทธศาสตร์ที่ 2
194.848 ล้านบาท
Strategy 2
194.848 Million Baht

3%

6%

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Strategy 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Strategy 2
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ยุทธศาสตร์ที่ 3
Strategy 3
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
Strategy 4

ส่วนที่ 3 สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
Section 3

Industrial Economic Situation

1. สถานการณ์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในปี 2559 1. Industrial economics outlook in 2016 and
และแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมในปี 2560
the trend in 2017
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในปี 2559 เมื่อพิจารณา
เป็นรายไตรมาส ทยอยปรับตัวดีขึ้น โดยไตรมาสที่ 1 หดตัว
ร้อยละ 0.9 ไตรมาสที่ 2 กลับมาขยายตัวร้อยละ 1.7 และ
ข้อมูลล่าสุด เดือนสิงหาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 3.1
และคาดว่าภาคอุตสาหกรรมน่าจะทยอยปรับตัวดีขึ้น
จากการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวจากรายได้
เกษตรกรที่จะปรับดีขึ้นตามราคาสินค้าเกษตร ซึ่งมีส่วน
ช่วยชดเชยรายได้ของภาคครัวเรือนจากภาคการผลิต
เพื่อส่งออกที่ปรับลดลง ขณะที่การลงทุนภาคเอกชน
จะปรับดีขึ้นจากการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้าง
ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการภาครัฐมีการเร่งขยายตัวของการ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ นอกจากนี้ได้มี
มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือแก่เกษตรกร ยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และส่งเสริมความมั่นคงให้กับ
เศรษฐกิจฐานรากซึ่งประกอบด้วย 2 มาตรการ ได้แก่
มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้ร่วม
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อยให้มีรายได้เพียงพอส�ำหรับ
การด�ำรงชีวิต และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย
ผ่านระบบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่มีปัญหา
หนี้ค้างช�ำระ และคืนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรที่ช�ำระหนี้สินดี
Ministry of Industry 2016

The manufacturing production index (MPI) in 2016,
when considering on a quarterly basis, has been gradually
improved. In the first quarter, there was a shrinkage of
0.9 percent. In the second quarter, the expansion became
1.7 percent. From the latest information of August 2016,
the expansion was 3.1 percent. For the remaining of 2016,
it is expected that the industrial sector will gradually
improve because the private consumption sector tends
to expand. This is a result of an increase in farmers’ income
due to higher price of agricultural products, despite of
a decrease in household income curtailed from the
production for export. Private investment will be better
as a result of investment in the construction sector
relating to the governmental projects of which the
investment in large infrastructure projects has been
expedited. Moreover, the government has also
implemented the measures to up rise small farmers’
quality of life of with the objectives of helping them to
have a better quality of life and support the sustainable
for the grassroots economy. The above mentioned
measures consists of a program to register farmers to the
government system in order to increase their income to
a subsistent level and a program to help the small farmers
who are in debts to relive their debt burden through the
Bank for Agriculture and Agriculture Cooperatives and give
interest back to the good customers.
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
manufacturing production index (MPI)
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวม = MPI                              แกนขวา = right axis

ปัจจัยที่จะต้องติดตามในช่วงครึ่งหลังของปี ได้แก่
สั ญ ญาณการฟื ้ น ตั ว ของอุ ป สงค์ โ ลกที่ ยั ง คงไม่ ชั ด เจน
ท่ามกลางความเปราะบางของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ทั้งนี้ผลกระทบจาก Brexit ต่อเศรษฐกิจไทยโดยตรงนั้น
ค่อนข้างจ�ำกัด เนือ่ งจากมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหราช
อาณาจักรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2 ของการส่งออกทั้งหมด
ปี 2559 MPI ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1 - 2 และ
GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.5 - 2.5
จากปี 2558 ที่ MPI และ GDP อุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 0.3
และ 0.9 ตามล�ำดับ
ส�ำหรับในปี 2560 ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงเศรษฐกิจ
ไทยน่าจะขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ งจากปี 2559 จากเศรษฐกิจโลก
ที่ ท ยอยปรั บ ตั ว ดี ข้ึ น โดยธนาคารโลกได้ ค าดการณ์
ณ เดือนมิถุนายน 2559 ว่าเศรษฐกิจโลกปี 2560 จะเร่งตัวขึ้น
จากปี 2559 โดยจะขยายตัวร้อยละ 2.8 จากปี 2559 รวมถึง
ปริมาณการค้าโลกที่จะขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 3.9
จากร้อยละ 3.1 ในปี 2559 นอกจากนี้ เศรษฐกิจญี่ปุ่นน่าจะ
มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้เนื่องจากมีการเลื่อน
การขึ้นภาษีการขาย จากปี 2560 ออกไปเป็นปี 2562
ทั้งนี้ ในส่วนของเศรษฐกิจประเทศไทยธนาคารโลก
ประเมินว่า GDP ปี 2560 จะเร่งตัวขึ้นเป็นขยายตัว
ร้อยละ 2.6 จากปี 2559 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.5
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For the second half of the year, the factor to be
cautious is the unclear sign of the global demand
recovery among the fragility of the recovery of the world
economy. The direct impact of Britain Exit (Brexit) to the
Thai economy is rather limited as the export volume of
Thailand to the United Kingdom is only approximately
2 percent of the total export volume.
It is estimated that in 2016, the MPI will expand
within the range of 1-2 percent and the industrial GDP will
expand 1.5-2.5 percent of 2015 in which the MPI and GDP
expanded 0.3 percent and 0.9 percent respectively.
In 2017, the Thai industry as well as the Thai
economy should grow continuously from 2016 as the
world economy has been recovering gradually. The World
Bank predicted in June 2016 that the world economy
in 2017 will accelerate 2.8 percent from 2016 which had
been forecasted to be 2.4 percent and the global trade
value will accelerate 3.9 percent from 3.1 percent in
2016. Furthermore, the economy of Japan has a trend
to be expanding higher than the predicted growth as
a result of the postponing of an increase of sales tax in
2017 to 2019.
As for the economic situation of Thailand, the
World Bank has predicted that in 2017 the growth rate
will be 2.6 percent from 2.5 percent in 2016.
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

2. ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
2.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579)
ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ นับตัง้ แต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 1) จากช่วงประเทศไทย
1.0 และ 2.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเกษตรกรรม
และการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า
มาสู่ยุคประเทศไทย 3.0 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก
และการผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น ท�ำให้เกิดการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ๆ
ที่สร้างรายได้และความเติบโตให้กับประเทศมาเป็นล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับ
3 กับดักที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตต่อไปในอนาคต ได้แก่
กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความไม่เท่าเทียม และ
กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา อีกทั้งยังมีปัญหา
เชิงโครงสร้างที่สะสมมาเป็นเวลานาน เช่น การมุ่งเน้น
การเติบโตจากปัจจัยทุนและแรงงานแต่ไม่ให้ความส�ำคัญกับ
การเพิ่มผลิตภาพเท่าที่ควร มุ่งเน้นการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างชาติแต่ยังขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับ
การพัฒนายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้
ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทาย
จากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมือง
ส่งผลให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันต�่ำ 
ดังนั้น การที่จะน�ำพาประเทศให้ก้าวข้ามกับดักและ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศสูก่ ารเป็นประเทศ
รายได้สูงที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน จ�ำเป็นต้องมี
การปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมภายใต้โมเดลประเทศไทย 4.0
ที่ ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
โดยตั้งเป้าหมายในระยะ 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2560 - 2579)
ให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ต่อปี การลงทุนเติบโตเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี มูลค่าการส่งออกขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 8 ต่อปี TFP เติบโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ต่อปี
และมีนกั รบอุตสาหกรรมพันธุใ์ หม่ 150,000 ราย โดยมุง่ เน้น
การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ จ�ำแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร
อุปกรณ์การแพทย์ และบริการทางการแพทย์ (3) กลุ่ม
เครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม อุปกรณ์อัจฉริยะ
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2. Direction of industrial development of
Thailand
2.1 Twenty-year Development by Industry 4.0
(2017 - 2036)
Thailand has an economic development in
continuity for almost 6 decades starting from the first
National Economic and Social Development Plan. During
the period of Thailand 1.0 -Thailand 2.0, the economy
was mobilized by agriculture and production industry
to substitute import. Thailand 3.0 focused on the
development of heavy industry and production for
export as well as industrial development of new areas
which has continuously generated income and increased
economic growth for the country.
However, Thailand has presently encountered
3 traps which pose restraint for the future growth
comprising Middle Income Trap, Inequality Trap and
Imbalance Trap. Moreover, the accumulating structurerelated problems such as putting the focus on growth
from capital factor and labor without appropriate
attention to productivity, the dependence on foreign
technology without investment in research and
development and the inefficiency of the infrastructure
and human resource development to support general
development. Moreover, the industrial economics of
Thailand still has to face challenges in the context of
the rapid change in the economic, social, environmental,
technological and political aspects of the world
resulting in low competitiveness of the Thai industry.
Therefore, in order to cross over the above
mentioned traps and to upgrade the potential in the
competition of the country to the level of upper-income
country with sustainable growth, it is necessary to reform
the Thai industry according to the economic model of
Thailand 4.0 by which the economy is driven by
technology and innovation. According to the target of the
20 year economic reform (2017 - 2036), an average growth
rate of GDP in the industrial sector will be not less than
4.5 percent per year, an average investment not less than
10 percent per year, an average increase in the export
value not less than 8 percent per year, an average growth
rate of total-factor productivity (TFP) not less than
2 percent per year and the number of New Warriors 4.0
of 150,000. The 10 target industries as approved by the
Cabinet are included in the following 5 clusters:
(1) Agro-industry, food and biotechnology sector such as
food and beverages, agro-industry and biotechnology
industry. (2) Public health, health, and medical technology
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sector such as pharmaceutical products and herbs,
medical equipment and medical services. (3) Electronics
controlled mechanical equipment, smart equipment and
robotics sector such as automotives and automotive parts,
electrical equipment, electronics and telecommunication
equipment, robots, aircrafts and parts. (4) Digital industry
such as internet technology equipment, artificial
intelligence, software development and service business,
commercial electronics for Cloud Computing Data Centre.
(5) Creative industry, cultural capital and high value
services such as tourism, fashion industry, lifestyle
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ industry, creative media and animation industry.

และหุ่นยนต์ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม หุน่ ยนต์
อากาศยานและชิ้นส่วน (4) กลุ่มดิจิทัล เช่น เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่ออุปกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจพัฒนา
และให้บริการซอฟแวร์ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ Data Center
Cloud Computing (5) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมแฟชัน่ อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ อุตสาหกรรมสือ่
สร้างสรรค์และแอนิเมชั่น

20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ส�ำคัญ
3 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสู่
อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั ญ ญา ประกอบด้ ว ย
3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
1. การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานการผลิต/
ผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
ผู้ประกอบการ
3. การส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรมรองรับ
อุ ต สาหกรรมที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยปั ญ ญา ประกอบด้ ว ย
3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
1. การปฏิ รู ป องค์ ก รภาครั ฐ ให้ ยื ด หยุ ่ น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
2. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม
3. การพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ของบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
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The 20-year industrial development under
Industry 4.0 (2017-2036) comprises 3 major strategies
as follows:
Strategy 1 : Reform of the Thai industry to
become knowledge-based industry. It constitutes with
3 strategy.
1. Upgrading the productivity, standard for
production as well as standards for product and
promoting innovation.
2. Promotion of grassroots economy and
entrepreneur society.
3. Promotion of industrial cluster collaboration.
Strategy 2 : Reform of eco industry to support
the knowledge-based industry. The strategy comprises
the 3 followings:
1. Reform of the government agencies to be
flexible for changes.
2. Development of infrastructures to support
industrial growth.
3. Development of skill and knowledge of human
resource to cope with changes.
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับ
เศรษฐกิจโลก ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
1. การเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมไทยเข้าสูห่ ว่ งโซ่การผลิต
ของโลก
2. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดด้วยดิจิทัล
3. การส่งเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและ
นอกประเทศ
ส�ำหรับกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติจะใช้
กลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่ คือ คณะกรรมการพัฒนา
อุตสาหกรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีกระทรวง
อุตสาหกรรมเป็นฝ่ายเลขานุการ ร่วมกับกลไกการขับเคลือ่ น
ในรูปแบบประชารัฐ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ทัง้ ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
สถาบันการเงิน ผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงภาคประชาชน เพือ่ ร่วม
เป็นพลังผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยสามารถพัฒนาและ
เติบโตได้ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
2.2 แนวทางการด�ำเนินการเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม คลืน่ ลูกที่ 4 ภายใต้คณะกรรมการ
จัดท�ำยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินการเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม คลืน่ ลูกที่ 4
สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่
17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และตามมติทปี่ ระชุมเพือ่
ก�ำหนดแนวทางการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่าเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2559 ทีม่ อบหมาย
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม ท�ำการศึกษาเพื่อจัดท�ำแผนงาน/
ยุทธศาสตร์/แนวทางด�ำเนินการและเพื่อให้การด�ำเนินการ
เพื่อรองรับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่
4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนองรับต่อนโยบายด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมายเพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่
อนาคตของรัฐบาล จ�ำนวน 10 สาขา และเพือ่ เป็นการผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องกับการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับผลกระทบจาก
การปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 4 ของประเทศ กระทรวง
อุ ต สาหกรรมจึ ง มี ค� ำ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินการเพือ่ รองรับผลกระทบ
จากการปฏิวัติอุตสาหกรรมคลื่นลูกที่ 4 ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
แรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
Ministry of Industry 2016

Strategy 3 : Connectivity of Thai industry with
the world economy. The strategy comprises the
following:
1. Connectivity of Thai industry with the global
supply chain.
2. Linkage of production and marketing by means
of digital technology.
3. Promotion of investment in expanding the
production bases locally and abroad.
The mechanism to be used in the plan
implementation will be through the National
Committee on Industrial Development chaired by the
Prime Minister or the assigned Deputy Prime Minister
having the Ministry of Industry as Secretariat of the
committee. The other driving mechanism is in the form
of civil state. The strategy focuses on the involvement
of all parties concerned which are public and private
sectors, educational institutions, financial institutions,
academics and civil society as a driving force for the
achievement of the development under Thailand 4.0
and the 20-year National Strategies.
2.2 Guidelines on coping with the impacts of
the Fourth Industrial Revolution proposed by the
Committee on Strategy and Guidelines on Coping
with the Impacts of the Fourth Industrial Revolution.
According to the Cabinet resolution on 17
November 2015, the proposed 10 target industries of
the Ministry of Industry were approved to be the New
Engine of Growth. Furthermore, according to the
resolution of the Meeting of the Heads of Government
Agencies at the level of Ministry or equivalent on 7
March 2016, Ministry of Industry has been assigned to
be responsible for considering the 13th agenda
concerning the preparation of the work plan, strategy,
implementation method to cope with the impacts of
the Fourth Industrial Revolution with efficiency in
response to the government policy on 10 target
industries development as a mechanism in driving the
economy for the better future. To promote an int
egrated effort of the relevant organizations and to
prepare for the impact of the Fourth Industrial
Revolution, the Committee on Strategy and Guidelines
on Coping with the Impacts of the Fourth Industrial
Revolution has been established consisting of the
Deputy Permanent Secretary of Industry (head of the
mission group on industrial economic) as chairman and
representatives of relevant government agencies and
private sector as members. Representatives of the
government agencies and private sector are from
Ministry of Education, Ministry of Science and
Technology, Ministry of Labor, Office of the National
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สังคมแห่งชาติ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมเป็นองค์ประกอบคณะกรรมการฯ และมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้
มอบหมายส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนการท�ำงานของคณะกรรมการฯ โดยมีหน้าที่
ในการก�ำหนดแนวทางการยกร่างยุทธศาสตร์และแนวทาง
การด�ำเนินการเพือ่ รองรับผลกระทบจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
คลื่นลูกที่ 4
ในการด� ำเนิ น การที่ ผ ่ า นมาคณะกรรมการฯ ได้ มี
การประชุมมาแล้ว 2 ครัง้ ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อพิจารณาเกีย่ วกับ
ร่างกรอบแนวคิดในการจัดท�ำยุทธศาสตร์และแนวทางการ
ด�ำเนินการเพือ่ รองรับผลกระทบจากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม
คลืน่ ลูกที่ 4 ผ่านกลไกการจัดท�ำยุทธศาสตร์อตุ สาหกรรม 4.0
ได้ดำ� เนินการยก “(ร่าง) ยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อรองรับผลกระทบจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 4” ได้มีการพิจารณาปรับปรุงตาม
มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการฯ และตามการหารือร่วมกับผูแ้ ทน
จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวม 3 ครัง้ โดยแนวทาง
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยไปสูอ่ ตุ สาหกรรม 4.0 ในเบือ้ งต้น
มี 5 แนวทางดังนี้

Economic and Social Development Board and the
Federation of Thai Industries. The Permanent Secretary
of Industry and President of the Federation of Thai
Industries are advisors to the Committee. The Office
of the Industrial Economics, as the Committee
secretariat, has the main role in mobilizing the work
of the committee and is responsible for guiding the
drafting of the strategy and the guidelines in coping
with the impacts of the Fourth Industrial Revolution.
The Committee held 2 meetings on 5 July 2016
and 8 August 2016 to consider the draft of the
conceptual framework in preparing the strategy and
guidelines on coping with the impacts of the Fourth
Industrial Revolution through the mechanism of Industry
4.0 Strategy. The secretariat proposed “the draft Thai
Industry 4.0 strategy to cope with the impacts of the Fourth
Industrial Revolution” for consideration of the committee.
The draft has undergone 3 revisions based on the
resolutions of the Committee and the result of
consultation with the representative of the Federation of
the Thai Industries. The “draft guidelines on coping with
the impacts of the Fourth Industrial Revolution through
the mechanism of Industry 4.0 strategy” as revised after
having consulted with the private sector, can be
summarized as follows:

1. แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการให้
เข้าถึงระบบการพัฒนาอัตโนมัติ : ประกอบด้วย การสร้าง
ผู้ประกอบการที่พร้อมจะใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
การสร้างทีมปรึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้ Automation การส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนเพือ่ รองรับการใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
และการสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึง
การพัฒนาระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ

1. Promotion of manufacturers’ access to
manufacturing automation system : The promotion
consists of boosting manufacturers to be ready to
implement an automation system, creating consultant
teams for each target industry to implement an
automation system, promoting development of human
resource for implementing an automation system
and promoting the access of the manufacturers
particularly SMEs to the automation system.

Ministry of Industry 2016

33

กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

2. แนวทางการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร
อุตสาหกรรม : ประกอบด้วย การสร้างผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
ก�ำลังคนเพื่อรองรับความต้องการของผู้ให้บริการที่เกี่ยวกับ
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
3. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส�ำหรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทยเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 :
ประกอบด้วย การมีความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนา
ก�ำลังคนทัง้ ในสถานประกอบการและก�ำลังคนทีก่ ำ� ลังจะเข้า
สูก่ ารท�ำงาน ทัง้ ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สร้างกลุม่ นักวิจยั นักพัฒนาเทคโนโลยี และหน่วยงานเจ้าของ
ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัตทิ เี่ หมาะสมให้กบั ประเทศไทย การสนับสนุนการพัฒนา
และยกระดั บ มาตรฐานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
อุตสาหกรรมไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก การพัฒนาและ
ปรั บ โครงสร้ า งสถาบั น เครื อ ข่ า ยในสั ง กั ด กระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม
ศักยภาพในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 การจัดท�ำแผนงาน/
โครงการต่างๆ เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการรองรับ/ลดผลกระทบ
ทั้งด้านผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และแรงงาน และการส่งเสริม
การด�ำเนินงานโครงการพื้นที่อุทยานนวัตกรรมดิจิทัล

2. Promotion of industrial service providers :
The promotion consists of creating industrial service
providers for an automation system, development of
manpower in response to the demand of the service
providers in for the automation system.
3. Development of infrastructure for the
development of Thai industry to become Industry 4.0
: The development consists of cooperation in the
promotion and development of human resource
working in the industry and new graduates from
universities and vocational schools, building networks
of the public and private sectors to establish groups
of researchers, technological experts and owners
of automation systems to develop appropriate
automation systems for use in Thailand, promotion of
the development of the Thai standards to drive the
Thai industry to be competitive in the world market.
Moreover, the activity include development and
restructure of the network organizations under the
Ministry of Industry to prepare the readiness for
potential industries to become Industry 4.0, preparation
of work plans and projects to be used in coping with
or reducing the impact from becoming Industry 4.0 for
the manufacturers, service providers and laborers.
Another activities under this measure is promotion
of the Digital Innovation Park Project to support
industrial development to become Industry 4.0.

4. แนวทางการสนับสนุนเกี่ยวกับแหล่งสนับสนุน
เงินทุนและมาตรการภาษี : ประกอบด้วย การจัดท�ำข้อมูล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต�่ำและกองทุน
หมุนเวียนต่าง ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ให้สถานประกอบการทราบ
โดยเฉพาะกลุ่ม SME การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคเอกชน การสนับสนุนการใช้ประโยชน์
จากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับกลุ่ม

4. Funding and tax measures : This activity
consists of preparation of information for public
relations and recommendations for the enterprises,
particularly SMEs, to access and use of the financial
sources with low interest and the existing revolving
fund of the public sector relating to development of
Industry 4.0, promotion of the use of the tax measures
to support research, technology and innovation
development of private sector, promotion of the use
of the revolving fund in increasing the competitiveness
of the target industries and feasibility study for
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อุตสาหกรรมเป้าหมาย และการศึกษาความเป็นไปได้ ในการ
จัดท�ำโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านพัฒนาสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ
กองทุนหมุนเวียน
แนวทางต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้เพื่อมุ่งหวังให้
อุตสาหกรรมไทยสามารถยกระดับการพัฒนาเพื่อการเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 ได้ทั้ง Value Chain ด้วยการขับเคลื่อน
การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ พร้อมทั้งเตรียมการรองรับผลกระทบจากการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม เกิดขึ้นแก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อยู่ระหว่างด�ำเนินการปรับปรุงเนื้อหา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
การยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 4
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
2.3 แผนแม่บทการเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพ
การผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559 - 2564
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยที่ผ่านมา
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการขยายตัวในเชิงปริมาณมากกว่า
คุณภาพ โดยอาศัยปัจจัยทุนและแรงงานเป็นหลัก ในขณะที่
การเพิ่มขึ้นของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของประเทศยัง
อยู่ในระดับต�่ำ  นอกจากนี้ หากพิจารณาจากการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทางด้านผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรม โดย International Institute for
Management Development : IMD พบว่า ในปี 2558
ประเทศไทยมีอันดับผลิตภาพที่ต�่ำเช่นกัน โดยมีอันดับที่ 51
จาก 61 ประเทศทั่วโลก
ดังนัน้ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดท�ำแผนแม่บทการ
เพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2559 - 2564 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้กับเครือข่ายการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมไทย และเข้าไปปรับห่วงโซ่การสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ หรือยกระดับทั้งกระบวนการผลิตของภาค
อุตสาหกรรม ให้มคี วามเข้มแข็งยิง่ ขึน้ ผ่านการเพิม่ ประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
(ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ดิจิทัลปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อาหารและ
เกษตรแปรรูป และสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) เพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งและความพร้อมในการต่อยอดควบคู่กับการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม หรือยกระดับมูลค่า และขับเคลื่อนไปสู่ Smart
Factory ตามแนวทาง Industry 4.0 ซึง่ เป็นทิศทางของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทั่วโลก ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ผลิตภาพการผลิตด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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preparation of the project in promoting investment in
industrial development of Thailand towards
Industry 4.0.
The intention of the above mentioned guidelines
is to promote the industrial development to Industry
4.0 throughout the value chain by driving the
production with technology, innovation and
information technology and to prepare for the impacts
of the Fourth Industrial Revolution which the Thai
industry has to confront. The Office of the Industrial
Economics, in the capacity of secretariat of the
Committee, is in the process of revising the “draft
guidelines on coping with the impacts of the Fourth
Industrial Revolution through the mechanism of
Industry 4.0 strategy” to be complete and practical.
2.3 Master plan in increasing the efficiency
and productivity of industry (2516 - 2021).
The expansion of the industry in the past years
has been on the basis of quantitative growth rather
than in terms of qualitative growth depending mainly
on capital and labor whereas the total-factor
productivity (TFP) has been low. Moreover, from the
ranking of competitiveness in terms of productivity by
the International Institute for Management
Development (IMD) in 2015, Thailand ranked 51 out
of 61 countries.
Therefore, to increase the competitiveness of
the Thai industry, Ministry of Industry has prepared
a master plan in increasing the efficiency and
productivity in industry (2016 - 2021) with the
objectives of strengthening and increasing the
competitiveness of the production network of the
Thai industry, upgrading the value chain or process
upgrading by increasing the efficiency and
productivity of the 6 target industries which is in line
with the policy in development of special
economic zones for clusters (automotive and parts,
electrical equipment, electronics and telecommu
nication, digital technology, petrochemical and
chemicals, food and agro-industry, textiles and
garments). The intention is to strengthen the
industry and promote their readiness in extending
the result and enhancing the value-added or value
shifted products to move towards smart factory
according to Industry 4.0 which is a worldwide trend
in industrial development. The efficiency and
productivity of industry will be increased through the
following 3 strategies :
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1. ยกระดับผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมไทยโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่
ด้วยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมและระบบการบริหาร
จัดการสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต โดยค�ำนึงถึงความสมดุล
3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ
รอบด้าน สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของภาค
อุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยพัฒนาบุคลากร
ให้มที กั ษะมากกว่า 1 อย่าง และสอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม
3. พัฒนาศักยภาพของปัจจัยแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
และผลักดันให้เกิดการเพิม่ ผลิตภาพทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อม ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับผลิตภาพและการพัฒนา
อุตสาหกรรม
โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารพัฒนากลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็น SMEs
ของไทย ประกอบด้วย
1. กลุ่มที่มีศักยภาพหรือเป็นเครือข่ายการผลิตที่
เชื่อมโยงกับ Multinational Company (MNCs) หรือ
Large Enterprise (LEs)
2. กลุ่มที่สร้าง Product Brand หรือนวัตกรรมของ
และเครือข่ายการผลิตที่เกี่ยวข้อง
3. กลุ่มที่เป็นเครือข่ายการผลิตส�ำคัญตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ส�ำหรับการแปลงยุทธศาสตร์ภายใต้แม่บทฯ สู่การ
ปฏิบัติอย่างบูรณาการในแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการก�ำหนด
บทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบตามกรอบแนวทาง
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ รูปแบบ คือ
Ministry of Industry 2016

1. Upgrading the productivity of the Thai
industry by using technology, innovation and modern
management in the production taking into account
the balance in the economical, social and
environmental aspects (triple bottom line).
2. Upgrading the productivity of human
resource to be well-round with capability to respond
to the present and future changes in industry. Human
resource will be developed to have multi-functional
skill and to meet the demand of the industry.
3. Development of enabling factors to support
and promote the increase in productivity leading to
sustainable growth. Enabling factors will be
developed in quality and to be in line with the
present and future changes contributing to the
upgrading in productivity and industrial development.
Development will be focused on the Thai SMEs
comprising the following:
1. Potential groups or production network of
the Multinational Companies (MNCs) or large
enterprises (LEs).
2. The groups which have product brands or
innovation driven enterprises or related production
networks.
3. The groups which are important production
networks of the target industries.
In transforming the strategy under the master
plan into the implementation plan in integration, the
role of responsible organizations according to the
productivity framework of the master plan are of
2 types:
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1. Strategy based เป็นการบูรณาการการท�ำงาน
ภายใต้กรอบแนวทางการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ภายใต้แผนแม่บทฯ ซึง่ เป็นการร่วมบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดแนวคิดทางยุทธศาสตร์
สู่การด�ำเนินการในภาคปฏิบัติ 7 ประเด็นส�ำคัญที่จะสร้าง
การขับเคลื่อนประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตภาค
อุตสาหกรรมในภาพรวม ประกอบด ว ย 1) เครื อ ข า ย
อุตสาหกรรม (Cluster) 2) การพัฒนาบุคลากรและ
กระบวนการท�ำงานของภาครัฐ 3) Logistics และ Supply
Chain 4) การพัฒนาด้วยการบริหารจัดการและนวัตกรรม
5) การจัดการระบบมาตรฐาน 6) บุคลากรภาคการผลิต
(แรงงาน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ) และ 7) Green
Productivity
2. Industry based ด�ำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ
และผลิตภาพการผลิตด้วยการพัฒนาในอุตสาหกรรม
เป้าหมายรายสาขาแบบบูรณาการ ทั้งระดับต�ำแหน่ง
เชิงยุทธศาสตร์ และความมีประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อน
สู่ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีเ่ ป็น 5 อุตสาหกรรมเดิม และ
5 อุตสาหกรรมอนาคต พร้อมใช้ฐานองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรมรายสาขาเป็นกลไก
ขับเคลื่อน/ผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งระบบสู่ทิศทาง
ด้วยเครือข่ายอุตสาหกรรมในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม สู่ระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการประสาน
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายของอุตสาหกรรมไปสู่คลัสเตอร์
แบบเต็มรูปแบบ ในระดับยุทธศาสตร์ภาพรวม
การด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทฯ
จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพและผลิตภาพให้กบั ภาคอุตสาหกรรม
ทั้งด้านการปรับปรุงกระบวนงาน/เปลี่ยนวิธีการท�ำงาน
ซึ่งจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต
แบบค่อยเป็นค่อยไป ควบคูก่ บั การยกระดับสินค้า/การเปลีย่ น
ฐานเทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ตามแนวคิด Industry 4.0 ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการสร้างผลิตภาพแบบก้าวกระโดด ท�ำให้เกิดการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

1. Strategy based (Integration of the work under
the productivity framework and the strategies under
the master plan). In the integration of the work of
the relevant organizations, the strategic concepts will
be transformed into the implementation of the
following 7 factors which will help to mobilize the
efficiency and productivity as a whole: 1) Cluster.
2) Human resource development and development
of the working process of the public sector. 3) Logistics
and supply chain. 4) Development by the use of
management systems and innovation.
5) Standardization. 6) Manpower in production (labor,
experts and entrepreneurs). 7) Green productivity.
2. Industry based To increase the efficiency
and productivity of the production of each target
industry in integration both in the strategic positioning
and operational effectiveness as a foundation in
driving to the 10 target industries out of which
5 original industries constitute the First S-curve and
5 future industries constitute the New S-curve. The
knowledge and related technology of the sectoral
industry will be a driving mechanism of the total
system of the Thai industry to Industry 4.0, from the
SMEs network to the level of target industry and from
the linkage of industrial network to the full cluster
at the strategy based level.
The implementation of the strategies of the
master plan will help to increase the efficiency and
productivity of the industry by means of an
incremental change which is a change in the working
process or methods together with a transformational
change which is a change in the technology used in
the production to a new technology and innovation
in line with the concept of Industry 4.0. which will
create sustainable development of industry and
related sectors.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ส่			
วนที่ 4 ตามนโยบายรั
งานส�ำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม
ฐบาล
Section 4

Major Task of Ministry of Industry According to
the Government Policy

The administration of the Ministry of Industry
under the leadership of Minister of Industry, Mrs. Atchaka
Sribunruang has been in accordance with the policy of
the government headed by the Prime Minister, General
Prayut Chan-O-cha declared to the National Assembly
on 12 September 2014. Based on the government policy,
the Ministry of Industry will support the economic
restructure to proceed to Thailand 4.0 which focuses on
the economic mobilization by means of innovation,
technology and creativity. Moreover, the Ministry of
Industry gives importance to problems solving and
removal of obstacles which have an impact on the
industrial operation together with strengthening the
industrial foundation and industrial development to
achieve sustainable growth. The Ministry of Industry has
considered the 10 target industries covering agriculture,
industry and services as a force in driving the Thai economy
for a better future and has made a complete link of the
economy of the agriculture, industry and service. The
Ministry of Industry will promote quality and standards
for the industry so as to increase their
1. ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็น development
competitiveness and readiness to proceed to Industry
เอกลักษณ์ดา้ นรสชาติอาหารไทยสูภ่ าคอุตสาหกรรม 4.0 on the basis of transparency and traceability. The
อาหารไทยเป็นอาหารทีม่ รี สชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ achievements of the Ministry of Industry are as follows:

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บริหารราชการแผ่นดิน
ให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ภายใต้การน�ำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ เพือ่ ก้าวไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทีม่ งุ่ เน้น
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิด
สร้างสรรค์ และมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
ควบคูก่ บั การสร้างฐานราก การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโต
อย่างยัง่ ยืน และน�ำ 10 กลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายทีค่ รอบคลุม
ทัง้ การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ มาเป็นพลังในการ
ผลักดันเศรษฐกิจสูอ่ นาคตทีด่ ขี นึ้ สามารถเชือ่ มโยงเศรษฐกิจ
ทัง้ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการไว้ดว้ ยกันอย่างครบวงจร
พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานให้กับสถานประกอบการ จนเกิด
ความเข้มแข็ง สามารถยกระดับการแข่งขัน และพร้อมก้าวสู่
Industry 4.0 บนพืน้ ฐานความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

มีความหลากหลายซับซ้อนของรสชาติ ประกอบด้วยรสชาติหลัก
ถึง 8 รส เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด ขม ฝาด จืด
อันเกิดมาจากส่วนผสม โดยเฉพาะสมุนไพรและเครื่องเทศ
หลากหลายชนิด และกระบวนการปรุงที่พิถีพิถัน จนมี
อาหารไทยหลายรายการติดอันดับการโหวตจากนักท่องเทีย่ ว
ผ่านเว็บไซต์ CCN Go ให้เป็นอาหารยอดนิยมทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ต้องกิน เช่น มัสมั่น ย�ำเนื้อย่าง ส้มต�ำ  ตลอดระยะเวลา
นับสิบปีที่ “อาหารไทย” มีสถานะเป็นสินค้าอาหารที่ได้รับ
ความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งในรูปแบบร้าน
อาหารไทย วัตถุดิบไทย เครื่องปรุงรสอาหารไทย จนวันนี้
อาหารไทยถือเป็นอาหารทีไ่ ด้รบั ความนิยมในกว่า 93 ประเทศ
และติด 1 ใน 4 อาหารยอดนิยมของโลก ซึ่งจะเห็นได้จาก
จ�ำนวนร้านอาหารไทยที่กระจายอยู่มากกว่า 20,000 แห่ง
ทั่วโลก โดยในแต่ละปีร้านอาหารไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อปี
มากกว่า 6 ล้านบาท ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
120,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามด้วยความสลับซับซ้อนของ
การปรุงอาหารไทย ตลอดจนวัตถุดบิ และส่วนผสมทีม่ คี วาม
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในปัจจุบันพบว่าร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศ บางร้านมีเจ้าของทีเ่ ป็นคนต่างชาติและพ่อครัว
แม่ครัวไม่ใช่คนไทย ท�ำให้รสชาติอาหารไทยไม่ได้มาตรฐาน
Ministry of Industry 2016

1. Authentic Thai Food for the World

The Thai food has a unique, diverse and complex
taste and flavor. The 8 main tastes and flavors (sour,
sweet, oily, salty, peppery, bitter, astringent and bland)
are derived from the mixture of various herbs and spices
and the careful process of cooking which contributes to
the reputation of Thai food. Several Thai dishes such as
Mussaman curry, roasted beef spicy salad and papaya
salad have been voted by tourists through the website
CCN Go to be the most popular dishes that all tourists
must eat. Throughout a decade, the Thai food whether
they are the dishes in the Thai restaurants, raw materials
of Thai food or seasoning of Thai food has received
attention in several countries worldwide. Nowadays, Thai
food has been popular in more than 93 countries and
has ranked among 4 of the most popular food of the
world. This is evidenced by the number of 20,000 Thai
restaurants around the world.  Each year, a Thai restaurant
has an average income of more than 6 million Baht
which has the economic value of 120,000 million Baht
per year. However, due to the complexity and uniqueness
in the way of cooking, raw materials and ingredients of
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ที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบให้เกิดความสับสนในรสชาติของ
อาหารไทยที่แท้จริง กอปรกับวันนี้ประเทศไทยยังไม่มี
มาตรฐานอาหารไทย ที่ จ ะเป็ น ตั ว ก� ำ กั บ และควบคุ ม
กระบวนการปรุงอาหารให้ได้รสชาติอาหารไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม โดย สถาบันอาหาร จึงได้จัดท�ำโครงการ
“ยกระดับมาตรฐานอาหารรสไทยแท้สู่ครัวโลก เพื่อสร้าง
มาตรฐานและตรวจสอบรสชาติอาหารไทยให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทุกมุมโลก ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ว่าครัวไหนปรุง
ก็สามารถมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกัน สอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่มุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตอาหารของโลก จึงต้องมุ่งเน้นด้านสูตรอาหาร เพื่อให้
รสชาติอาหารไทยมีมาตรฐานที่ดี และยังคงเอกลักษณ์
อาหารไทย ส่งผลให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
ผลการด�ำเนินงานโครงการ
1. การจัดมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ Authentic Thai
Food for the World ด้วยการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559
2. การจั ด กิ จ กรรมทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส
ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทย ซึ่งได้รับการยอมรับของ
ประเทศไทยเมือ่ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนปฏิบตั ิ
การอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
3. การจัดกิจกรรมการจัดเลีย้ งอาหารกลางวันรสไทยแท้
คณะรัฐมนตรี และการจัดนิทรรศการ Authentic Thai
Food for the World ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
4. การจัดกิจกรรมงานกาล่าดินเนอร์ Authentic Thai
Food for the World เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559
ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ
Ministry of Industry 2016
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the Thai food, it has been found that in some Thai
restaurants in foreign countries of which the owners and
the chefs are not Thai may have the taste of their Thai
dish deviating from the standard Thai food and has
created a confusion to the consumers about the genuine
taste of Thai food. Moreover, as there are no standards
of Thai food to be used in controlling the cooking process
to obtain the authentic taste of Thai food, the Ministry
of Industry by the National Food Institute has prepared
a project “Authentic Thai Food for the world”. The
objective of the project is to develop a standard taste
of Thai food to be the same everywhere as well as the
inspection method. Based on the standard, any kitchen
will be able to prepare the food with the same unique
taste. This project is in line with the government policy
in promoting Thailand as the center of food production
of the world. To develop a standard for authentic Thai
food, it is necessary to focus on the food recipe to
develop a standard for the Thai taste while maintaining
the identity of Thai food and, as a consequence, increase
the local and foreign market demand.
Outcome of the project
1. Development of the standard for authentic Thai
food for the world by scientific analysis since June 2016.
2. Organizing sensory analysis by the recognized
Thai experts on 28 July 2016 at the Suan Dusit
International Culinary School, Suan Dusit University.
3. Organizing a luncheon of authentic Thai food
for the Cabinet together with an exhibition on Authentic
Thai Food for the World on 17 August 2016 at the
Government House.
4. Organizing a gala dinner on authentic Thai food
for the World on 24 August 2016 at Plaza Athenee
Bangkok Hotel.
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

แนวทางการด�ำเนินการต่อไป
การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย โดยร่วมกับภาคี
เครือข่ายท�ำงานเชิงบูรณาการร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. สนับสนุนผู้ประกอบการที่ได้ Thai Select และ
ยกระดับผู้ประกอบการที่ไม่ผ่าน ให้สามารถผ่านการรับรอง
2. ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทย
ในการผลิตเมนูอาหารแปรรูปให้มีรสชาติดีบน Authentic
Thai Food for the World Tested Mark

Further activities
To upgrade the competitiveness of the
entrepreneurs of Thai food, the following activities will
be undertaken in integration with the network partners:
1. Supporting the entrepreneurs which have been
certified “Thai Select” and assisting the candidates
who have not been certified to be successful in the
certification.
2. Upgrading the entrepreneurs in producing
processed food with good taste under the project
“Authentic Thai Food for the World Tested Mark”.

บทบาทหน้าที่การท�ำงานเชิงบููรณาการ
Integrated role of related organizations
ยกระดับขีดความสามารถประกอบ / Upgrading capability of the entrepreneurs
1

2

3

4

5

6

7

8

เสาะหาเทคโนโลยี/
นวัตกรรม

พัฒนาก�ำลังแรงงาน
อุตสาหกรรม
อาหารไทยทุกระดับ

ขึ้นทะเบียน
ผปก.อุตฯ ไทย

วางแผนการจัดการ
วัตถุดิบ

พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารไทย

บรรจุภัณฑ์

ยกระดับมาตรฐาน

ออกแบบการผลิต
อุตสาหกรรม

Registration

Planning of
management,
raw materials

Development of
Thai food
products

Packaging

Upgrading
standards

Production design Searching for
technology,
innovation

กระทรวงอุตสาหกรรม /
กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร
Ministry of Industry - National Food Institute
ศึกษา Demand

Studying Demand

สร้างการรับรู้

Promoting Awareness

16

15

การสร้างแบรนด์

Increasing Marketing

Branding

13

12

Applying for Certification

11

10

ส่งเสริมอัตลักษณ์
วัฒนธรรม
อาหารไทย

ส่งเสริมการสร้าง
โอกาสระหว่าง
ประเทศ

ส่งเสริมช่องทาง
การตลาดใน
ต่างประเทศ

ส่งเสริมขยาย
ช่องทางการตลาด
อุตสาหกรรม
อาหารไทย

ขอรับการรับรอง
Thai Select

ขอรับการรับรอง
Authentic
Thai Food for
the World
Tested Mark

Studying the
consumers
for product
development

Promotion
of Thai cultural
identity

Promotion
of foreign
market
opportunity

Promotion
of expanding
foreign
marketing
channels

Promotion
of expanding
marketing
channels

Apply for
certification of
“Thai Select”

Apply for
Authentic
Thai Food for
the World
Tested Mark

กระทรวง
การต่างประเทศ
Ministry of
Foreign Affairs

กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงพาณิชย์
Ministry of Trade

40

9
ขอรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตาม
กฎหมาย ได้แก่
อย. มผช. และ
มาตรฐานอื่นๆ
ฮาลาล
Apply for
certification
according
to law

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข/
กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry

Ministry of Trade, Ministry of Industry,
Ministry of Culture
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Ministry of Industry/
Ministry of Labor

ขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์

ศึกษาผู้บริโภคเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

กระทรวง
มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล้าธนบุรี วัฒนธรรม
(Eat Lab)
Ministry of
KMUTT (Eat Lab)
Culture

กระทรวงอุตสาหกรรม /
กระทรวงแรงงาน

Ministry of Industry/
Ministry of Science and
Teehnology

ขยายช่องทางการตลาด
14

Development of      
manpower of all
level of food
industry
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Ministry of Public
Health /
Ministry of Industry

2. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมคอมพาวนด์ 2. Promotion And Development Of
Compound And Bioplastics Industry
และการแปรรูปพลาสติกชีวภาพ
ด�ำเนินการพัฒนาพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เพื่อ
ปรับปรุงคุณสมบัติของพลาสติกชีวภาพ ให้มีคุณสมบัติ
ที่ดีขึ้น โดยเน้นการน�ำข้าวหรือส่วนประกอบของข้าวเข้ามา
คอมพาวนด์กับพลาสติก เพื่อให้พลาสติกชีวภาพมีต้นทุนที่
ต�ำ่ ลง และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือ
ชีวมวล และยังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
พลาสติกทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยด�ำเนินการพัฒนาสูตร
คอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 41 สูตร พัฒนาต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพทีม่ ศี กั ยภาพเชิงพาณิชย์ 10 ผลิตภัณฑ์
และถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นพลาสติกชีวภาพและองค์ความรู้
ด้านการขึน้ รูปพลาสติกชีวภาพให้แก่ผปู้ ระกอบการ 200 คน

The development of degradable bioplastics has
been undertaken in order to improve the property of
the product by means of using rice or rice component
in the plastic compound so that the cost of plastic will
be lower while providing value-added to the
agricultural products or biomass and improving the
plastic products to be environmentally-friendly. Under
this project, 41 formula of bioplastics compound have
been developed. Moreover, 10 prototypes of
commercial bioplastics have also been developed.
The knowledge in relation to bioplastics and
bioplastics formation has been transferred to 200
entrepreneurs.

3. ส่งเสริม และพัฒนา SMEs

3. Promotion And Development Of SMEs

3.1 SMEs Spring Up
ตามที่รัฐบาลมีนโยบาย “Thailand Spring Up”
ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการเสริมสร้าง
ศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ
SMEs ให้สามารถบริหารจัดการองค์กรธุรกิจให้เจริญเติบโต
ก้าวหน้า และสร้างความแข็งแกร่งให้สามารถก้าวกระโดด
ไปสู่เวทีการแข่งขัน ในระดับสากลได้ และเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศแบบก้าวกระโดด
โดยได้มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมให้ดำ� เนินการในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน กระทรวงอุตสาหกรรมได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการชี้น�ำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพ
นวัตกรรม และมาตรฐานอุตสาหกรรม (สปริงบอร์ด)
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรม และขั บ เคลื่ อ นด้ า นมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ได้ก�ำหนดหลักสูตรเพื่อยกระดับและพัฒนา
ผู้บริหารยุคใหม่ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมของประเทศขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีชื่อว่า
“SMEs Spring Up” เน้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มี
ศักยภาพได้มีความรู้ความเข้าใจและน�ำแนวทางในการน�ำ
มาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรม มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
เพิ่ ม ศั ก ยภาพ สร้ า งความแข็ ง แกร่ ง และสร้ า งการ
เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จยกระดับไปสู่สากล เป็นผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพัฒนาองค์กรธุรกิจแบบก้าวกระโดดสู่
การแข่งขันในระดับสากลและการเกิดเครือข่ายของกลุม่ ผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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3.1 SMEs Spring Up
The government has issued the policy of
“Thailand Spring Up” with the aim of SMEs promotion
by developing their potential and upgrading their
capability in business operation to grow and to be
competitive in the international market in order to
make quantum leap in the economy of the
country. As the Ministry of Industry has been
assigned to address the matter urgently, a steering
committee on the strategy in the mobilization of
productivity, innovation and standards (Spring
Board) has been established to be responsible for
implementing the strategy in increasing the
efficiency in production, innovation and industrial
standardization. In order to develop modern
executives to be a driving force in industrial
development, a training course “SMEs Spring Up”
has been established with the emphasis of
developing potential SMEs entrepreneurs in the
understanding of the application of standardization,
productivity and innovation as a tool in making
transformational changes in their business to be
competitive at the international level and the
creation of 10 SME One stop Service Centers of the
Office of Small and Medium Enterprises Promotion
(OSMEP).
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โดยมีหลักสูตร SMEs Spring Up มีเนื้อหา 4 ด้าน
คือ ด้านนโยบายการส่งเสริม SMEs การต่อยอดมาตรฐาน
ผลิตภาพและนวัตกรรม การพัฒนาเป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง
และการส่งเสริมสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ โดยมีวทิ ยากรทีเ่ ป็น
ผู้น�ำองค์กรระดับประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน ผู้ทรง
คุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ในธุรกิจและสาขาวิชามาให้ความรู้
กับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังได้ร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการลงนามบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง “ก้าวกระโดดประเทศไทย
(Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีดา้ นสิง่ แวดล้อม
ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกาก
อุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม” โดยมุง่ เน้นน�ำโจทย์
ความต้ อ งการจากภาคอุ ต สาหกรรมมาสู ่ ก ารท� ำ วิ จั ย
สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่ภาค
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม
สร้างโอกาสของการเข้าถึงของอุตสาหกรรมในบริการของรัฐ
ตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ พัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมไทย
เติบโตอย่างก้าวกระโดดในการยกระดับเทคโนโลยีด้าน
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และพลังงานให้แก่โรงงาน
อุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
SMEs แล้ว 100 คน และอยู่ระหว่างด�ำเนินการเพิ่มเติมอีก
จ�ำนวน 2 รุ่น รวม 200 คน ซึ่งจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2559 และได้ตั้งเป้าหมายใน 2 ปีแรก
คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย
7.5 เท่าของการลงทุน
3.2 ศูนย์ช่วยเหลือ SMEs
ตามนโยบาลรั ฐ บาลมอบหมายให้ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ SMEs มุ่งเน้น ให้เพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้มแข็งสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการปรับโครงสร้าง
กลไกลการสนับสนุนและการขับเคลื่อน SMEs ให้เป็นระบบ
ให้สามารถถึงแหล่งเงินทุนและการบริการต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
และประกอบกับ SMEs จ�ำนวนหนึ่งที่ประสบปัญหาทาง
ธุรกิจในด้านต่างๆ และจากเหตุการณ์สภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท�ำให้ SMEs หลายกลุ่มเป็น NPL
ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนินธุรกิจ บางรายล้มละลาย
บางรายมีศกั ยภาพในการฟืน้ ฟูธรุ กิจ เพือ่ ให้สภาพปกติพร้อม
ในการแข่งขัน สามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไป โดยผ่านการช่วยเหลือ
ของศูนย์ช่วยเหลือ SMEs หรือ SME Rescue Center
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The training course “SMEs Spring Up” comprises
4 topics namely, policy on SMEs promotion, the
implementation of standardization, productivity and
innovation, development of leaders for changes and
promotion of creativity. Lecturers are past and present
leaders of national organizations, experts in the
businesses and branches.
Moreover, the Department of Industrial Works
has signed a memorandum of understanding (MOU)
with the National Science and Technology
Development Agency (NSTDA) of the Ministry of
Science and Technology on the cooperation in
“Thailand Spring Up, upgrading technology in
environment, safety, energy saving and added value
of the industrial waste for the factories” The objective
of the MOU is to make a research on the subject
which is a demand of the industry and to make use
of the technology derived from the research in the
industry in order to reduce disparities in the society
and increase opportunity to access the government
service in accordance with the government policy,
to provide a quantum leap in the Thai industry by
upgrading environmental technology, safety and
energy to the industrial enterprises.
In 2016, a number of 100 SMEs have been
developed. Two groups of 200 SMEs are in the
process of development and will be completed by
December 2016. According to the target of the first
2 years, the return to the industry will be 7.5 times
of the investment.
3.2 SME Rescue Center
According to the government policy given to
the Ministry of Industry, the SME Rescue Center will
be established by the Ministry of Industry. The
center will be responsible for strengthening the
SMEs to be competitive, to restructure the
mechanism in supporting and mobilizing SMEs as
a system and enable them to access the sources
of funding and services to mobilize the economy
of the country. Some SMEs have encountered
various problems in their business operation. Owing
to the changing economic situation, some SMEs are
short of working capital and have a non-performing
loan (NPL) and some have become bankrupted.
However, some SMEs are still capable to rehabilitate
their business to the normal condition and to be
competitive with the assistance of the SME Rescue
Center.
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บทบาทของศูนย์ช่วยเหลือ
1. รับค�ำขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจในด้านการเงินและด้านต่างๆ
2. วิเคราะห์กลัน่ กรองค�ำขอรับบริการเพือ่ ส่งต่อไปใช้
เงินทุนพลิกฟื้นของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
3. ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบื้องต้นในประเด็นปัญหาที่
ไม่ยุ่งยาก
4. กรณีประเด็นปัญหาเชิงลึกเกีย่ วข้องกับหน่วยงานใด
ศูนย์จะท�ำการประสานและส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่อยู่
ในเครือข่าย
5. บริหารจัดการข้อมูลพร้อมติดตามผลผู้รับบริการ
ของศูนย์ฯ และที่ส่งต่อไปยังหน่วยงานเครือข่าย

Role of SME Rescue Center
1. Receipt of request for assistance in solving
business problem in terms of financial problems
and others.
2. Screening the request prior to forwarding
to the Office of Small and Medium Enterprise
Promotion for allocation of the restoration fund.
3. Giving initial consultancy to uncomplicated
problems.
4. Forwarding the in-depth problem (if any)
to the relevant agency in the network.
5. Management of the information and follow
up the processing of the request of the relevant
agency in the network.

กรอบการด�ำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ดังภาพ ต่อไปนี้
Working process of SME Rescue Center

ช่องทางการรับบริการ / Channel

1. Front desk : กระทรวงอุตสาหกรรม
Front desk at Ministry of Industry
2. ตู้ ปณ. 34 ปณฝ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
PO Box 34, Department of Industrial Works,
   Rachathevi, Bangkok 10400
3. Call Center 1358
Ministry of Industry 2016

4. โทรศัพท์ 0-2202-4444
Telephone  0-2202-4444
5. www.smerescuecenter.com
6. E-mail : smerescuecenter@gmail.com
7. www.facebook.com/smerescuecenter                     
8. Line Official : smerescuecenter
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หน่วยงานเครือข่าย

Responsible Networking Organizations

1. กระทรวงอุตสาหกรรม
    - ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (76 จังหวัด)
    - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค (12 แห่ง)
2. ศูนย์ด�ำรงธรรม (76 จังหวัด)
3. ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด (76 จังหวัด)
4. ศูนย์ OSS ของ สสว. (10 แห่ง)
5. กรมบังคับคดี (115 แห่ง)
6. สมาคมธนาคารไทย
7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
   แห่งประเทศไทย (95 สาขา)
8. ธนาคารกรุงไทย (1,214 สาขา)
9. ธนาคารออมสิน (1,039 สาขา)
10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
     (1,169.สาขา)
11. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
12. บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)
13. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

1.Ministry of Industry
    - Provincial Industrial Offices (76 provinces)
    - Regional Industrial Promotion Centers (12 centers)
2. Damrongdhama Centers (76 provinces)
3. Provincial Commercial Offices (76 provinces)
4. SME One Stop Service Center of the Office of       
    Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)   
    (10 Centers)
5. Legal Execution Department (115 offices)
6. The Thai Bankers Association
7. SME Bank (95 branches)
8. Krungthai Bank (1,214 branches)
9. Government Savings Bank (1,039 branches)
10. Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives   
     (1,169 branches )
11. Thai Credit Guarantee Cooperation (TCG)
12. National Credit Bureau
13. The Federation of Thai SME

Regarding the achievements of SME Rescue
ผลการด�ำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือ SMEs ข้อมูล
Center,
as
of 6 October 2016, there are 2,970 requests.
ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 มีผขู้ อรับบริการจ�ำนวน 2,970 เรือ่ ง
Out of these requests, 272 requests have already
ด�ำเนินการแล้วเสร็จ 272 เรื่อง ดังนี้
taken care of and completed as follows:

เรื่องที่ขอรับบริการ
Category of the requests

จ�ำนวนผู้ขอรับบริการ
Number of request

ด�ำเนินการแล้วเสร็จ
Completed

เรื่อง / items

เรื่อง / items

1. ด้านการเงิน / Financial assistance

1,361

101

2. ด้านการตลาด / Marketing

588

88

3. ด้านการบริหารจัดการ / Management

219

14

4. ด้านการผลิต / Production

372

17

5. ด้านคดีความ / Lawsuit
6. ด้านการขออนุญาตและมาตรฐานอืน่ ๆ / Application
for licensing and certification
according to standards

110

11

131

21

7. ด้านอื่นๆ / Others

189

20

2,970

272

รวม / Total
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ส�ำหรับการช่วยเหลือ SMEs ที่ด�ำเนินการส่งต่อและ
ด�ำเนินการแล้ว อาทิ
1. ด้านการเงิน การขอรับสินเชื่อ โดยมีการส่งต่อให้
สถาบันการเงินด�ำเนินการ ดังนี้
1.1 ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาร้อยเอ็ด อยูร่ ะหว่างการพิจารณาอนุมตั สิ นิ เชือ่ จ�ำนวน
2,000,000 บาท
1.2 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ได้อนุมัติสินเชื่อแล้วในวงเงิน
1,640,000 บาท และให้การสนับสนุนผ่านกองทุนพลิกฟื้น
ของส�ำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวงเงิน
2,000,000 บาท ขณะนี้อยู่ในกระบวนการด�ำเนินงาน
ท�ำสัญญากู้ยืมเงิน
1.3. เงินหมุนเวียนของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัด
สุพรรณบุรี ในวงเงินขอกู้ 1,000,000 บาท อยู่ระหว่าง
ผู้ประกอบการพิจารณาการยื่นกู้เงิน
2. ด้านการตลาด
2.1 น�ำผูป้ ระกอบการได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
TILOG-LOGISTIX 2016 ระหว่างวันที่ 21 -23 กันยายน 2559
ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค เพือ่ เปิดตัวน�ำเสนอ
สินค้าและสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั คูค่ า้ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ในการเข้าชมงาน ตลอดจนได้พบปะเจรจาผู้ประกอบการ
ในวงการโลจิสติกส์ เพือ่ เกิดความร่วมมือและเครือข่ายในการ
ขยายโอกาสต่อไป
2.2 น�ำผู้ประกอบการเข้าอบรมด้านการตลาด
การท�ำธุรกิจส่งออก ร่วมออกร้านประชาสัมพันธ์และจ�ำหน่าย
สินค้าเพือ่ การขยายช่องทางการตลาด รวมทัง้ การน�ำเข้าร่วม
เครือข่ายในระดับจังหวัด เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการรับข่าวสาร
ต่อไป
3. ด้านมาตรฐาน
3.1 มีการออกใบรับรองมาตรฐานเป็นภาษาอังกฤษ
โดยน�ำผลการวิเคราะห์ เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานเป็น
ภาษาอังกฤษ แต่มีบางส่วนไม่สามารถออกใบรับรองได้
เนื่องจากใบรับรองหมดอายุ และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการ
ทราบแล้ว
3.2 ได้ด�ำเนินการตามค�ำขอรับรองมาตรฐาน
ฮาลาล และผู้ประกอบการรับรองมาตรฐานแล้ว
4. ด้านกฎหมาย ได้ให้ความช่วยเหลือในคดีฟอ้ งร้อง
การช�ำระสินค้า อยูข่ นั้ เจรจาต่อรองได้ โดยไม่ถงึ ขัน้ ฟ้องร้องคดี
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The assistance provided to SMEs includes,
for example, the following:
1. Financial assistance Requests for credit have
been received and forwarded to the following financial
institutions:
1.1 Bank for Agriculture and Agricultural
Cooperatives Roi Ed Branch. The request is in the
approval process of credits of 2,000,000 Baht.
1.2 SME Development Bank. The request has
received approval of credits of 1,640,000 Baht.
Financial support from the restoration fund of Office
of the Small and Medium Enterprises Promotion of the
amount 2,000,000 Baht is in the process of preparing
loan contract.
1.3 Revolving fund of Department of
Industrial Promotion. In the area of the 8th Industrial
Promotion Center in Supahanburi of the amount of
loan of 1,000,000 Baht in the process of filing the
request.
2. Marketing
2.1 The entrepreneurs participated in the
exposition “TILOG-LOGISTIX 2016” during 21-23
September 2016 at BITEC Exposition Center to make
a presentation of the products and build confidence
to the local and foreign trade partners visiting the
exhibition. Moreover, entrepreneurs had opportunity
to discuss with logistics entrepreneurs for future
cooperation.
2.2 The entrepreneurs attended training in
marketing and business for export, organized public
relations and exhibition booths to expand the market
as well as in the provincial network for more channel
in receiving information.
3. Standards
3.1 The requests for license to use the
standards mark in English was processed. The translation
of the test result of the products for which the license
was issued has been carried out. However, some
licenses have already expired and cannot be translated.
The requested entrepreneurs have been notified of the
matter.
3.2 The requests for certification of Halal food
have been processed and the certificate has been
issued.
4. Law The SME Rescue Center has assisted in
the case concerning payment to the negotiation level.
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3.3 SMEs Turn Around
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีการ
ชะลอตัวอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้การส่งออกสินค้าหดตัวส่งผลให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs
ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจ
รัฐบาลได้ก�ำหนดให้กระทรวงอุตสาหกรรมด�ำเนินการ
ช่วยเหลือ SMEs ที่ประสบปัญหาทางธุรกิจ (Turn Around)
ในการปรับแผนธุรกิจเป็นการเร่งด่วน เพือ่ ฟืน้ ฟูธรุ กิจในกลุม่
Turn Around ได้มีแนวความคิดในการวิเคราะห์ปัญหาของ
องค์กร การพัฒนาการจัดการธุรกิจให้เป็นระบบสามารถ
จัดท�ำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้มีผลิตภาพ
และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม จึงให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs
เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัวและท้ายสุดสามารถกลับมาด�ำเนินธุรกิจ
เจริญเติบโตต่อไปได้ ในการด�ำเนินงานภายใต้โครงการ
ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ช่วย
ผูป้ ระกอบการฝ่าวิกฤตสูธ่ รุ กิจทีย่ งั่ ยืน ในปีงบประมาณ 2559
วงเงิน 430 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมให้การช่วยเหลือ
SMEs ภาคการผลิต 7,000 ราย วงเงิน 430 ล้านบาท
ภาคการค้าและบริการ 10,000 ราย วงเงิน 200 ล้านบาท
ส�ำนักการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ด�ำเนินการแล้วตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ขณะนีม้ ี SMEs
สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 8,627 กิจการ จากเป้าหมาย
10,000 ราย แบ่งเป็นภาคการผลิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 8,190 ราย ภาคการค้า
240 กิจการ และภาคบริการ 197 กิจการ และขณะนี้
อยู ่ ใ นขั้ น ตอนการประเมิ น และวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น ใน
สถานประกอบการแล้วเสร็จ จ�ำนวน 5,759 กิจการ และ
อยูร่ ะหว่างเตรียมเข้าประเมินและวินจิ ฉัยสถานประกอบการ
จ�ำนวน 581 กิจการ
3.4 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายใต้แนวคิด “ร่วมพลคนออกแบบ” การจัดพิธเี ปิด
ศู น ย์ อ อกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ และพิ ธี ล งนาม
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานเครือข่าย รวม 46 หน่วยงาน
ในเชิงสัญลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ให้เกียรติ
เป็นประธาน พร้อมทั้ง คณะท�ำงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบัน/สมาคม/สมาพันธ์ และสถาบันการศึกษา ตลอดจน
นักออกแบบ บุคลากรในภาคการศึกษา และผู้ประกอบการ
SMEs ทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เข้าร่วมงานกว่า 700 คน เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ทราบถึงแนวทางการด�ำเนินงานของ
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3.3 SMEs Turn Around
The continuous economic slowdown and a
shrinkage in the export growth has produced an impact
on the SMEs and creating problems in their business
operation. The Ministry of Industry has been assigned
by the government to assist the “Turn Around” SME
entrepreneurs who have encountered such problems
in the habilitation of their business as a matter of
urgency. The assistance will be in terms of the
modification of the business plan based on problem
analysis and implementation of management system
to achieve productivity and innovation driven
development so that SMEs will be able to continue
their operation in the situation of the economic
slowdown. In 2016, under the Turn Around project,
the Ministry of Industry has provided financial support
of 430 million Baht to 7,000 production SMEs, 200
million Baht to the 10,000 trade and service SMEs. The
Office of Small and Medium Enterprises Promotion
which has been in operation since November 2015,
has received application from 8,627 SMEs (the target
of 10,000 SMEs) to participate in the projects. The
above mentioned applicants can be classified as
follows: 8,190 SMEs are production SMEs under the
responsibility of the Department of Industrial
Promotion and the rest are 240 commercial SMEs and
197 service SMEs. As of 4 October 2016, the initial
evaluation and shindan of the premises of 5,759
enterprises has already been completed and 581
enterprises are in the process of the initial evaluation
and shindan.
3.4 Thailand Industrial Design Center : Thai-IDC
Under the concept of “All Designers”, the opening
ceremony of the Thailand Industrial Design Center
(Thai-IDC) together with the symbolic signing ceremony
of the Memorandum of Understanding (MOU) with 46
networking institutions was held on Thursday 4 August
2016 at the Ballroom, Sirikit National Convention
Center. The opening ceremony was chaired by
Deputy Prime Minister, Dr. Somkid Jatusripitak, with
the participation of Minister of Industry, executives of
the Ministry of Industry and executives from public
and private sectors, representatives of institutions,
associations, federals and educational institutions as
well as designers, educational personnel (teachers and
students) and SMEs concerning designing and product
development of more than 700 participants. The
objectives in organizing this event are to acquaint the
public and private sector and educational institutions
relating to designing and product development with
the activities of the Center and to manifest the power
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นายพสุ โลหารชุน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และยังเป็นการแสดงพลัง
ของนักออกแบบทีม่ าร่วมงานในวันดังกล่าว รวมทัง้ เพือ่ ให้
สามารถเชือ่ มโยงนักออกแบบไปสูภ่ าคเศรษฐกิจต่าง ๆ
บทบาทของศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. เป็น “ทางด่วนการออกแบบ” ส�ำหรับ SMEs
เร่งกระบวนการออกแบบ ให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
อย่างรวดเร็ว มีระบบพี่เลี้ยง ที่จะโค้ช SMEs ไปตลอด
กระบวนการออกแบบ จนส่งต่อถึงการผลิตได้ รวมถึง
การเป็น Co-Creative Space ที่ผู้ประกอบการ Start Up
จะมาเริ่มธุรกิจ
2. สร้าง “ระบบการจัดการการออกแบบ” หรือ Design
Management System เป็นผู้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
การออกแบบใหม่ๆสู่ตลาด
3. กระตุ ้ น และสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การจัดตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบื้องต้นจะมีการจัดตั้งภายในพื้นที่ของตึกสถาบัน
พัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยภายในศูนย์ออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะมีการจัดแบ่งพื้นที่ส�ำหรับใช้ในการให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำหารือ ในเรื่องของการออกแบบ การจัด
นิทรรศการ พื้นที่ส�ำหรับการคิดค้นงาน แหล่งสืบค้นข้อมูล
เป็นต้น
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of the designers participating in the event so as to link
the designers with other economic sectors.
Role of Thailand Industrial Design Center
1. Being an “expressway in designing” for SMEs
to accelerate the designing process as a commercial
product under the coaching system throughout the
process prior to the production. Moreover, the
Center will be a co-creative space for the start - up
entrepreneurs.
2. Creating a “Design Management System” as
a presenter of the newly designed products.
3. Encouraging and creating an environment to
facilitate designing and product development.
Establishment of Thailand Industrial Design
Center
At the initial stage, the Thailand Industrial Design
Center will be established in the area of the Textile
Development Institute. In the center, space will be
allocated for consultancy, designing, exhibition,
research and information center, etc.
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4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

4.1 หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ด�ำเนินการจัดท�ำโมเดลหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industrial Village : CIV) เพื่อการเชื่อมโยง
การผลิ ต ในชุ ม ชนสู ่ ต ลาดผู ้ บ ริ โ ภค และนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
สร้างเม็ดเงินและกระจายรายได้เข้าสู่หมู่บ้านโดยตรง ใช้
แนวความคิดการประยุกต์ใช้เสน่ห์และเอกลักษณ์จาก
ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยร่วมกับนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีผสมผสานกับแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์เป็น
สิ น ค้ า และบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการสร้างโอกาสทางการ
ตลาดและรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
4.0 โดยร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข       
มีขั้นตอนการด�ำเนินงานและเป้าหมาย ดังนี้
1. คัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยว
จังหวัดละ 1 หมู่บ้าน
2. การพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการประยุกต์
ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการจ�ำนวน 500 คน
3. บ่มเพาะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการการท่องเทีย่ ว
76 หมู่บ้าน
4. น� ำ ร่ อ งการพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า นที่ เ ชื่ อ มโยงตลอด
กระบวนการพัฒนาเพือ่ เป็นต้นแบบ 9 หมูบ่ า้ น 9 วัฒนธรรม
4.2 การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ของไทย ซึ่งวิสาหกิจของไทยมีความเข้มแข็งและศักยภาพ
ไม่เท่าเทียมกัน อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมมีศักยภาพและ
บางรายด�ำเนินธุรกิจประสบปัญหาทางธุรกิจอาจเกิดจากการ
บริหารงานหรือสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง บางรายเป็น
ผู้ประกอบการใหม่ เริ่มต้นธุรกิจ หรือรับช่วงต่อธุรกิจจาก
ครอบครัว ยังขาดประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ ดังนั้น
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เห็นความส�ำคัญจึงมีการก�ำหนด
แนวทางการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาตามศั ก ยภาพแต่ ล ะกลุ ่ ม
ในปีงบประมาณ 2559 ผลการส่งเสริมและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
SMEs ผ่านโครงการต่างๆ กว่า 60 โครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุม่
ได้แก่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา SMEs มีสถานประกอบการ
SMEs เข้าร่วมโครงการต่างๆ จ�ำนวน 2,615 กิจการ และ
การพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
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4. Driving Grassroots Industry

4.1 Creative Industrial Village (CIV)
The Ministry of Industry by the Department of
Industrial Promotion has prepared a model of CreativeIndustrial Village (CIV) which links the community
production with the market, consumers and tourists with
the objective of income creation and income distribution
to the village directly. In response to the demand in
cultural tourism, the community product and service
will be created based on the concept of a mixture of
charm and identity derived from cultural capital and
Thai intellect and the use of innovation, technology and
creativity. Moreover, CIV project will provide a marketing
opportunity and creating income and added-value to
the country in line with the development strategy under
Thailand 4.0. The CIV project will be carried out with the
cooperation of the Ministry of Tourism and Sports, Ministry
of Interior, Ministry of Commerce, Ministry of Agriculture
and Cooperatives and Ministry of Public Health.
The project implementation procedures and the
target of the project are as follows:
1. Selection of a village with potential in tourism
of each province.
2. Development of the capability of 500 persons
in applying cultural capital and local intellect in the
development of product and service.
3. Creation of products and tourism in 76 villages.
4. Implementation of a pilot project in the
development of 9 model villages of 9 cultures
4.2 Development of potential and competitiveness
of the small and medium enterprises
As the Thai SMEs do not have the same strength
and capability, development is essential. Moreover, some
of the current enterprises have encountered the problems
in the operation or the problems which have been
resulted from the changing economic situation. The
others are new entrepreneurs or business successors of
their families and still do not have much experience.
Being aware of the different kinds of problems, the
Ministry of Industry has given the importance to the
promotion and development of each group of
entrepreneurs. In 2016, the Ministry of Industry has
implemented more than 60 promotion and development
projects which can be categorized into 2 groups namely
projects for development of SMEs and projects for
development of entrepreneurs and industrial personnel.
The number of SMEs participating in the projects in the
former group was 2615 enterprises and the number of
entrepreneurs and industrial personnel joining in the
projects of the latter group was and 11,301 producing
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11,301 ราย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ในเชิงเศรษฐกิจได้
7,080 ล้านบาท และกลุม่ การส่งเสริมและพัฒนา OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน สามารถพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนได้
4,398 ราย เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้ 784 ผลิตภัณฑ์
ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ 1,475 ล้านบาท
ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ
โดยรวม 8,555 ล้านบาท
ผลการด�ำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามศักยภาพกลุม่ ดังนี้
1. กลุ่ม Start Up มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
และกลุม่ สตาร์ทอัพ เพิม่ ความเข้มแข็งแก่วสิ าหกิจขนาดเล็ก
ในช่วงก่อตั้งกิจการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การสร้างธุรกิจใหม่ให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ในระบบเศรษฐกิจสากล.โดยมีโครงการที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์นี้ อาทิ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
โครงการสร้างธุรกิจใหม่ รวมถึงโครงการพัฒนาทายาท
วิสาหกิจชุมชน เพื่อรับหน้าที่ในการพัฒนาแนวคิดที่จะ
ประกอบธุรกิจให้เกิดเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งสร้างโอกาส
การขยายธุรกิจให้กับผู้ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ
รวมถึงบ่มเพาะองค์ความรู้เพื่อให้สามารถจัดท�ำแผนธุรกิจ
อย่างละเอียด โดยมีผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจแล้ว จ�ำนวน 3,027 ราย
2. กลุ่ม Strong มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถ
ให้กับผู้ประกอบการรายเดิมที่ก�ำลังด�ำเนินธุรกิจที่มีจ�ำนวน
กว่า 2.7 ล้านราย ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรการในการแข่งขันตามนโยบาย
รัฐบาล โดยจะเน้นในภาคการผลิตและภาคบริการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้น�ำ
เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้
สามารถเข้าสูก่ ารแข่งกันในตลาดการค้าสากล พร้อมขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมของไทยให้เป็นผู้น�ำทางด้านอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพสูง ผลักดัน SMEs เพื่อการส่งออกสูร่ ะดับนานาชาติ
ในปี 2559 มีการด�ำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
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the added value of 7,080 million Baht. For the OTOP and
community enterprises, the number of the community
entrepreneurs which have undergone the development
was 4,398. The project has created the value-added to
784 products and the economic value of 1,475 million
Baht. The SMEs and the community enterprises have
created the total economic value of 8,555 million Baht.
Achievements in the promotion and development
of SMEs according to the potential of each group.
1. The Start-Up group: The objective of the
strategy in the development of the new entrepreneurs
and the start up group is to strengthen the small
enterprises in the stage of starting the business and to
promote their competitiveness in the international
economic system. Under this strategy, various projects have
been prepared such as the Project of New Entrepreneur
Creation (NEC), New Business Creation (NBC) and
Development of OTOP Business Successor. These
projects are intended to assist the interested persons in
materializing the business concept and providing the
opportunity in the business expansion including in the
preparation of a detailed business plan. Presently,
a total of 3,027 entrepreneurs have participated in the
projects.
2. The Strong group: The objective of the strategy
is to increase the capability of the former entrepreneurs
in production and service of which the number is more
than 2.7 million throughout the country in solving the
problem systemically and efficiently. This strategy is in
line with the measure under the government policy
concerning competitiveness. Technology and information
system will be used in the management to increase
competitiveness of the Thai industry in the international
market. Moreover, it is intended to mobilize the Thai
industry to become leader of the high quality industry and
to promote the SMEs to export to the internationalmarket.
In 2016, several projects have been implemented such as the
Manufacturing Development to Improve Competitiveness
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถ
การแข่งขัน (MDICP) โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์
โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิทัล การส่งเสริม
เครือข่ายและการรวมกลุม่ อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร์
โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน โครงการพัฒนา
ศักยภาพรายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมแฟชั่น อาหาร
เกษตรแปรรูป และยาง รวมทั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งมีวิสาหกิจ
และผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 2,322 กิจการ 6,525 คน
นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ Business Service
Center : BSC เพื่อให้บริการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบื้องต้น
โดยผ่านช่องทางออนไลน์และ Call Center 1358 โดยมี
ศูนย์ประจ�ำทีส่ ว่ นกลาง 2 แห่ง คือ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
พระรามที่ 6 และอาคารส�ำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
กล้วยน�ำ้ ไท และอาคารศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาค 12 แห่ง
และมีการพัฒนาแอพลิเคชัน่ เพือ่ ให้ SMEs และผูส้ นใจได้ใช้งาน
อาทิ การควบคุมกระแสเงินสด สต็อก และประเมินผลกิจการ
3. กลุ่ม International มุ่งเน้นการพัฒนาการพัฒนา
ศั ก ยภาพให้ มี ก ารพร้ อ มในการแข่ ง ขั น ในตลาดสากล
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงธุรกิจภายใน
ประเทศและประเทศกลุม่ AEC และ AEC+6 และการจัดงาน
นิทรรศการน�ำผู้ประกอบการออกทดสอบตลาดเพื่อสร้าง
สะสมประสบการณ์ ใ นปี 2559 ได้ พั ฒ นา SMEs
เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจ�ำนวน 252 กิจการ 2,078 ราย
และน�ำ SMEs และวิสาหกิจชุมชนเชือ่ มโยงตลาดในประเทศ
และในกลุ่ม AEC และ AEC+6 จ�ำนวน 39 ครั้ง

5. การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย ได้ ด� ำ เนิ น การปรั บ โครงสร้ า ง
อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย เพื่ อ สร้ า งความ
มีเสถียรภาพด้านรายได้ และเป็นการสร้างโอกาสในการ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทราย
รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การ
การค้าโลก เขตการค้าเสรีอาเซียน และเป็นสากล โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ได้เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอแนวทางการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายทั้งระบบ
จ�ำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. การปรับปรุงพระราชบัญญัตอิ อ้ ยและน�ำ้ ตาลทราย
รวมทัง้ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ครอบคลุม
การน�ำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งอืน่ ๆ ได้
2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน�้ำตาลทราย
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Program (MDICP), Development Project to Increase the
Value of Packaging, Development of SMEs Capability by
Digital System, Promotion of Networking and Clustering,
Community Enterprises Development, development
projects for each industrial sector such as fashion industry,
agro industry, rubber industry and projects for development
of products to meet the market requirements. In 2016,
the projects have been participated by 2,322 enterprises
and 6,525 entrepreneurs.
Moreover, a Business Service Center (BSC) has
been established to give initial consultancy through the
online service and Call Center 1358. The centers are
located at the central offices (the Department of Industrial
Promotion on Rama VI Street and at the Office of the
Supporting Industries Development at Kluay Namthai)
and 12 Regional Industrial Promotion Centers. Additionally,
the computer applications such as cash flow control,
inventory and business evaluation have been developed
for use of SMEs and interested persons.
3. The International group: The objective of the
strategy is on the development of competitiveness in
the international market to increase the marketing
opportunity and connectivity of the domestic business
with the AEC and AEC+6. Moreover, promotion of the
entrepreneurs will also be done through the organized
expositions and the participation in other events for
market testing and more experiences. In 2016, development
for connectivity has been undertaken for 252 enterprises
with 2,078 entrepreneurs. A total of 39 visits were organized
for SMEs and the community enterprises for the purpose
of linking the domestic market with the AEC and AEC+6
markets.

5. Restructuring Of Cane And Sugar Industry

The Ministry of Industry by the Office of the Cane
and Sugar Board (OCSB) has restructured the cane and
sugar industry to increase the stability in the income as
well as an opportunity in increasing the value added to
the cane and sugar industry. Moreover, the restructuring
will fulfill the obligations of Thailand in the Agreement
under the World Trade Organization (WTO), the ASEAN
Free Trade Agreements (AFTA) and in line with the
international practices. The Cabinet, in the meeting on
10 May 2016 has approved in principle the following
5 proposals in restructuring the whole system of cane
and sugar industry:
1. Revision and amendment of the Cane and Sugar
Industry Act and the related acts and regulations to cover
cane used in producing ethanol and related products.
2. Increasing the productivity of cane and sugar
industry.
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3. การก�ำหนดมาตรฐานน�ำ้ ตาลทราย ต้นทุนมาตรฐาน
การผลิตอ้อยและน�้ำตาลทราย     
4. การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
5. การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน�้ำตาล
ทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
แผนการปรั บ โครงสร้ า งอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและ
น�้ำตาลทรายทั้งระบบ หากมีการด�ำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนปรับโครงสร้างดังกล่าว จะเป็นการแก้ไข
ปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายในระยะยาว
ได้อย่างยั่งยืน โดยจะช่วยให้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ครอบคลุมและเอือ้ ต่อการเพิม่ มูลค่าให้แก่อตุ สาหกรรม และ
สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอ้อย
และน�้ำตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้น ด้วยการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกล การลดปริมาณ
อ้อยไฟไหม้ การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการน�ำ
ผลพลอยได้และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน
ลดรายจ่าย เพิม่ รายได้ให้แก่ชาวไร่ออ้ ยควบคูไ่ ปกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการก�ำหนดมาตรฐานการผลิตน�้ำตาล
ทรายและต้นทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมให้แก่ทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงาน ตลอดจน
การรักษาเสถียรภาพของกองทุนอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และ
การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น�้ำตาลทราย และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้
แก่อตุ สาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย และมีความสอดคล้อง
กับพันธกรณีและข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก
โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดังกล่าว เพื่อเร่ง
ด�ำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
ให้มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างความ
เป็นธรรม และสอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การการค้า
ระหว่างประเทศ (WTO) TAFTA และ AFTA ต่อไป

3. Development of standard for sugar, and
standard capital for cane and sugar production.
4. Maintenance of the stability of the Cane and
Sugar Fund.
5. Establishment of the institute of research and
development of cane and sugar and related industry.
The restructuring plan of the total system of the
cane and sugar industry, provided that the target of
the plan is achieved, will help to solve the problems
of the cane and sugar industry in the long run with
sustainability. With the restructuring, the law and
regulations covering and contributing to the addition
of value to the industry will be available and in line
with the trade agreements. The value of the cane and
sugar industry will be higher with the promotion of
modern farm of large plot, the reduction of the burnt
cane, the creation of high value products and the use
of by products and waste to reduce the investment
cost and expenditure.
The income of the cane planters will be increased
together with the environmental conservation. The
development of standard for the product and for the
investment cost of the cane and sugar will contribute
to the fairness to the cane planters and the factory
and the stability of the Cane and sugar fund. Moreover,
the establishment of the institute of research and
development of cane and sugar and related industry
will strengthen the cane and sugar industry and fulfill
the obligations in the Agreement under the World
Trade Agreement (WTO).
At present, the restructuring plan is in the process
of submission for approval of the Cabinet. With the
approval, the cane and sugar industry will be structured
to be more efficient which can create more economic
value, fairness and correspond with the obligations of
WTO, TAFTA and AFTA.

นายสมศักดิ์ จันทรรวงทอง

เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้ำตาลทราย
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6. โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 6. Development Of Eastern Economic
Corridor (EEC)
ภาคตะวันออก
รัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของ พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา เล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดโครงการ Eastern
Seaboard จึงเร่งรัดการด�ำเนินโครงการ “ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก เพื่อยกระดับพื้นภาคตะวันออกให้
ก้าวขึ้นไปสู่การเป็น “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ดี และ
ทันสมัยทีส่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน” โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีฯ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำรายละเอียดการพัฒนาโครงการ เพื่อ
บูรณาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน การคมนาคมขนส่ง
ทัง้ ทางบก ทางราง ทางน�้ำ และทางอากาศทั้งระบบ ที่ค�ำนึงถึง
การเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ การเชื่อมต่อไปยังประเทศ
เพือ่ นบ้าน การจัดวางผังเพือ่ รองรับการเติบโตของเมืองต่างๆ
ในอนาคต เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างงาน
สร้างรายได้ กระจายความเจริญเติบโตสู่ภูมิภาค โดยมุ่งเน้น
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล และก�ำหนด
มาตรการสิทธิประโยชน์ การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่
นักลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เข้ามาลงทุนในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย
พื้นที่เริ่มต้น 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
ด้ ว ยความพร้ อ มของศั ก ยภาพพื้ น ที่ ตั้ ง อยู ่ ไ ม่ ไ กลจาก
กรุงเทพมหานคร มีความพร้อมระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
เช่น โครงข่ายถนน ท่าเรือ สนามบิน รถไฟ และสามารถ
เดินทางเชือ่ มต่อไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน และภูมภิ าค
อื่นทั่วโลกได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
1. จุดหมายของนักลงทุน
- มาตรการสิทธิประโยชน์ การอ�ำนวยความสะดวก
นักลงทุน
- ต่ อ ยอดการผลิ ต และเชื่ อ มโยง Cluster
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ศักยภาพและความพร้อมพืน้ ทีร่ องรับการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม
2. บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
- การให้บริการอ�ำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน
ณ จุดเดียว
- อ�ำนาจอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.
- รวมศูนย์ให้บริการอนุมตั อิ นุญาต จากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
3. มุ่งสู่อุตสาหกรรมอนาคต
- 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์
สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ
และการแปรรูปอาหาร
Ministry of Industry 2016

The Thai government under the leadership of
the Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha, in
realizing an opportunity to further the Eastern Seaboard
Project, has accelerated the implementation of the
Eastern Economic Corridor (EEC) Project to upgrade
the eastern part of the country to become “the best
and most modern economic development zone in
ASEAN”. Deputy Prime Minister, Mr.Somkid Jatusripitak
together with the responsible organizations have been
assigned to prepare the details of the EEC Project for
integration with other projects such as the projects in
infrastructure, communications and transportation
system which includes land, rail, water and air transport
taking into account the internal link and the link with
the neighboring countries. The Project will consider
the area planning to cope with the expansion of
various towns in the future and for the better living of
the people, the creation of occupation and income
and the distribution of prosperity to the regional area.
The Project will focus on the equilibrium of natural
resources allocation and the privilege measure and
facilitation to the investors to attract investment in the
10 target industries.
Project implementation concept: The Eastern
Economics Corridor comprises primarily 3 provinces,
namely Chachoengsao, Cholburi and Rayong owing to
the potentials of the area coupled with the main
concept in the project development as follows:
1. World’s destination
- Privileges and facilitation to investors.
- Furthering production of cluster of 10 target
industries.
- Potential and readiness of the area for
industrial investment.
2. Professional service
- One-stop service center.
- Permission is as prescribed in the Acts.
- Centralized approval process of related
organizations.
3. Future prosperity
- The First S-Curve comprising next-generation
automobile, smart electronics, affluent, medical and
wellness tourism, agriculture and biotechnology and
food for the future.
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- 5 อุตสาหกรรมอนาคต อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล
4. ความลงตัวของชีวิต
- โอกาสในการท�ำงาน ตอบสนองการใช้ชีวิตของ
คนรุ่นใหม่
- การวางแผนพัฒนาเมืองทีส่ มดุล ประกอบด้วย สถานที่
ท�ำงาน ที่พักอาศัย สถานศึกษา โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
ชัน้ น�ำ ระบบโครงการขนส่งในอนาคต เช่น รถไฟความเร็วสูง
สนามบินอู่ตะเภา มอเตอร์เวย์
- ศักยภาพการท่องเทีย่ วทางทะเล หมูเ่ กาะทีส่ วยงาม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ สวนผลไม้ การเชื่อมโยง
2 ฝั่งทะเลอ่าวไทยในอนาคต เมืองท่องเที่ยวคุณภาพและ
บริการสุขภาพ ระดับโลก
ความคืบหน้าของโครงการ : การประชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. พื้นที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ตามที่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมได้น�ำเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
พัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ปัจจุบันอยู่ระหว่างกฤษฎีกาขอพิจารณา

- The New S-Curve consisting of robotics,
aviation and logistics, medical hub, biofuel and
biochemicals, digital industry.
4. Work-life harmony
- Working opportunity, response to the way
of life of the new generations.
- Planning of development a well balanced
town comprising offices, residential area, schools,
hospital, leading university. The town will be provided
with communication and transportation systems for
the future such as high speed train, U-tapao
International Airport and motorways.
- Potential in marine tourism with beautiful
islands, conservative agro-tourism with orchards, the
future linkage between the two coastal areas of Thai
Gulf, being towns with quality tourism and world-class
health services.
Progress of the project: The Cabinet has given
approval to the Draft Act of Eastern Economics Corridor
(EEC) in the meeting on 4 October 2016 as proposed by
the Ministry of Industry which will be used as a framework
for the implementation of the Eastern Economics
Corridor (EEC) project. At present, the Act is under
consideration of the Office of the Council of State.

กรุงเทพ
Bangkok

ฉะเชิงเทรา
Chachoengsao

ชลบุรี
Chon Buri
ศรีราชา
Si Racha

ขยายท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3
Laem Chabang Port Expansion, phase 3

แหลมฉบัง
Laem Chabarg

รถไฟทางคู่ Double track railroad

พัทยา
Pattaya

ขยายมอเตอร์เวย์ Motorway expansion
รถไฟความเร็วสูง Hi-speed train
ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา
U-Tapao International Airport
พัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา
U-Thapao International Airport development
ขยายท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3
Map Ta Phut Port Expansion, phase 3
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มาบตาพุด
Map Ta Phut

ระยอง
Rayong
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7. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ 7. Establishment Of The Industrial Estates
In The Special Economic Zones
พิเศษ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(กนพ.) เห็นชอบก�ำหนดพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ จ�ำนวน 10 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ได้แก่
ระยะที่ 1 : ด�ำเนินการในปี 2558 จ�ำนวน 6 พื้นที่
ได้แก่ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อ�ำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดหนองคาย
ระยะที่ 2 : ด�ำเนินการในปี 2559 จ�ำนวน 4 พื้นที่
ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครพนม
และจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่รัฐให้การสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมการลงทุน
การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว แบบไป - กลับ การให้
บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว และการให้บริการอืน่ ๆ
ที่จ�ำเป็น
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) สร้างความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของพื้นที่โดยใช้โครงสร้างพื้นฐาน
เป็นเครื่องชี้น�ำในการพัฒนา ควบคู่กับการวางแผนพัฒนา
อย่างเป็นระบบด้วยการให้สิทธิประโยชน์และอ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระจาย
ความเจริญเติบโตสู่ภูมิภาค   ลดความเหลื่อมล�้ำ  ยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน แก้ ไ ขปั ญ หาความมั่ น คง
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ คณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้เห็นชอบก�ำหนดพืน้ ที่
ทีม่ ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษรวมทั้งสิ้น 10 พื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ
ระยะแรกด�ำเนินการในปี 2558 จ�ำนวน 6 พื้นที่ ประกอบด้วย
จังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และหนองคาย
และระยะที่สองด�ำเนินการในปี 2559 จ�ำนวน 4 พื้นที่
ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส เชียงราย นครพนม และ
กาญจนบุรี และเห็นชอบจัดสรรที่ดินที่มีการถอนสภาพ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เช่า 3 พื้นที่ ดังนี้
1. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จ�ำนวนพืน้ ที่
836-2-87 ไร่
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา จ�ำนวน
พื้นที่ 1,196-2-20 ไร่
3. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว จ�ำนวน
พื้นที่ 660-2-23 ไร่
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The Policy-driven Committee on Special
Economic Development Zones has given approval
to allocate 10 zones for the development of
special economic zones which consists of 2 phases
as follows:
The 1st phase: The following 6 zones will be
implemented in 2015: Mae Sod District in Tak
Province,   Aranya Pradesh District in Sra Kaew
Province, Sadao District in Songkhla Province,
Khlong Yai District in Trad Province, Mukdaharn
Province and Nong Khai Province.
The 2nd phase: The following 4 zones will be
implemented in 2016 : Narathiwas Province,
Chiangrai Province, Nakhorn Phanom Province,
Kanchanaburi Province.  These zones will receive
support from the government in terms of the
infrastructure, privileges in investment promotion,
management of one-day foreign labor, one- stop
service and other necessary services.
The objectives of the special economic zones
are to attract foreign direct investment (FDI), to
create comparative advantages of the area based
on the infrastructure led concept together with the
systematic development planning by providing
privileges and facilitation of the economic activity,
to distribute prosperity to the regional area, to
reduce disparities and to upgrade quality of life of
the people as well as to contribute to the security
problem and the country’s competency. Moreover,
the Policy driven Committee on Special Economic
Development Zones approved the allocation of
the annulled land for the purpose of development
of 3 special economic zone and hired by the
Industrial Estate Authority of Thailand as follows:
1. Tak Special Economic Zone, of the area of
836-2-87 rai.
2. Songkhla Special Economic Zone, of the
area of 1,196-2-20 rai.
3. Sra Kaew Special Economic Zone, of the
area of 660-2-23 rai.
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กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสิทธิประโยชน์ / Group 1 Target industry in the Special Economic Zone

อุตสาหกรรม
Industry
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
    Agriculture, fishery and related industry
2. เซรามิก
    Ceramics
3. อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
    Textile, garment and leatherwork
4. อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน
    Furniture
5. อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
    Gems and jewelry
6. อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์
    Medical devices
7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
    Automotives, machinery and parts
8. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    Electrical appliances and electronics
9. อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
    Plastics
10. อุตสาหกรรมผลิตยา
     Medicine
11. กิจการโลจิสติกส์
     Logistics
12. นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
     Industrial estates or industrial zones

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
Special Economic Development Zone
ตาก
Tak

สระแก้ว
Sra Kaew

สงขลา
Songkhla

มุกดาหาร
Mukdaharn

ตราด
Trad






































































13. กิจการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว





     Tourism promotion activity
Privileges
สิทธิประโยชน์
1. Exemption of corporate income tax for 8 years.
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 8 ปี
2. In the case where the corporate income tax has
2. กรณีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลร้อยละ 50 เพิม่ เติม
been exempted for 50%, the exemption can be
อีก 5 ปี
addition ally extended to 5 years.
3. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกได้
3. In the calculation of the corporate income tax,
ร้อยละ 25 ในการค�ำนวณภาษี
25 % of the cost in installation or construction of
facilities can be reduced.
4. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการ
4. In the calculation of the corporate income tax, twice
ค�ำนวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี
of the cost in transportation, electricity and water
5. ยกเว้นอาการขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
can be reduced for 10 years.
6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับส่วนที่
5. Exemption of import duty for machinery.
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
6. Exemption of import duty for raw materials and
necessary materials for production for export for
7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
5
years.
ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ก�ำหนด
7. Unskilled foreign labor can be used in the project in
8. สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร (ซึ่งจะก�ำหนดใน
accordance with the rules issued by the Board of In
ภายหลัง)
vestment of Thailand.
8. Other non-tax privileges (to be prescribed).
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กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมทั่วไปที่ BOI ส่งเสริม / Group 2 General Industry promoted by the Borrd of Investment
A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้ เน้นการออกแบบ ท�ำ  R&D เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี
ไม่จ�ำกัดวงเงิน ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
A2: กิจการโครงสร้างพืนฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขนั้ สูงเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ แต่มกี ารลงทุนในประเทศ
น้อยหรือยังไม่มีการลงทุน (ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี ไม่จ�ำกัด
วงเงิน ยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
A3: กิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศโดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างเล็กน้อย
(ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงิน ยกเว้นอากร
เครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)

A1: Knowledge-based industry, focusing on the design, research
and development to increase competitiveness at the national
level (exemption of corporate income tax for 8 years with
unlimited sum, exemption of import duty for machinery, non tax
for raw material)
A2: Infrastructure activity for country development, activity
using hi-technology to create value-added product but
having little or no investment in the country (exemption of
corporate income tax for 8 years with unlimited sum,   
exemption of import duty for machinery, non tax for
raw material)
A3: Activity using hi-technology which has
significance for the country development
but having some production base in the
country (exemption of corporate income
tax for 5 years with unlimited sum,
exemption of import duty for
machinery, non tax for raw material)

A1
A2
A3
A4
B1
B2

A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่ากลุ่ม A1-A3 แต่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ
ในประเทศ และเสริม Supply Chain (ยกเว้นภาษีเงินได้ 3 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงิน ยกเว้น
อากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
B1/B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�ำคัญ Value chain
(กลุ่ม B1: ได้รับยกเว้นอากรเครื่องจักร วัตถุดิบ Non-tax)
(กลุ่ม B2: ได้รับยกเว้นอากรวัตถุดิบ Non-tax)

สิทธิประโยชน์
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมเป็นเวลา 3 ปี
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
2. กรณีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี
(กลุ่ม A1 A2) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
3. ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ได้ร้อยละ 25 ในการค�ำนวณภาษี
4. ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่า ในการ
ค�ำนวณภาษี เป็นเวลา 10 ปี
5. ยกเว้นอาการขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักร
6. ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับส่วนที่
ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
7. ให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
ตามที่ BOI ก�ำหนด
8. สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี อ ากร (ซึ่ ง จะก� ำ หนด
ในภายหลัง)
สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน/การเงิน : สิทธิประโยชน์ส�ำหรับ
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 รอบระยะเวลา
บัญชี นอกจากนี้ยังมีมาตรการสนับสนุนทางการเงิน โดยให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำผ่านธนาคารออมสิน และการค�้ำประกัน
ทั้งจ�ำนวนผ่าน บสย. (ดอกเบี้ยผ่อนปรน รายละ 1-20 ล้านบาท)
Ministry of Industry 2016

A4: Activity using lower level of technology than A1-A3 but contributes to the
creation of value-added raw material in the country and supports the supply
chain country (exemption of corporate income tax for 3 years, exemption of
import duty for machinery, non tax for raw material)
B1/B2: Supporting industry using lower level of technology but important for the
value chain
(B1: exemption of import duty for machinery, non tax for raw material)
(B2: exemption of import duty, non tax for raw material)

Privileges
1. Additional exemption of the corporate income tax
for 3 years but not more than 8 years in total.
2. In the case where the corporate income tax has been
exempted for 8 years (A1 & A2), the exemption of
50% can be additionally extended to 5 years.
3. In the calculation of the corporate income tax,
25 % of the cost in installation or construction of
facilities  can be reduced.  
4. In the calculation of the corporate income tax, twice
of the cost in transportation, electricity and water
can be reduced for 10 years.
5. Exemption of import duty for machinery.
6. Exemption of import duty for raw materials and nec
essary materials for production for export for 5 years.
7. Unskilled foreign labor can be used in the project in
accordance with the rules issued by the Board of In
vestment of Thailand.
8. Other non-tariff privileges (to be prescribed).

Privileges in the investment/finance : For the
enterprises which are not supported by Board of
Investment, the corporate income tax can be reduced
from 20% to 10% for 10 accounting period. Moreover,
financial support measure in terms of low interest credit
through the Government Savings Bank and guarantee of
the whole sum through the Thai Credit Guarantee
Corporation (TCG) (soft loan of 1-20 million Bath each)
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ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1. เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด สระแก้ ว
อยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก อยู่ระหว่าง
การจั ด ท� ำ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบวิ เ คราะห์
สิ่งแวดล้อม (EIA)  และการออกแบบรายละเอียดโครงการ
3. เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ด สงขลา
อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (EIA) และการออกแบบรายละเอียด
โครงการ

Progress of the Project on Special Economic
Development Zone
1. Sra Kaew Special Economic Zone is under
construction.
2. Tak Special Economic Zone is in the process
of preparing environmental impact analysis (EIA) and
design.
3. Songkhla Special Economic Zone is in the
process of preparing environmental impact analysis
(EIA) and design.

8. การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสูเ่ มืองอุตสาหกรรม 8. Development Of The Industrial Estates
To Become The Eco Industrial Towns In 2016
เชิงนิเวศ ปีงบประมาณ 2559
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน เพือ่ สร้าง
ความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยก�ำหนด
เป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นองค์กรน�ำ  สร้างเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีดุลยภาพและยั่งยืน” โดยก�ำหนด
เป้าหมายว่า นิคมอุตสาหกรรมที่เปิดด�ำเนินงานแล้วทุกแห่ง
จะเข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ภายในปี พ.ศ.
2562
แผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีกรอบ
การด�ำเนินการระยะเวลา 10 ปี (ปี 2553 - 2562) แบ่งระยะ
ในการพัฒนาออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
น�ำร่อง (ปี 2553 - 2557) โดยมีเป้าหมาย ด�ำเนินการจัดท�ำ
คุณลักษณะมาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ
แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
นิคมอุตสาหกรรมน�ำร่อง 15 แห่ง พร้อมด�ำเนินงานตาม
แผนแม่บทฯ เพือ่ พัฒนายกระดับนิคมฯ น�ำร่องเข้าสูก่ ารเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
ระยะที่ 2 การขยายและต่อยอดพื้นที่ในการพัฒนา
(ปี 2558 - 2562) โดยมีเป้าหมายให้นิคมฯที่เปิดด�ำเนินการ
เข้าสูก่ ารเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยมีการด�ำเนินงาน
ตามแผนแม่บทของนิคมฯ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ด�ำเนินการ
พัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท�ำเกณฑ์การเป็นเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพือ่ ยกระดับ/พัฒนานิคมอุตสาหกรรม
เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศตามวิสัยทัศน์ของการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1) “Eco-Champion” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมทีส่ ง่ เสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างผาสุกบนหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2) ระดับที่ 2
“Eco-Excellency” หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ
Ministry of Industry 2016
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The Industrial Estate Authority of Thailand has
realized the importance of sustainable development
to strengthen the economic condition of the country.
Based on its vision “To become a leading organization
in the establishment of eco industrial town with
equilibrium and sustainability”, the Industrial Estate
Authority of Thailand has a target to develop all
existing industrial estates to become the eco industrial
towns within 2019.
The 10-year plan of the development of the eco
industrial towns (2010 - 2019) of the Industrial Estate
Authority of Thailand consists of 2 phases as follows:
Phases 1: Pilot project on the development eco
industrial towns (2010 - 2014). The target of this project
is to prepare the requirements of the eco industrial
towns and the master plan in the development of the
eco industrial towns in the 15 industrial estates under
the pilot project together with the implementation of
the master plan to upgrade the industrial estates to
become the eco industrial towns.
Phases 2: Expanding and furthering the
development zones (2015 - 2019). The target of the
project of this phase is to promote all industrial estates
to become the eco industrial towns in accordance with
the master plan of the Industrial Estate Authority of
Thailand.
The Industrial Estate Authority of Thailand has
been implementing the project to upgrade the
industrial estates to become the eco industrial towns
on a continuous basis. The criteria used in the
assessment of the eco industrial towns have been
established based on the vision of The Industrial Estate
Authority of Thailand and comprises 3 levels as follows:
1) “Eco-Champion” refers to the industrial estates
which support the economic development of the
country and can coexist happily with the community
based on the governance concerning environment.
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

“พัฒนาและยกระดับ” คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และ 3) ระดับที่ 3 “Eco-World Class”
หมายถึง นิคมอุตสาหกรรมทีส่ ามารถเป็น “ผูน้ ำ� ” ในการเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยเป็นที่พึ่งของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนา
ข้อก�ำหนดคุณลักษณะมาตรฐาน การเป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ใน 5 มิติ 22 ด้าน
ในปี พ.ศ. 2559 มีนคิ มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั การรับรอง
การเป็ น เมื อ งอุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ ในระดั บ EcoChampion จ�ำนวน 19 แห่ง ได้แก่ 1) นิคมฯ ภาคเหนือ
2) นิคมฯ บางปู 3) นิคมฯ แหลมฉบัง 4) นิคมฯ อมตะนคร
5) นิคมฯ สมุทรสาคร 6) นิคมฯ อมตะซิตี้ 7) นิคมฯ อีสเทิร์น
ซีบอร์ด 8) นิคมฯ บางปะอิน 9) นิคมฯ ลาดกระบัง
10) นิคมฯ บางชัน 11) นิคมฯ บางพลี 12) นิคมฯ หนองแค
13) นิคมฯ เกตเวย์ซิตี้ 14) นิคมฯ ภาคใต้ (ฉลุง) 15) นิคมฯ
มาบตาพุด 16) นิคมฯ อาร์ไอแอล 17) นิคมฯบ้านหว้า
18) นิคมฯ ปิ่นทอง และ 19) นิคมฯ สินสาคร และมีนิคม
อุตสาหกรรมที่เข้าสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
4 แห่ง ได้แก่ นิคมฯ เวลโกรว์ นิคมฯ พิจิตร นิคมฯ เอเชีย
และส�ำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
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2) “Eco-Excellency” refers to the industrial estates
which can “develop and upgrade” the quality of life
of the people in the community and the quality of
the environment. 3) “Eco-World Class” refers to the
industrial estates which can become “leaders” in
being eco industrial towns, being the supporter of the
community in terms of development of quality of life
and quality of the environment and have fulfilled the
requirements of being the eco industrial town in
5 dimensions and 22 aspects.
In 2016, the following 19 industrial estates have
been successfully assessed to be the eco industrial
towns of the “Eco-Champion” level: 1) Northern Region
Industrial Estate 2) Bangpoo Industrial Estate 3) Laem
Chabang Industrial Estate 4) Amata Nakhon Industrial
Estate 5) Samut Sakhon Industrial Estate 6) Amata City
Industrial Estate 7) Eastern Seaboard Industrial Estate
8) Bang Pa-in Industrial Estate 9) Lat Krabang Industrial
Estate 10) Bangchan Industrial Estate 11) Bang Pli
Industrial Estate 12) Nong Khae Industrial Estate
13) Gateway City Industrial Estate 14) Southern Region
Industrial Estate (Chalung) 15) Map Ta Phut Industrial
Estate 16) RIL Industrial Estate 17) Ban Wa (Hi-Tech)
Industrial Estate 18) Pin Thong Industrial Estate
19) Sinsakhorn Industrial Estate. Moreover, 4 industrial
estates are in the process of becoming eco industrial
towns, namely 1) Wellgrow Industrial Estate 2) Phichit
Industrial Estate 3) Asia Industrial Estate 4) Map Ta
Phut Port
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9. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จากทีผ่ า่ นมาการส่งเสริมเพือ่ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ให้เจริญเติบโต เพื่อผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท�ำให้
อาจจะยั ง ละเลยไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ ผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมทีจ่ ะเกิดขึน้ จากชุมชน อันก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม เกิดการต่อต้านประท้วง
เกิดความขัดแย้ง ระหว่างชุมชน โรงงาน และเพื่อให้การ
ด�ำเนินการได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม   
ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2556 มอบหมาย
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวง
มหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ร่วมกันด�ำเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่
5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปราจีนบุรี
และฉะเชิงเทรา
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ด�ำเนินการ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยัง่ ยืน โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ให้การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเป็น “เครือ่ งมือหลักในการอยูร่ ว่ มกันระหว่างชุมชน
และอุตสาหกรรม”
กรอบการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
กลุ่มงานที่ 1 “ยกระดับ”โรงงานอุตสาหกรรมและ
พื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมเดิมให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ
กลุม่ งานที่ 2 “ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยู่
ของชุมชนเดิม” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลุ่มงานที่ 3 “พัฒนาเมืองใหม่เชิงนิเวศ” เพื่อการอยู่
ร่วมกันและเติบโตอย่างเกื้อกูลและสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมตามแนวทางเมืองนิเวศ เน้นด�ำเนินการ
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
• มาตรการการบ�ำบัดมลพิษเมืองและโรงงานให้อยู่
ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
• การฟื้นฟูระบบนิเวศ
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ให้รองรับการเจริญเติบโตของเมือง (Developing) พื้นที่
คัดเลือกใน 15 จังหวัด จ�ำนวน 239,780 โรงงาน เพื่อลด
แรงต่อต้านจากภาคสังคมในการที่จะพัฒนาประเทศสู่
Thailand 4.0

Ministry of Industry 2016

59

9. Eco Industrial Towns Development Project
The promotion of the growth of industry for the
benefit of economic development of the country in
the past may have neglected the importance of the
environmental impact from the community which may
cause conflict between the community and the
industry leading to a protest.
In an attempt to find a sustainable solution to
the problem, Ministry of Industry, with cooperation of
the Ministry of Interior and Ministry of Natural
Resources and Environment has been assigned by the
Cabinet resolution to be a focal point in the
development of the eco industrial towns in 5 provinces,
namely, Rayong, Samut Prakan, Samut Sakhon,
Prachinburi and Chacheongsao.
The development of the eco industrial towns is
carried out in accordance with the 3rd Strategy of the
12th National Economic and Social Development Plan
which deals with economical strengthening and
sustainable competitiveness. The Cabinet has given
approval to the proposal of the National Reform
Council to develop the eco industrial towns as
“a major mechanism in enhancing the coexisting of
the community and the industry”.
Framework in the development of the eco industrial
towns
Group 1:  “To upgrade” the factories and the
original industrial development zones to become the
eco industrial towns.
Group 2:  “To upgrade the quality of life and
way of life of the existing community”
Group 3: “To develop a new eco industrial town”
for the benefit of coexisting and growing with mutual
support and equilibrium in terms of economy, society
and environment in accordance with the following
requirements of the eco industrial towns and with
involvement of all sectors concerned.
• Pollution treatment measure in the town and
the factories to be at the level which is safe to the
quality of environment (Cleansing).
• Restoration of the eco system (Recovering)
• Developing the infrastructure and public
utilities to cope with the town expansion (Developing)
The selected areas in 15 provinces with the 39,780
factories to reduce the counter reaction of the social
sector to the development to Thailand 4.0 are as
shown below:
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Target : 15 provinces EEC /
provinces with dense industry /
potential provinces

“Problcms” Protest of the community,
new obstacle to the investment,
cannot accomplish Thailand 4.0
Coexistence of factories with happiness, economic
development of the area together with the economic
development of the community to upgrade guality of
life and environmental protection Eco industry

Cleaning Existing
Manufacturing
THAILAND

Continuous Growth
Recovering
Manufacturing

Industrial Start Up
Developing
Manufacturing

15 จังหวัด 39,750 โรงงาน
15 provinces 39,750 factories

15 จังหวัด 39,750 โรงงาน
15 provinces 39,750 factories

15 จังหวัด 39,750 โรงงาน
15 provinces 39,750 factories

การขับเคลือ่ นการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจะแบ่งเป็น
3 ระดับ
การขับเคลื่อนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ มีกระบวนการขับเคลือ่ น
ดังนี้
ระดับพื้นที่ คณะท�ำงานการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในพื้นที่
ระดับจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนราชการ
ในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ  
ส่วนกลาง คณะอนุกรรมการบูรณาการการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรองปลัดกระทรวงเป็นประธาน
ราชการส่วนกลางและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการขับเคลือ่ นการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
มีปลัดกระทรวงเป็นประธาน ระดับผูบ้ ริหารราชการส่วนกลาง
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการ ระดับประเทศ
คณะกรรมการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ชาติ (กอช.)
มี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จัดเป็นหน่วยงาน
เชิงนโยบาย  
แผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ าร 15 จังหวัด แบ่งเป็น 3 กลุม่
จังหวัด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัด EEC (Eastern Economic
Corridor) 3 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ
ระยอง
กลุม่ ที่ 2 กลุม่ จังหวัดอุตสาหกรรมหนาแน่น 4 จังหวัด
ประกอบด้วย สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และ
ปทุมธานี
กลุ ่ ม ที่ 3 กลุ ่ ม จั ง หวั ด ที่ มี ศั ก ยภาพการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรม 8 จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ปราจี น บุ รี
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น
สุราษฎร์ธานี และสงขลา
Ministry of Industry 2016

The driving process of development of eco
industrial towns is of 3 levels
The driving process of the development
emphasizes the involvement and the need of the
people living in the area as follows:
The area level : The working group in driving the
eco industrial towns development (Eco Network).  
The provincial level: The committee in
development of eco industrial towns chaired by the
Provincial Governor with participation of the
representatives of the provincial government agencies
and related sectors as members of the committee.
The central level: The subcommittee in
integration of the development of the eco industrial
towns chaired by Deputy Permanent Secretary with
participation of representatives of the central
government and related sector as members. The
committee in mobilization of the development of the
eco industrial towns chaired by Permanent Secretary
with participation of the executives of the central
government and related sector as members. At the
national level as a policy maker. The National
Committee in Industrial Development chaired by the
Prime Minister
The master plan and the action plan for 15
provinces according to 3 groups of provinces:
Group 1: Eastern Economic Corridor comprising
3 provinces namely Chacheongsao, Cholburi and Rayong.
Group 2:  Provinces with densely located industry
comprising 4 provinces namely Samut Prakarn, Samut
Sakhon, Nakhon Pathom and Pathum Thani.
Group 3: Provinces which have potential in
industrial development comprising 8 provinces namely
Prachinburi, Ayuddhya, Saraburi, Rachaburi, Nakhon
Ratchasima, Khonkhaen, Surat Thani and Songkhla.
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร “โครงการพั ฒ นาเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) สามารถ
แบ่งตามกลุ่มจังหวัด ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัด EEC (Eastern Economic
Corridor)
1) ด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
5 แสนล้านบาท GPP ขยายตัวเป็น 2.03 ล้านล้านบาท
2) ด้านสังคม มีวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น และชุมชน
มีความพึงพอใจมากกว่า 80%
3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการน�ำขยะและของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 20% และอัตราการระบาย
มลพิษหลักในพื้นที่ลดลง 30%
กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น
1) ด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น
4.9 แสนล้านบาท GPP ขยายตัวเป็น 2.01 ล้านล้านบาท
2) ด้านสังคม มีวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น และชุมชน
มีความพึงพอใจมากกว่า 70%
3) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการน�ำขยะและของเสีย
กลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 10% และอัตราการระบาย
มลพิษหลักในพื้นที่ลดลง 30%

Benefits of the Project
According to the action plan of the Eco
Industrial Town Project, the benefits to be derived from
the project for each group of provinces are as follows:
Group 1: Eastern Economic Corridor
1) Economic: More investment of 50 thousand
million Bath. Growth of GDP to 2.03 billion Baht.
2) Social: More community enterprises and
satisfaction of the community is more than 80 percent.
3) Environmental: Increase of recycled
garbage and waste of 20 percent and the rate of main
pollution emission reduced by 30 percent.
Group 2: Provinces with densely located industry
1) Economic: More investment of 4.9
thousand million Bath. Growth of GDP to 2.01 billion
Baht.
2) Social: Increase of community enterprises
and satisfaction of the community is more than 70
percent.
3) Environmental: Increase of recycled
garbage and waste by 10 percent and the rate of main
pollution emission reduced by 30 percent.

15 จังหวัดพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ : 3 กลุ่มจังหวัด

Development of 15 provinces to become eco industrial towns: 3 groups
8 จังหวัด

3 จังหวัด

ที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปราจีนบุรี : บริเวณโดยรอบสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อ.กบินทร์บุรี
พระนครศรีอยุธยา : พื้นที่กลุ่มโรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครและพื้นที่
ประกอบการท่าเรือ
สระบุรี : เขตควบคุมมลพิษ
ต�ำบลหน้าพระลาน
ราชบุรี : อ.บ้านโป่ง
นครราชสีมา : อ.สีคิ้ว
ขอนแก่น : อ.น�้ำพอง
สุราษฎร์ธานี : อ.พุนพิน
สงขลา : พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ฉะเชิงเทรา : บริเวณโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
ชลบุรี : บริเวณโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
ระยอง : เขตควบคุมมลพิษ
: บริเวณโดยรอบเขตประกอบการ IRCP

3 provinces in the Eastern Economic Corridor (EEC)

Chacheoungsao : surrounding area of Gateway
     City Industrial Estate
Cholburi : surrounding area of Saha Group
  Industrial Park- Sriracha
Rayong : pollution control in the area around the IRCP
      Company

4 จังหวัด

อุตสาหกรรมหนาแน่น
สมุทรปราการ : เทศบาลต�ำบลบางปู
สมุทรสาคร : เทศบาลนครอ้อมน้อย
นครปฐม : พื้นที่ผังเมืองรวมอ้อมใหญ่
ปทุมธานี : เทศบาลต�ำบลบางกะดี
   : ต�ำบลในอ�ำเภอ ลาดหลุมแก้ว

8 provinces with potential in industrial development
Prachinburi : surrounding area of Saha Group
    Industrial Park- Krabinburi
Ayuddhya : area of Saha Ratana Nakhon
  Group factories and harbour
Saraburi : Pollution control area and
Na Phralan Subdistrict
Rachaburi : Ban Pong District
Nakhon Rachasima : Sri Kiew District
Khonkaen : Num Pong District
Surat Thani : Poon Pin District
Songkhla : Special Economic Zone

Ministry of Industry 2016

4 provinces with densely located industries
Samutprakan : Bang Poo Municipality
Samutsakhon : Om Noi Municipality
Nakhon Pathom : Om Yai area
Prathum Thani : Bang Ka-Dee Municipality
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10. การอ�ำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและ 10. Trade Facilitation For Investors And
Manufacturers
ผูป้ ระกอบการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบในการออก
ใบอนุญาต เพื่อลดระยะเวลาและอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการโดยได้ด�ำเนินการ ดังนี้
ยกเลิ ก ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาต เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และ
ประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารการตรวจสอบเพื่ อ
การอนุญาตและติดตามผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยการแก้ไข
กระบวนการอนุญาตออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การให้บริการ ตรวจประเมินโรงงาน
และเก็บตัวอย่างตรวจสอบก่อนยื่นขออนุญาตเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 2 การให้บริการรับค�ำขอรับใบอนุญาต
ตาม พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ใช้เวลา
ในด�ำเนินการออกใบอนุญาต 15 วันท�ำการนับจากวันที่
ยืน่ ค�ำขอ โดยผูย้ นื่ ค�ำขอต้องมีการด�ำเนินการในขัน้ ตอนที่ 1 แล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ
ประชาชน โดยการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต แสดง/ท�ำ/
น�ำเข้า จะลดลงจาก 24 คู่มือ เหลือเพียง 1 คู่มือ
ถ่ายโอนงานให้หน่วยตรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง
ด�ำเนินงานแทน โดย สมอ.จะไม่ด�ำเนินการตรวจประเมิน
โรงงาน ในกรณีที่มีมาตรฐานใดก็ตามมีหน่วยตรวจ (IB)
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ก�ำหนดวันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป
ลดการตรวจประเมินโรงงานในต่างประเทศ โดยการ
ขึ้นทะเบียนโรงงานในต่างประเทศมีอายุ 3 ปี พร้อมแจ้ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โรงงานต้องปฏิบัติภายหลังการ

The Thai Industrial Standards Institute (TISI) has
revised its principle and product certification process so
as to reduce the licensing time and to facilitate the
manufacturers in certification as follows:
Revocation of the principles and criteria in
certification dated 8 October 2015 to be replaced by
the principles and product certification process in issuing
the license to display the standards mark and in
surveillance dated 8 October 2016. In this connection,
the certification process is revised to consist of 2 steps
as follows:
Step 1: Factory inspection and sampling will
be carried out by TISI prior to the application of the
manufacturer for license to display the standards mark
so that TISI can assist in preparing the readiness of the
factory in advance.
Step 2: Certification of the product for the
license to display the standards mark in accordance with
the Industrial Product Standards Act will take 15 days
from the date when the application is received on the
condition that the applicant has passed the process
mentioned in step 1.
Presently, TISI is in the process of revising its
“Licensing Manual for the Public” by combining 24
manuals on certification of the local and imported
product into one manual.
Outsourcing the inspection work to the
appointed inspection bodies (IB). From 1 August 2016,
in the case where there are 5 inspection bodies (IB )
or more, TISI will outsource the inspection work to
the appointed inspection bodies.

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ขึ้นทะเบียนให้โรงงาน เพื่อลดภาระต้นทุนและอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับผู้น�ำเข้าสินค้าที่ได้มีการน�ำเข้าจากโรงงาน
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว
“ก� ำ กั บ ดู แ ลไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การลงทุ น ”
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ในการอ�ำนวยความสะดวกในการขออนุญาต ตามนโยบาย
ยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ Digital Government ให้บริการ
ประชาชน ในลักษณะ (Smart Service) เน้น ลดส�ำเนา
เอกสาร ลดการเดินทางมาติดต่อราชการตัวตนเอง อ�ำนวย
ความสะดวกผูร้ บั บริการ บูรณาการระบบบริการของราชการ
ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระบบ “งานบริ ก าร 64 กระบวนงานผ่ า น
อินเทอร์เน็ต” การเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น
กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
เป็นต้น เพื่อลดการขอส�ำเนาเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง โดยปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์  
ปัจจุบันก�ำลังพัฒนาระบบเพื่อรายงานการบริการ
ตาม พ.ร.บ.อ�ำนวยความสะดวกฯ จ�ำนวน 64 งานบริการ
จาก 3 พ.ร.บ. ได้แก่ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 จ�ำนวน
30 งานบริการ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 จ�ำนวน
20 งานบริการ และ พ.ร.บ.เครื่องจักร พ.ศ. 2514 จ�ำนวน
14 งานบริการ
สามารถด�ำเนินการได้ในระยะแรก จ�ำนวน 18 งาน
บริการ สามารถด�ำเนินการได้ในระยะถัดไป จ�ำนวน 46 งาน
บริการ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
ระบบ “ติดตามการขออนุญาตโรงงานผ่านเว็บไซต์
(www.diw.go.th) ผู้ประกอบการสามารถรับทราบสถานะ
ของการด�ำเนินการของเจ้าหน้าทีว่ า่ กระบวนการอยูใ่ นขัน้ ตอนใด
และเป็นระบบก�ำกับและติดตามส�ำหรับผู้บังคับบัญชา

Reduction of the factory visit abroad. To reduce
the cost for the importers concerning factory visits and
to facilitate the import from the registered factories, the
factories abroad are required to make a registration with
TISI which lasts 3 years and to observe the principle and
condition for the registered factories.
“Supervision does not pose obstacle to
investment”. In response to the government policy in
upgrading the government agencies to digital government
by providing “smart service”, the Department of
Industrial Works has applied the electronic system in
their service to facilitate the manufacturers in the
application for licenses. The system will benefit in
reduction of paper and travel cost and time and
convenience of the service users as well as integration
of government service in the related databases. The
services provided include the following:
The 64 services on the internet. For the purpose
of reducing the use of paper and the travel cost in
contacting the office of the Department of Industrial
Works, in addition to linking the information system with
the information systems of the other related government
agencies such as the Department of Provincial
Administration, Department of Business Development
and the Revenue Department, the regulation and the
working process in the license renewal has been revised
to make it possible for the application by means of the
electronic system.
At present, the reporting system according to the
Licensing Facilitation Act, B.E. 2558 (2015) is being developed
for the 64 services based on the 3 Acts, namely, 30
services of the Factory Act, B.E. 2535 (1992), 20 services
of the Hazardous Substance Act, B.E. 2535 (1992), and 14
services of the Machine Registration Act, B.E. 2514 (1971).

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ระบบ “พิ จ ารณาอนุ ญ าตวั ต ถุ อั น ตรายภาค
อุตสาหกรรม Single Form ผ่านระบบ National Single
Window : NSW ครอบคลุมตั้งแต่การขึ้นทะเบียน การขอ
อนุญาตผลิต น�ำเข้า ส่งออกและครอบครอง แจ้งข้อเท็จจริง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการ และ
ค่าใช้จ่ายในการยื่นขออนุญาตวัตถุอันตราย
ปี 2560 พัฒนาระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย
ณ จุ ด เดี ย ว (Hazardous Substance Single
Submission : HSSS) เชื่อมโยง 6 หน่วยงาน ได้แก่
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และกรมธุรกิจพลังงาน
ตามแนวทางสินค้ารายยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการอ�ำนวย
ความสะดวกผู้ประกอบการ ตามแนวทาง Ease of Doing
Business เป็นงานบริการที่มีมาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล
6 หน่วยงาน ตามมาตรฐานสากล
ประโยชน์ทผี่ มู้ ารับบริการจะได้รบั จากการน�ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ :
สิ่งที่ผู้ประกอบการและภาครัฐได้รับ ผู้ประกอบการ
ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมาติดต่อราชการ สามารถ
ค�ำนวณเป็นตัวเงิน ที่ผู้ประกอบการประหยัดได้ ดังนี้ โรงงาน
จ�ำพวก 3 จะต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานทุก 5 ปี แต่ละปีจะต้องตรวจต่ออายุ ประกอบและ
ขยายโรงงาน 18,000 โรงงาน ลดภาระในการจัดท�ำเอกสาร
การขออนุญาต เช่น ค�ำขออนุญาต ส�ำเนาทะเบียนนิติบุคคล
ส�ำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน แผนผัง/แบบพิมพ์เขียว
(พืน้ ที่ อาคาร ระบบบ�ำบัด กระบวนการผลิตและเครือ่ งจักร)
อากรแสตมป์ เป็นต้น โดยสามารถค�ำนวณเป็นเงินได้ถงึ 14.4
ล้านบาท

At the first stage, the reporting system of 18
services is completed. The reporting system for 46
services is in the process of system testing.
Tracking the application for licensing through
the website www.diw.go.th. The applicants for
licensing can track the process of their application
through the website. The website is, moreover, a
monitoring tool for the supervisors.  
Approval of the license concerning the
industrial hazardous substance through the
“National Single Window (NSW)” system. The system
covers the registration, production, import, export and
having in possession the industrial hazardous substances.
The applicant can supply the information concerning
the industrial hazardous substances through the
electronic system. The system will help to reduce the
cost for the manufacturers and the fee in the application
for licensing.
In 2017, based on the guidelines for strategic
goods and the guidelines on trade facilitation in
accordance with “Ease of Doing Business”, the
Hazardous Substance Single Submission (HSSS) system
will be developed to link together the information
system of the 6 organizations, namely Department of
Industrial Works, Department of Agriculture, Department
of Fisheries, Department of Livestock Development, Food
and Drug Administration and Department of Energy
Business. The service will be a standard service with the
link of 6 organizations in accordance with the
international standard.

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ความโปร่งใส ลดการใช้ดลุ ยพินจิ การน�ำการอนุญาต
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นการลดการใช้ดุลยพินิจและ
ลดระยะเวลาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่การอนุญาตจะใช้
ข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติโดยจะพัฒนาระบบ
เชือ่ มโยงรองรับ เช่น ข้อมูลทะเบียนโรงงาน ข้อมูลระบบอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มาประกอบการตัดสินใจ
ระบบฐานข้อมูลโรงงานเป็นหนึ่งเดียว
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับมอบหมายให้พัฒนา
ระบบสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ งั้ ในส่วนกลาง
คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรมและส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ปัจจุบันพัฒนาระบบแล้วเสร็จและใช้
ในการปฏิบตั งิ านแล้ว 70 จังหวัด และอยูใ่ นระหว่างเปรียบเทียบ
ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องตรงกันอีก 6 จังหวัด รวมทั้ง
พัฒนารูปแบบการออกรายงานเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
แก่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

Benefits to be derived from the use of
electronic system:
The benefits to the entrepreneurs and the
government sector are in terms of the cost saving. The
entrepreneurs will be able to save their travel cost of
14.4 million Baht in coming to the government office
which can be calculated as follows:  The factory type 3
has to renew the factory license every 5 years. Each year,
approximately 18,000 factories have to make the
application for license renewal, for license for factory
operation or license for factory expansion. The burden
in preparing the paper document which can be
calculated as 14.4 million Bath will be reduced such as
the application forms, copy of corporate registration,
copy of identification card, house registration, chart/
blueprint (of area, building, treatment system, production
process and machinery) duty stamp, etc.
In terms of transparency and subjective
consideration, the approval through electronic means
will help to reduce subjective consideration and the
time used by the officials. The approval process will be
automatic with the support of the related system such
as factory registration and others (environmental and
safety aspect) in the decision.  
Single factories database
The Department of Industrial Works has been
assigned to develop a system to support the work in
the central offices (Department of Industrial Works) and
Provincial Industrial Offices in 76 provinces. At present,
the system has been developed and already in use in
48 provinces and is in the process of making a
comparative checking of the data base for accuracy.
The system for the remaining 28 provinces will be
completed by 2016. The reporting system will be
developed for the convenience of the personnel.

11. การก�ำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง 11. Surveillance Of The Certified Products
In Accordance With The Thai Industrial
มาตรฐาน (มอก.)
จากการที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ Standard (TISs)
อาเซียน นับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ท�ำให้เกิดเป็น
ตลาดและฐานการผลิตเดียวร่วมกันตามพันธกรณี รวมทั้ง
เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการได้อย่างเสรีในภูมิภาค
อาเซียน ตลอดจนช่วยให้สินค้าของกลุ่มประเทศอาเซียน
เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญ
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้บริโภค ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ตัง้ แต่
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Thailand is a member of the ASEAN Economic
Community (AEC) which has come into force since 31
December 2015. According to the AEC, there will be
one single market and one production base and a free
movement of goods and service in the community.
The formation of AEC will increase the acceptance and
competitiveness of the ASEAN goods. Recognizing the
importance in protecting life and property of the
consumers as well as the environment from the effect
of low quality products, , the Thai Industrial Standards
Institute (TISI) has revised the principle and product
certification process of industrial products covering the
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

การตรวจประเมินการท�ำ และเกณฑ์กำ� หนดทีใ่ ช้ในการตรวจ
ประเมินเพือ่ การรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธกี ารตรวจติดตาม
ภายหลังการรับอนุญาต ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้รับ
ใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชน
ผู้บริโภค ทั้งในส่วนของโรงงานผู้ผลิตและสถานที่จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร จึงมีภารกิจหลักในการก�ำกับ
ดูแลไม่วา่ จะเป็นผูท้ ำ� ภายในประเทศ หรือผูน้ ำ� เข้าผลิตภัณฑ์
จากต่างประเทศด้วยหลักเกณฑ์การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ซึ่งเทียบเท่ากันและเข้มงวดกวดขัน ซึ่งการด�ำเนินการ
ดังกล่าวข้างต้น ท�ำให้ผปู้ ระกอบการต้องเร่งพัฒนา ยกระดับ
คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ และรั ก ษาคุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่มาตรฐานก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ อันจะเป็นการส่งผล
โดยตรงต่อผู้บริโภคและส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
การค้าโดยรวมอีกด้วย
โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการด�ำเนินการทาง
กฎหมายกับผู้กระท�ำผิด พ.ร.บ.มาตรฐาน ได้แก่ การเตือน
ก่อนพักใช้ การพักใช้ใบอนุญาต/เพิกถอนใบอนุญาต
แจ้งผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เปรียบเทียบปรับ
และด�ำเนินคดี รวมทั้งสิ้น 347 ราย และควบคุมการท�ำลาย
ผลิตภัณฑ์ให้สิ้นสภาพ จ�ำนวน 248 ราย
นอกจากนี้ ได้ ด� ำ เนิ น โครงการ “ร้ า น มอก.”
เพื่อส่งเสริมพันธกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างการรับรู้
และสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการเลือกซื้อ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย มอก. และยกย่ อ งชมเชย
ผู้ประกอบการร้านจ�ำหน่ายที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน โดยมีรา้ นจ�ำหน่ายประเภท Modern Trade
เข้าร่วมโครงการแล้ว 5 ราย และร้านจ�ำหน่ายทั่วไป 3 ราย

inspection of production, criteria in certification and
surveillance after the license is granted at the
production premises and the sale premises throughout
the country so as to create confidence of the
consumers in the products bearing TISI standards mark.
The Thai Industrial Standards Institute is responsible
for supervising the manufacture and the import of the
products in accordance with the Thai industrial
standards (TIS) and for certification of locally
manufactured products and the imported products
based on TISI’s principle and criteria for certification
or the equivalent. The licensees of TISI standards mark
have to maintain the products’ quality consistently to
comply with the TISI standards. Thus, the
standardization activity gives a direct benefit to the
consumers and contributes to the industry, trade and
the economy of the country as a whole.
In 2016, the Thai Industrial Standards Institute
has conducted legal proceedings with 347 licensees
who have violated the Industrial Products Standards
Act, B.E 2511 (1968) by written warning prior to license
suspension, license suspension /revocation, written
notification to comply with the law, liability to a fine,
conducting legal proceedings and controlling the
destruction of 248 products which did not conform to
the standards.
Moreover, The Thai Industrial Standards Institute
has implemented a project “TIS Shops” to promote
alliance in consumer protection, raise awareness in the
benefit of the products with TISI standards mark, and
promote and complement the shops selling certified
products. The project has been participated by 5
modern trade shops and 3 general shops.

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล
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ส่		
วนที่ 5 กระทรวงอุ
ผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ตสาหกรรม
Section 5
ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

Achievements According to Each Strategy

1

การปรับโครงสร้างการผลิต
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม

Restructuring production system to
increase potential of the industry

กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้าง
เศรษฐกิจ เพือ่ ก้าวไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ทีม่ งุ่ เน้นขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมควบคู่กับ
การสร้างฐานรากการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน
พร้อมก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 บนพืน้ ฐานความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้

The Ministry of Industry has a given importance
to the economic restructuring to proceed to “Thailand 4.0”
which mobilizes the economy by means of innovation,
technology, creativity and to solving the problems and
obstacles which have an impact on the industrial
operation and to strengthen the foundation for
industry and industrial development for sustainable
growth to become ready for “industry 4.0” on the
basis of transparency and traceability. The activities
under this strategy are as follows:

1. โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

1. Project On Community Product Standards

เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องผู ้ ผ ลิ ต ชุ ม ชน
มีมาตรฐานการผลิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นหลักประกันคุณภาพ
เพิ่มความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค รวมทั้ง
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทาง
การจ�ำหน่ายให้ชุมชนมีศักยภาพอย่างยั่งยืน ส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผผู้ ลิตชุมชนผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะท�ำให้ผู้ผลิตสามารถ
ด�ำเนินการผลิตอย่างยัง่ ยืน โดยผลการด�ำเนินการปีงบประมาณ
2559 ดังนี้
1. ก�ำหนดมาตรฐาน มผช. 89 เรื่อง
2. รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 5,437 ฉบับ
3. ตรวจติดตามเพือ่ รักษาคุณภาพ 2,020 ผลิตภัณฑ์
4. พัฒนาผู้ผลิตสินค้าชุมชน ให้สามารถตอบสนอง
ต่ อ ความต้ อ งการของตลาดและค� ำ สั่ ง ซื้ อ ด้ ว ยคุ ณ ภาพที่
สม�่ำเสมอและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เข้าร่วม
2,759 คน
Ministry of Industry 2016
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To improve the quality of community products,
the development of standards for the products will
provide a guarantee of their quality for the consumers
and will be a marketing measure to increase sustainable
sale channel. The Thai Industrial Standards Institute (TISI)
has, by means of standards and certification, contributed
to the recognition of quality community products in the
local and foreign markets enhancing the sustainability
of the production. The achievements in of standards
and certification in 2016 are as follows:
1. Development of 89 community product
standards.
2. Issuing 5,437 certificates of conformity to
community products.
3. Surveillance on 2,020 certified community
products.
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5. จัดสัมมนาให้ความรูผ้ ผู้ ลิตสินค้า OTOP เพือ่ เพิม่
ศักยภาพด้านการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
ส�ำหรับผู้ผลิตชุมชนมุ่งสู่สากลและเพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้ผลิตชุมชนรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อีกทัง้ เตรียมความพร้อมให้ผผู้ ลิตชุมชน เพือ่ รองรับผลกระทบ
ของกฎระเบียบข้อกฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และข้อก�ำหนด มผช. ที่มีการแก้ไขปรับปรุง โดยมีผู้เข้าร่วม
1,356 คน
6. จัดสัมมนาบูรณาการเพือ่ พิจารณาจัดท�ำร่าง มผช.
จ�ำนวน 4 ครั้ง 117 เรื่อง โดยมีผู้เข้าร่วม 347 คน
7. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้
ข้อคิดเห็นร่าง มผช. จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม 340 คน

4. Development of the competency of 2,759
community entrepreneurs on how to meet to the
market demand and the purchasing order with consistent
quality fulfilling the customers’ requirements.
5. Organizing seminar for the OTOP producers
to increase their competency in production, packaging
and management to the community entrepreneurs
who intend to approach the international market. The
seminar is intended to prepare the community
enterprises to participate in the ASEAN Economic
Community and to cope with the impact of the
regulations in accordance of the notifications of the
Ministry of Public Health and of the revised regulation
of the National Bureau of Agricultural Commodity and
Food Standards (ACFS).
6. Organizing 4 integrated seminars attended
by 347 participants to consider the 117 draft standards
of the National Bureau of Agricultural Commodity and
Food Standards.
7. Organizing 4 workshops attended by 340
to consider draft standards of the National Bureau of
Agricultural Commodity and Food Standards.

2. การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานภาค 2. Management Of Industrial Logistics And
อุตสาหกรรม
Supply Chain
ในปี 2559 กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ด� ำ เนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ข องภาค
อุตสาหกรรมการผลิต ตามนโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นโยบายข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบโลจิสติกส์ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สามารถพัฒนาสถานประกอบการ
319 ราย ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์คิดเป็นมูลค่า 2,938.48
ล้านบาท พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จ�ำนวนกว่า 4,000 คน
และพัฒนาการเชื่อมโยงโซ่อุปทานจ�ำนวน 29 โซ่อุปทาน
รายละเอียดการด�ำเนินงาน มีดังนี้
2.1 การสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการ
ในสถานประกอบการของภาคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร ให้กับผู้ประกอบการ
ในกลุ่มอาหาร ปิโตรเคมีและพลาสติก เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ยางพารา และSMEs เป็นต้น จ�ำนวน 101 ราย
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In 2016, the Department of Primary Industries
and Mines has developed the logistics system for the
production industry in accordance with the government
Policy Item 6 on increasing the economic potential of
the country. According to the Policy Item 6, the
Ministry of Industry will focus on promoting and
developing the management of the logistics system of
the industrial premises to be more efficient in order
to increase the competitiveness of the production
industry. The Department of Primary Industries and
Mines has developed 319 industrial premises, reduced
the capital in logistics of the amount of 2,938.48 million
Baht, developed more than 4,000 personnel in logistics
and developed the linkages of 29 supply chains.
2.1 Creating professional in logistics
management in the industrial premises.
1. Providing an in-depth consultancy to
increase efficiency of the internal logistics management
to 101 entrepreneurs and SMEs in the sectors of food,
petrochemical and plastics, electrical appliances and
electronics, automotive and auto parts, textiles and
garments and rubber.
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2. พัฒนาให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการและบุคลากร
ภาคอุ ต สาหกรรม โดยการฝึ ก อบรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบตั ิ รวมถึงเพิม่ พูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
ได้แก่ (1) ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล 345 คน (2) ฝึกอบรม
หลักสูตรการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาเป็นเครือข่ายที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 49 คน (3) workshop สัญจรอบรม
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร และเพิม่ พูนประสบการณ์
จากการศึกษาดูงานด้านโลจิสติกส์ รวม 10 ครั้ง ในพื้นที่
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง 743 คน และ (4) บรรยายพิเศษด้านโลจิสติกส์
การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และการอบรมสารสนเทศ
ด้านโลจิสติกส์ ให้กบั บุคลากรภาคอุตสาหกรรมและ ผูท้ สี่ นใจ
กว่า 3,000 คน
3. ให้คำ� ปรึกษาการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้ เ ป็ น มาตรฐานและการน� ำ ระบบสารสนเทศส� ำ หรั บ
การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) มาใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปิโตรเคมีและพลาสติก ชิน้ ส่วนยานยนต์ และอืน่ ๆ รวมจ�ำนวน
25 ราย  
4. ส่งเสริมการปรับกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
ด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ระบบ RFID และ
Barcode และส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการเพิ่ม
มูลค่า การตลาด และการส่งออก 28 ราย  
5. ส่งเสริมการใช้แนวทางและเครือ่ งมือการจัดการ
ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(1) จัดท�ำตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ISIC จ�ำนวน 27 ตัวชีว้ ดั ส�ำหรับใช้เป็นประเมินประสิทธิภาพ
ด้านโลจิสติกส์และเกณฑ์เทียบวัดสมรรถนะ และเป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการตาม
กิจกรรมโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม ในมิติด้านต้นทุน เวลา และ
ความน่าเชื่อถือ  
(2) จั ด ท� ำ ร่ า งแผนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม
สนั บ สนุ น ภาคการขนส่ ง และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์
(3) จัดท�ำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและบทเรียน
ประสบการณ์ที่ได้จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
ต่างๆ เพือ่ เผยแพร่และขยายผลให้กบั สถานประกอบการอืน่
นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์โดยใช้สื่อ
ต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร Logistics
Forum เว็บไซต์ http://logistics.dpim.go.th
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2. Providing knowledge to the entrepreneurs
and industrial personnel by means of training in
theory and in practice including study tours as follows:
(1) Training of 345 professional logistics managers.
(2) Training of 49 advisors in logistics and supply chain
management for development of a network of advisors
in logistics and supply chain management. (3) Ten
workshops were organized for 743 people to give
knowledge in the development and assessment of
internal logistics management. Study tours to the
northern, southern, eastern, northeastern and central
parts of the country were held to provide the
participants with more experiences. (4) Special lecture
in logistics (Logistics’ Showcase), training seminar, study
tour and training in logistics information were organized
to of more than 3,000 industrial people and interested
people.
3. Providing consultancy in standardization of
the working process and the efficient use of the business
process management software Enterprise Resource
Planning (ERP) for 25 SMEs in the sectors of food, textile
and garment, electrical and electronic, petrochemical
and plastics, automotive parts and others.
4. Promoting logistics management procedure
with the Application of Radio Frequency Identification
(RFID) and Barcode and promoting the packaging
development for value addition, marketing and export
to 28 enterprises.
5. Promoting the use of guidelines and tool
on management for continuous development
(1) Preparation of 27 indicators of efficiency
of industrial logistics supply chain in accordance with
the International System of Industrial Classification
(ISIC) for use in the assessment of the efficiency of
industrial logistics and in the benchmarking criteria as
well as a tool for the development of the efficiency
of the 9 logistics activities in the enterprise operation
in capital, time and reliability dimensions.
(2) Preparation of the draft development
of the supporting industry in transport and infrastructure
and logistics supporting industry.
(3) Preparation of the Best Practice and
Lesson Learned from the participants in the projects
in order to publicize and expand the achievements to
other enterprises. Moreover, the logistics information
has been publicized in various media such as television,
radio, newspaper, Logistics Forum Magazine and http://
logistics.dpim.go.th.
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6. เชิดชูเกียรติแก่ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรมทีม่ ี
การจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นเพื่อจูงใจให้สถานประกอบการ
ที่สามารถบริหารการจัดการโลจิสติกส์ให้ก้าวขึ้นสู่ความ
เป็นเลิศพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั ผูป้ ระกอบการรายอืน่ โดยการมอบรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังให้การ
วินจิ ฉัยและค�ำปรึกษาแนะน�ำการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์
ให้กับสถานประกอบการรายอื่น
2.2 การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการเชือ่ มโยง
ระหว่างหน่วยธุรกิจในโซ่อุปทาน
1. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานประกอบการในโซ่อปุ ทาน โดยการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
สถานประกอบการในโซ่อปุ ทาน 8 ราย ในการบริหารจัดการ
ระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเก็บข้อมูล
วิเคราะห์บญั ชีรายการด้านสิง่ แวดล้อม และประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ ประกอบการยืน่ ขอการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริน้ ต์
2. จัดท�ำรูปพัฒนาระบแบบ การจัดการโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมให้กบั สถานประกอบการกลุม่ สินค้าน�ำเข้าส่งออก
เป้ า หมาย 20 ราย ในเขตเศรษฐกิ จ ชายแดน ได้ แ ก่
(1) ชายแดนไทย-เมียนม่าร์-ลาว (ผลิตภัณฑ์อาหารและเครือ่ งดืม่ )
(2) ชายแดนไทย-ลาว (ผลิตภัณฑ์อาหาร) (3) ชายแดนไทยกัมพูชา (ผลิตภัณฑ์อาหารและการขนส่ง) และ (4) ชายแดนไทยเมียนม่าร์ (การก่อสร้าง) เป็นต้น
3. ส่งเสริมการใช้และเชือ่ มโยงระบบ Backhauling
เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า ส�ำหรับกลุ่มผู้ให้บริการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยการใช้ระบบบริหารจัดการการขนส่ง
และระบบบริหารจัดการรถขนส่งเทีย่ วเปล่า 15 ราย
4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานมาตรฐานของ
โครงข่ายธุรกิจระดับโซ่อุปทาน ได้แก่
(1) ฝึกอบรมและให้คำ� ปรึกษาการน�ำระบบการ
จัดการความปลอดภัยในโซ่อปุ ทานไปใช้ในสถานประกอบการ
ตามมาตรฐานระบบการจัดการ ความปลอดภัยส�ำหรับ
โซ่อุปทาน พร้อมทั้งทดสอบด้วยการ Internal Audit และ
การวางแผนเพือ่ การบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ให้กับสถานประกอบการ 10 ราย ส่งผลให้
สถานประกอบการมีระบบการจัดการส�ำหรับโซ่อปุ ทานตัง้ แต่
กระบวนการขนส่ง จัดเก็บ และกระจายสินค้าไปถึงลูกค้า
ทีป่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดทัง้ กระบวนการสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน ISO 28000
(2) พั ฒ นาระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ของ
อุตสาหกรรมอาหารเพือ่ เพิม่ ระดับความน่าเชือ่ ถือด้านสุขอนามัย
ของสินค้าและการขยายตลาดเอเชียและสหภาพยุโรปเพือ่ การ
ส่งออก โดยน�ำร่องให้กบั กลุม่ สถานประกอบการในโซ่อปุ ทาน
อุตสาหกรรมอาหาร 13 ราย
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6. The enterprises with outstanding logistics
management will be honored with the Prime Minister’s
Industry Award in the category of logistics management
so that they will be a good example to other
enterprises and motivated to continue the further
development to level of excellence. For other
candidates, advice and suggestion concerning and
improvement to be eligible for the awards are offered.  
2.2 Promotion of cooperation and linkage
among the businesses in the supply chain
1. Promotion of the cooperation of the
enterprises in the supply chain by offering consultancy to
8 enterprises in the logistics management, green supply
chain, carbon footprint, environmental inventory and
analysis and life cycle impact assessment (LCIA) to support
the application for carbon footprint labeling.
2. Preparation of the industrial logistics
management model for the 20 target enterprises in
the area of import-export in the following border
economic zones comprising the following and others:
(1) Thailand - Myanmar - Lao PDR border (food and
beverage). (2) Thailand - Lao PDR border (food).
(3) Thailand - Cambodia border (food and transport).
(4) Thailand - Myanmar border (construction).
3. Promotion and linkage of backhauling for
the 15 transport and logistics service providers to reduce
the proportion of backhauling transport with the
Transportation Management System (TMS) and the
Backhauling Management System (BMS).
4. Promotion of the working system of the
business network at the level of supply chain.
(1) Training and providing consultancy for
the use of safety management in the supply chain in
the enterprises in accordance with the Standard in
Safety Management of the Supply Chain and the
internal audit of safety for the efficient planning in
Business Continuity Management (BCM) of 10
enterprises. As a result, they are successful in having
the supply chain management throughout the
procedure ranging from the safe and efficient
procedure of transport, storage, and goods distribution
to customers complying with ISO 28000.
(2) Development of the traceability
inspection of food industry to increase the reliability
in the hygienic requirements of food and to increase
the export to the Asian and European Community
market. Pilot project has been carried out for 13 food
enterprises in the food supply chain.
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2.3 การสนับสนุนให้เกิดปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถการแข่ ง ขั น ของโซ่ อุ ป ทาน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่
1. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ
ที่ ดี ใ นการบริ ห ารจั ด การระบบโซ่ ค วามเย็ น ให้ กั บ
สถานประกอบการและองค์กรระดับท้องถิ่น เช่น สหกรณ์
สมาคม ชมรมในท้องถิ่น ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยง SMEs รวมทั้ง
ธุรกิจผู้รวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรใน 5 ภูมิภาค  
2. ส่งเสริมการใช้ระบบการวางแผนกระจายสินค้า
และวัตถุดิบ และระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ในการ
สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ โดยการให้คำ� ปรึกษาการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานและทางเลือกในการเตรียมความพร้อม
การใช้โปรแกรมระบบ DRP และระบบ WMS ที่เหมาะสม
ให้กบั สถานประกอบการจ�ำนวน 25 ราย ส่งผลให้การจัดการ
คลังสินค้าเกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุนเวลา และความถูกต้อง
ในการรับ เก็บ และจ่ายวัตถุดิบ สินค้าส�ำเร็จรูป และอะไหล่  
3. สนับสนุนเชือ่ มโยง SMEs เข้าสูร่ ะบบ Supply
Chain เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถอย่ า งยั่ ง ยื น จ� ำ นวน
4 โซ่อุปทาน 22 ราย ส่งผลให้เกิดการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในระบบโซ่อุปทานของแต่ละอุตสาหกรรม รวมถึง
กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการโลจิสติกส์
ให้สามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
4. พัฒนาการจัด Zoning ให้กับผู้ประกอบการ
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเกษตรแปรรู ป กลุ ่ ม มั น ส� ำ ปะหลั ง
กลุ่มปาล์มน�้ำมัน และกลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ�ำนวน 7 ราย
สามารถลดต้ น ทุ น ระยะเวลาและดั ช นี อื่ น ๆ ภายหลั ง
การปรับกระบวนการจัดการ Zoning พื้นที่เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปด้วยเทคโนโลยี GIS  

2.3 Promotion of enabling factors to increase
the competitiveness of the supply chain of the
target industry.
1. Development and promotion of the
standard and best practice in the cold chain system
management for the enterprises and local agencies such
as cooperatives, associations, local clubs which are the
linking points of SMEs and the collectors and processors
of agricultural products in the 5 regions.
2. Promotion of the application of the
Distribution Requirement Planning (DRP) and the
Warehouse Management System (WMS) in support of
the logistics by offering the consultancy in adapting the
working  procedure and option in the preparation for
the use of the DRP and WMS appropriate to 25
enterprises. As a result, the enterprises will be provided
with efficient inventory management in terms of capital,
time and accuracy in the receipt, storage and distribution
of raw materials and finished products and supply.
3. Promotion of the linkage of 22 SMEs to
the 4 supply chains to increase their sustainability in
competitiveness. As a result, network in supply chain
of each industry has been created together with the
planning procedure and management of logistics to
work together with efficiency.
4. Development of zoning for 7 enterprises
in agro industry of tapioca, oil palm and corn for animal
feed. The zoning procedure for agricultural area and
the agro industry by GIS technology results in a decrease
in capital, time and other index.

นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
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5. พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับ
สู่สากลแบบครบวงจร โดยจัดท�ำแนวทางการพัฒนาและ
ยกระดับกลุม่ ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ พร้อมน�ำร่องให้คำ� ปรึกษา
12 ราย

5. Development of the logistics service
provider (LSP) to upgrade to the international level as
a complete development. Guidelines on the
development for the purpose of upgrading logistics
service providers and pilot consultancy has been
offered to 12 logistics service providers.

นายปณิธาน จินดาภู

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน�้ำตาลทราย ได้ก�ำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุน
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทรายของประเทศ
โดยยึดหลัก คือ ประชาชนผูบ้ ริโภคต้องมีนำ�้ ตาลทรายบริโภค
อย่างเพียงพอในราคาที่เป็นธรรม ชาวไร่อ้อยและโรงงาน
น�ำ้ ตาลทรายต้องได้รบั การดูแลจากภาครัฐ โดยมีการแบ่งปัน
รายได้อย่างเป็นธรรม สนับสนุนและช่วยเหลือชาวไร่อ้อย
ให้มีความมั่นคงในอาชีพ และโรงงานน�้ำตาลทรายและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องสามารถประกอบกิจการอยู่ได้ โดยจะ
ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี
โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
3.1 การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของชาวไร่ออ้ ย ก�ำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อย
และน�้ำตาลทราย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นธรรมในการ
แบ่งปันรายได้ระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงานน�้ำตาลทราย
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความอยู่ดีกินดีของชาวไร่อ้อย
โดยในฤดูการผลิตปี 2558/2559 ได้ประกาศก�ำหนดราคา
อ้อยขั้นต้นที่ตันละ 808 บาท ณ ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.
เอส. และคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม
2559 ได้อนุมัติเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี 2558/2559
ที่ 160 บาทต่อตันอ้อย จากปริมาณอ้อยรวมทั้งสิ้น 94.047
ล้านตัน ค่าความหวานเฉลีย่ ที่ 11.95 ซี.ซี.เอส. คิดเป็นมูลค่า
อ้อยที่ชาวไร่อ้อยได้รับ ประมาณ 99,928 ล้านบาท (รวมกับ
เงินช่วยเหลือแล้ว) ซึง่ ราคาอ้อยทีช่ าวไร่ออ้ ยได้รบั และการให้
Ministry of Industry 2016

3. Development Of Cane And Sugar Industry
The Ministry of Industry by the Office of the Cane
and Sugar Board (OCSB) has carried out the supervision
and promotion of the development of cane and sugar
industry based on the principle of sufficient availability
of sugar at reasonable price for the consumers, fair
income sharing and stability in the profession with
protection, support and assistance of the public sector
for the cane planters and the sugar factories. The
sugar factories can run their business continuously
while taking care of the environment and coexist with
community very friendly. Major achievements of the
Office of the Cane and Sugar Board are as follows:
3.1 Assistance to the cane planters and
solution of their problems. In the supervision of the
cane and sugar industry, the Office of the Cane and
Sugar Board aims to create fairness in the division of
the income between the cane planters and sugar
industry and the development of the quality of life
and well-being of the cane planters. In the production
season of 2015/2016, the minimum price of cane has
started at 808 Baht per ton at the sweetness level of
10 C.C.S. In the Cabinet meeting on 10 May 2016,
financial support of 160 Baht per ton for the price of
cane in the production season of 2015/2016 has been
approved. From the total amount of cane of 94.047
million tons of the average sweetness of 11.95 C.C.S.,
the cane planters will receive total amount of
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ความช่วยเหลือดังกล่าว เป็นหลักประกันและสร้างความมัน่ ใจ
ในด้ า นราคาอ้ อ ยให้ แ ก่ ช าวไร่ อ ้ อ ย มี ข วั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการ
ประกอบอาชีพปลูกอ้อย และมีเงินทุนในการบ�ำรุงรักษาอ้อย
เพือ่ เพิม่ ผลผลิต โรงงานน�ำ้ ตาลทรายสามารถประกอบกิจการ
ต่อไปได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลทรายของไทย
มี เ สถี ย รภาพและมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น สร้ า งเงิ น
หมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศอี ก หลายแสน
ล้านบาท
3.2 การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ได้ด�ำเนินการ
จัดตั้ง Thailand Sugarcane Breeding Center เป็น
ศูนย์กลางการผสมพันธุแ์ ละการปรับปรุงพันธุอ์ อ้ ย โดยมีการ
จัดท�ำท�ำระบบการเตรียมน�ำ้ อ้อยส�ำหรับวิเคราะห์ การจัดท�ำ
แปลงปลูกกล้าอ้อยจากการผสมพันธุอ์ อ้ ย คัดเลือกพันธุอ์ อ้ ย
ในสภาพอ้ อ ยปลู ก และอ้ อ ยตอ การขยายอ้ อ ยพั น ธุ ์ ดี
ที่ปลอดโรคด้วยวิธีการที่ทันสมัยไปสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 300,000 ต้นกล้า
ภาคเหนือ 500,000 ต้นกล้า และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1,000,000 ต้นกล้า รวมทั้งสิ้น 1,800,000 ต้นกล้า โดยน�ำ
ไปแจกจ่ายให้ชาวไร่ออ้ ย เพือ่ น�ำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์
รวมทั้ ง ได้ พั ฒ นาเครื อ ข่ า ยการคั ด เลื อ กพั น ธุ ์ อ ้ อ ยพั น ธุ ์ ดี
โดยน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการปรับปรุง
และคัดเลือกพันธุอ์ อ้ ยให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ และการพัฒนา
บุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุใ์ ห้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.3 การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ แ ละพั ฒ นาด้ า นอ้ อ ย
ได้จัดท�ำแปลงสาธิตพันธุ์อ้อยที่ใช้เป็นการค้าแสดงให้ชาวไร่
อ้อยได้ศึกษาเรียนรู้ และมีอ้อยพันธุ์ใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมให้
ชาวไร่อ้อยใช้ปลูกในระยะต่อไป และมีระบบการคัดเลือก
พันธุ์อ้อยที่เปิดโอกาสให้ชาวไร่อ้อยและฝ่ายไร่ของโรงงาน
น�ำ้ ตาลเข้ามามีสว่ นร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ มีพนั ธุอ์ อ้ ยสะอาด
และพันธุอ์ อ้ ยทีข่ ยายจากต้นกล้าเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ แจกจ่ายให้
กับเกษตรกรรวมไม่ตำ�่ กว่า 300 ตัน การพัฒนาอุปกรณ์ วิธกี าร
จัดเก็บและการใช้ขอ้ มูลภูมอิ ากาศส�ำหรับสถานีตรวจวัดอากาศ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย การพัฒนา
โปรแกรมคาดการณ์ผลผลิตอ้อยและน�ำ้ ตาลรายแปลง โดยน�ำ
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approximately 99,928 million Baht (inclusive of the
financial support). The money from the sale and the
financial support will be the guarantee and an assurance
of the cane price for the cane planters. Moreover, this
will be a motive for them in cane planting, having
available sum of money for fertilization to increase more
productivity contributing to the continuous operation of
the sugar factory. As a result, the cane and sugar
industry will become stable and strengthened sustainably
and can generate circulating money of several hundred
thousand Baht in the economic system of the country.
3.2 Development and propagation of good
breed of cane. The Thailand Sugarcane Breeding Center
has been established as a center of breeding and
improving the cane. The operation of the Center includes
the preparation of the cane juice for analysis, preparation
of the plots for planting seedling from the breeding,
selection of the cane species as plant cane and ratoon
cane, selection of strong cane which are free from disease
by modern technique for distribution to the cane
planters in different parts of the country for planting and
propagation. Out of the total number of 1,800,000
seedlings, 300,000 seedlings have been distributed to
the planters in the central and eastern parts, 500,000
seedlings to the northern part and 1,000,000 seedlings
to the northeastern part. Network in the selection of
good breed of cane has been developed and the
information technology has been used to increase the
efficiency in the selection. For the purpose of efficiency
in working, human resource development in plant
breeding has been carried out.
3.3 Building knowledge and development
concerning cane. Demonstration plot of the commercial
cane has been prepared to provide knowledge to the
cane planters. New cane species will be promoted among
the cane planters in the next phase. The selection
system of the cane breeding will be open for participation
of the cane planters and the plantation division of the
cane factories. Not less than 300tons of clean breeding
and breeding from the seedlings cultivated from the
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ข้ อ มู ล จากโรงงานน�้ ำ ตาลมาใช้ ต รวจสอบการประเมิ น
การพัฒนาโปรแกรมผูช้ ว่ ยจัดการแทรกเตอร์ให้กบั ชาวไร่ออ้ ย
ในเขตภาคกลางน�ำไปใช้ประโยชน์ การบูรณาการองค์ความรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคใบขาวอ้อย ที่สามารถ
ถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลให้นักปรับปรุง
พันธุ์อ้อยใช้ประกอบการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมและคัดเลือกพันธุ์ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการผลิตอ้อยตามหลักวิชาการให้แก่ชาวไร่ออ้ ย 1,000 ราย
3.4 การวิ นิ จ ฉั ย โรคระบาดของอ้ อ ยด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ได้ด�ำเนินการต่อเนื่องในระยะที่ 2
ในการพัฒนาระบบตรวจจ�ำแนกชนิดและพัฒนาการของ
โรคอ้อย โดยเกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถวินิจฉัยโรคด้วย
ตนเองผ่านทางระบบซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลือ่ นทีแ่ บบพกพา
และหาทางป้องกัน และแก้ไขการระบาดของโรคได้อย่าง
ถูกต้องและทันการณ์ 5 โรค พร้อมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูล
สารสนเทศโรคอ้อยในประเทศไทยให้เป็นปัจจุบัน
3.5 การประยุกต์ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT
ร่วมกับระบบการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมอ้ อ ยและน�้ ำ ตาลทราย
ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาระบบ
ภูมิสารสนเทศพื้นที่ปลูกอ้อย เพื่อช่วยในการประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มขี อ้ มูลทีถ่ กู ต้อง แม่นย�ำ ทันต่อ
สถานการณ์ และมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการส�ำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยและผลผลิตอ้อย
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ข ้ อ มู ล ภาพถ่ า ยดาวเที ย ม RADARSAT
ซึ่ ง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพสามารถสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ให้ กั บ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาลของไทยได้อย่างยั่งยืน
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tissue are available for distribution to the cane planters.
The development of equipment, collection of
information on climate for the meteorological station
of the Office of the Cane and Sugar Board, development
of computer program to forecast the production of cane
and sugar per lot using the information from the sugar
factory in the forecast and development of computer
program in tractor assistant for use of the cane planters
in the central region. In addition, there is an integration
of the knowledge to solve the problem of white leaf
epidemic which can be transferred through the seed so
that the personnel in plant breeding can use in the
inspection of the quality of hybrid seeds and in the
selection. Transfer of knowledge in cane production in
principle has been undertaken for 1,000 cane planters.
3.4 Diagnosis of epidemic by means of smart
computer system. This activity in the development of
the inspection system for identification of the types and
development of the cane disease has been continued
from the first phase. The cane planters can diagnose 5
diseases by themselves through the software on the
mobile device and can find the protection and prevention
of the epidemic correctly and timely. The database
regarding cane diseases has been updated regularly.
3.5 Application of the imagery from the satellite
RADARSAT with the forecasting system of the cane
production for the purpose of decision making of the
cane and sugar industry. This activity has been continued
as the third phase to develop the geo-informatics system
for cane planting area for use in the data processing and
data analysis to support the decision making of the
executives and relating agencies with correct, accurate,
timely and reliable information. The use of the RADARSAT
satellite imagery will increase the efficiency in the survey
of the planting area and contributes to the sustainable
growth in the Thai cane and sugar industry.
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4. การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็น 4. Thailand Food Quality To The World
ครัวอาหารคุณภาพของโลก
Ministry of Industry by the National Food Institute
กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันอาหาร มีภารกิจหลัก
ในการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
อาหารของไทย ซึง่ ได้พยายามผลักดันให้โรงงานแปรรูปอาหาร
ของไทยทุกระดับเข้าสู่ระบบคุณภาพสุขอนามัยในการผลิต
ระดับสากลไม่วา่ จะเป็นระบบ FSC 2200 BRC หรือ ISO 22000
มาอย่างต่อเนือ่ ง และเพือ่ ให้การผลิตอาหารของไทยมีเสถียรภาพ
คงอยูไ่ ด้ในภาวะวิกฤตด้านความมัน่ คงของอาหารและยืนหยัด
แข่งขันได้ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคม
โลก จึงเป็นเรือ่ งสมควรได้รบั การผลักดันให้เป็นนโยบายเชิงรุก
และเร่ ง ด่ ว นของรั ฐ บาล ในการสนั บ สนุ น งบประมาณ
ด�ำเนินการโครงการ “พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก” ให้เกิดขึ้นเพื่อเร่งสร้าง
ภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหาร
ปลอดภัยของโลกระดับแนวหน้า และไม่เป็นเพียงครัวของโลก
แต่เป็นครัวทีผ่ ลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย และมีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
4.1 พัฒนาโรงงานอาหารของไทยเพือ่ สร้างศักยภาพ
ในการส่งออก
1. ให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำระบบด้านความปลอดภัย
อาหาร HACCP การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำการประยุกต์ใช้ระบบ
วิเคราะห์อนั ตราย ณ จุดวิกฤต ทีต่ อ้ งควบคุม HACCP
2. ประยุกต์ใช้ระบบ BRC / ISO 22000 / FSSC
22000 ในกระบวนการผลิตของโรงงาน
3. ประเมินทดสอบความช�ำนาญของห้องปฏิบัติ
การ จัดท�ำระบบคุณภาพตามข้อก�ำหนด ISO / IEC 17025
4.2 เพิม่ ศักยภาพการผลิตและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
1. ลดต้นทุนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย Green Productivity เป้าหมาย 45 โรงงาน
2. ยกระดับการแข่งขันอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วย
การลดต้นทุนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Carbon Label)
3. ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :
2004 (Environment Management System : EMS)
Ministry of Industry 2016
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has the main mission in creating the competitiveness
of the Thai food industry. The National Food Institute
has been trying continuously to push the Thai food
processing factories of all levels to meet the
international quality and sanitary system in the
production such as FSC 2200, BRC or ISO 22000. To
promote the stability and competitiveness of the Thai
food industry in the ASEAN Economic Community (AEC)
and the global community in the critical situation of
food security, the project “Thailand Food Quality to
the World” is a proactive project which should receive
financial support from the government. The project is
intended to support the image of Thailand as a center
of safe food production of the world. Thailand is, not
only a world kitchen, but also the kitchen which
produces quality and safe food with nutrient value.
Achievements of each activity are as follows:
4.1 Development of the Thai food factory to
build potential in the export.
1. Providing consultancy regarding food
safety and the application of the Hazard Analysis and
Critical control Point (HACCP).
2. Application of the systems BRC / ISO 22000
/ FSSC 22000 in the production process.
3. Assessment of the skill of the laboratory
and preparing the quality system in accordance with
the requirement of ISO/IEC 17025.
4.2 Productivity & Environment
1. Decreasing with sustainability the capital
and being environmentally friendly (Green productivity)
for the target factories of 45 enterprises.
2. Upgrading the competitiveness of the Thai
food industry by reducing the cost and being
environmentally friendly (carbon label).
3. Implementation of the International
Standard on Environment Management System (EMS)
(ISO 14001: 2004)
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

4.3 พั ฒ นามาตรฐานสถานประกอบการแปรรู ป
ขัน้ ต้นเพือ่ ให้สามารถเชือ่ มโยงกับการผลิตเพือ่ การส่งออก
1. พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปขัน้ ต้น
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับการผลิตเพื่อการส่งออก
2. ยกระดั บ มาตรฐานข้ า วสารไทยเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
4.4 พัฒนาการเรียนรูส้ ำ� หรับผูบ้ ริหารในอุตสาหกรรม
อาหารและการรักษาระบบตลาดเสมือนจริง
โดยด�ำเนินการรับสมัครและส�ำรวจความพร้อมของ
สถานประกอบการ จ�ำนวน 328 ราย สามารถจัดอบรม
หลักสูตรต่างๆ ได้มากกว่า 1,792 ราย พร้อมกันนี้ได้เข้าให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่สถานประกอบการ เพื่อเตรียมยื่นขอ
การรับรองระบบต่างๆ ได้มากถึง 120 สถานประกอบการ
อีกทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร
ด�ำเนินการเผยแพร่อาหารไทย ในงานต่างๆ เช่น 1) ร่วมงาน
International Gastronomic Conference และอาหาร
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นบรรยายในหัวข้อ การส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหารภายใต้ “นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก”
ของประเทศไทย ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 2) ประชุมหารือ
วางแผนด�ำเนินงานศึกษาระบบตรวจสอบการน�ำเข้าส่งออก
สินค้าอาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย และ
จัดท�ำข้อเสนอแนะ Single Agency และศึกษาโอกาสทางการ
ค้าอาหารและแปรรูปด้วยช่องทางตลาดใหม่ E-business
กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์ 3) สนับสนุนจัดงาน Happy
Eating Festival 2015 เทศกาลแห่งความสนุกกับการกิน
ครั้งที่ 2 ที่รวบรวมที่สุดของทุกเทรนด์การกิน ครบทุกสไตล์
อาทิ Green Space/ Home Made & D.I.Y./ Food Truck/
Street Food/ International Food/ Eatery Zone
เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2558 ณ สยามพารากอน
4) ร่วมจัดงาน The 17th China (Shantou) International
Food Expo and 2015 Thailand commercial
(Shantou) Fair ณ เมืองซัวเถา สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระหว่างวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ประกอบการ
ร่วมเดินทางออกบูธ 80 บูธ 5) ร่วมสนับสนุนการจัดแสดง
ธุรกิจแฟรนไชส์ระดับนานาชาติ Mynmar International
Franchise & SME Expo 2016 งานแสดงสินค้า และบริการ
จาก SME ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ระหว่างวันที่
22 - 24 มกราคม 2559 ณ Tatmadw Exhibition Hall
กรุงย่างกุ้ง มีผู้ประกอบการร่วมเดินทางออกบูธ 31 บูธ
6) ร่วมสนับสนุนการประกวดอาหารไทยและสร้างภาพยนตร์ใหญ่
เรือ่ ง “พริกแกง” เพือ่ น�ำเสนอและเผยแพร่เกีย่ วกับอาหารไทย
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติ ตลอดจน
ปลูกฝังเยาวชนให้เห็นถึงความส�ำคัญและตระหนักในคุณค่า
Ministry of Industry 2016

4.3 Development of standard for industrial
premises for initial processing to link with the
production for export.
1. Development of standard for industrial
premises for initial processing to link with the production
for export.
2. Development of the standard for Thai rice
to increase safety for the consumers.
4.4 Development of learning for the executive
in the food industry and maintaining the virtual
marketing system.
The activity includes the application of 328
enterprises and a survey of their readiness. Various
training have been conducted and attended by more
than 1,792 participants. Moreover, consultancy has
been provided to 120 enterprises which intend to
apply for certification.
The Ministry of Industry by the National Food
Institute has publicized Thai food in various events as
follows: 1) The International Gastronomic Conference
and Food held at Lima, Peru. The Thai representative
gave a lecture on industrial promotion under the
topic of “Policy on the Thai kitchen to the World
Kitchen”. 2) Meeting on the planning for the study of
inspection system for the food import and exported
between Thailand and Malaysia. A recommendation
on a single agency was made including a feasibility
study of the trade in food and processed food through
the E-business based on the case study of Singapore.
3) Supporting the organization of the 2nd event
“Happy Eating Festival 2015” during 6 - 8 November
2016 at Siam Paragon. The event gathered the top
trend of eating style such as Green Space, Home Made
& D.I.Y., Food Truck, Street Food, International Food
and Eatery Zone. 4) Participating in the organization of
“the 17th China (Shantou) International Food Expo”
and “2015 Thailand commercial (Shantou) Fair” during
13 - 17 November 2015 at Shantou, the People’s
Republic of China. The Thai enterprises had provided
80 exhibition booths. 5) Supporting the organization
of “the Myanmar International Franchise & SME Expo
2016” during 22 - 24 January 2016 at Tatmadaw
Exhibition Hall, Yangon. The Thai enterprises had
provided 31 exhibition booths. 6) Supporting the Thai
food contest and the production of the movie
“Prigkang” (Senses from Siam) to present and publicize
the Thai food at the international level and to raise
awareness of the youth about the importance and
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อาหารไทย และยังมีการประกวดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559
ณ ลานพารากอน 7) ร่วมจัดงาน BIOFACH - World’s leading
trade fair for organic food เพื่อน�ำผู้ประกอบการไทย
ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารประเภทออร์แกนิคและเจรจา
การค้าในงานที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2559
ณ Nuremberg ประเทศเยอรมัน 8) จัดเตรียมสินค้า
จากการพัฒนาภายใต้โครงการภูฟ้าร่วมงาน Green Week
2016  ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน จัดขึ้นระหว่างวันที่
13 - 19 มกราคม 2559 โดยน�ำแสดงสินค้า 17 ผลิตภัณฑ์
และพาผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ
ภูฟ้า 6 ราย 9) หารือร่วมกับหน่วยงาน The European
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) เป็นหน่วยงาน
ตรวจประเมิ น และแบ่ ง ระดั บ การบริ ห ารจั ด การของ
กลุ่มคลัสเตอร์ในประเทศแถบยุโรป ซึ่งมีความร่วมมือกับ
องค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดย ESCA จะแบ่งระดับ Cluster
เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ทอง เงิน และทองแดง โดยสถาบันอาหาร
ได้มีการหารือถึงความร่วมมือในโอกาส (1) ขอให้ทาง ESCA
จัดส่งเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการคลัสเตอร์
ในประเทศไทย (2) ESCA ต้องการให้ประเทศไทยจัดตั้ง
คลัสเตอร์ให้เป็นรูปธรรมก่อน โดยคลัสเตอร์ที่ตั้งขึ้นจะต้อง
มีนกั วิชาการทีส่ ามารถตอบค�ำถามและให้ความคิดเห็นได้เพือ่
จะได้ประสานงานกันต่อไป 10) เข้าร่วมงานแสดงสินค้า
ในงาน Foodex Japan 2016 และเจรจาการค้าในงาน
เมื่อวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2559 11) เข้าร่วมงานเทศกาล
อาหารไทย ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2559 12) เข้าร่วมงาน Thaifex
World of Food Asia 2016 เมือ่ วันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2559
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value of Thai food. The contest was held on
27 January 2016 at Siam Paragon Department Store.
7) Participating in the organization of BIOFACH “The World’s Leading Trade Fair for Organic Food”
held during 10 - 13 February 2016 in Nuremberg,
Germany. The Thai entrepreneurs have participated in
the exposition of organic food and trade discussion.
8) Preparation of 17 products developed under the
Phufa Project for participation in the exposition of
“Green Week 2016”held during 1 - 19 January 2016
in Berlin, Germany. The 6 entrepreneurs were supported
by the Phufa Project to attend the exposition.
9) Participating in the discussion with the European
Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) which is an
inspection body and classifying the cluster management
level in Europe and has cooperation with other
organizations worldwide. According to ESCA, cluster
can be classified into 3 levels, namely gold, silver
and copper. The National Food Institute has discussed
with ESCA regarding the following: (1) Requesting
cooperation of ESCA to send experts to give information
on cluster management in Thailand. (2) ESCA requests
Thailand to set up clusters of which the responsible
persons are available to justify and give opinion
relating to the clusters classification for further
cooperation. 10) Participating in the “Foodex Japan
2016” and trade discussion on 8 - 12 March 2016.
11) Participating in the “Thailand Grand Festival” held
during 11 - 14 March 2016 in Sidney, Australia.
12) Participating in the “Thaifex World of Food Asia
2016” held during 25 - 29 May 2016.
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ทั้งนี้ กระทรววงอุตสาหกรรม ยังด�ำเนินการจัดท�ำ
เว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลอาหารของ Thai
Street Food โดยมีการออกแบบ Content เนื้อหาของ
เว็บไซต์ให้รองรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปจัดท�ำ
กิ จ กรรม Marketing ผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ และจั ด ท� ำ 
Application Thai Street Food เพือ่ ให้ชาวต่างชาติสามารถ
เรียนรู้ เข้าใจ และสามารถหาซื้ออาหารตามเมนูที่ต้องการ
ได้โดยง่าย โดยจะจัดท�ำเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ พร้อมทั้งการอ่านออกเสียงชื่ออาหารนั้นๆ ได้อย่าง
สะดวกและสามารถ Download ผ่านทางอุปกรณ์ทสี่ ามารถ
อ่านออกเสียงได้  รวมถึงการพัฒนาตลาดค้าส่งอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารไทย Thai Food Market
ระยะที่ 2 โดยมีการปรับปรุงบทความที่เผยแพร่อาหารไทย
ในรูปแบบ Advertorial 12 เรือ่ ง ภาษาอังกฤษ จัดท�ำเนือ้ หา
เป็นภาษาอังกฤษและเชือ่ มโยงมายังเว็บไซต์ เช่น Thai food
import และ Fresh Thai Product

Regarding Thai street food, the Ministry of
Industry has prepared a website to collect data to
serve as a database of the Thai street food. The
content of the website has been designed to support
the related information which is able to prepare the
marketing activity via the online media. The application
“Thai Street Food” is developed to facilitate foreigners
in buying food according to the menu. The application
is available in 2 languages, namely Thai and English
with the pronunciation of the name of the dish and
can be downloaded through the audio device.
Moreover, the online wholesale market for Thai food
“Thai food market”, phase 2, has been developed with
the revision of the form of the article on Thai food as
12 advertorials in English and linked to the website.
For example, the words “Thai food import” will be
linked to “Fresh Thai Product”, etc.

5. การเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรม 5. Thailand Food Forward
อาหารของไทย
The project “Thailand Food Forward” is a guideline
เป็นแนวทางการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอาหารของไทยตาม
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรมของรัฐบาล
ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดโลก และนอกจากนี้ การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ แก่คุณค่า
และภาพลั ก ษณ์ อ าหารไทยเพื่ อ ให้ ไ ทยเป็ น ครั ว ของโลก
อย่างสมบูรณ์แบบนัน้ ต้องสร้างกลไกส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริโภค
ทั่วโลกเข้าใจและรับรู้ถึง “อาหารไทย” อย่างแท้จริง อันจะ
ส่งผลถึงภาคการค้าของไทยในการขยายตลาด และรักษา
คุ ณ ภาพและรสชาติ อ าหารของร้ า นอาหารไทย และ
ประชาสัมพันธ์ให้อาหารไทยรูจ้ กั ไปทัว่ ในต่างแดน นอกเหนือ
จากการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐานจากในประเทศไทย
แล้ว ให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
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on promoting the competitiveness to the Thai food
industry based on the culture-oriented industrial
development of the government which will promote
the development of food pattern in response to the
global market demand. Moreover, in order to increase
confidence of the consumers in Thai food, it is necessary
to increase the trust in the value and image of the Thai
food to promote the status of Thailand to be a true
world kitchen. It is also essential to have a mechanism
which enables the worldwide consumers to understand
and recognize the real “Thai food”. This will be beneficial
to the trade sector in the expansion of the market of
Thai food, maintaining the quality and taste of the Thai
food in the Thai restaurants and publicizing the Thai
food to be well known abroad. The above mentioned
mechanism will help to increase the recognition of the
Thai food worldwide in addition to the quality of the
products which conform to the standards.
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ผลการด�ำเนินงาน
5.1 การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ามแนวคิ ด เศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์
1. เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่ผู้ประกอบการที่
ผ่านการคัดเลือกในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
อาหาร 22 ราย 44 ผลิตภัณฑ์
2. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการวางผังการผลิต
ระบบไฟฟ้า
3. เข้ าให้ค�ำปรึก ษาแนะน�ำในด้านการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ พร้อมกับจัดท�ำระบบมาตรฐาน
4. เก็ บ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตั ว อย่ า ง
เข้าวิเคราะห์ โดยห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหาร
5. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการก�ำหนดกลยุทธ์
องค์ ก ร แผนการตลาด แผนการผลิ ต แผนบุ ค ลากร
พร้อมมอบหมายงาน
6. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการวิเคราะห์กลยุทธ์
ตลาด พร้อมกับวางต�ำแหน่งสินค้า และก�ำหนดกลุม่ เป้าหมาย
ราคา วางแผนช่องทางจัดจ�ำหน่าย แผนฉุกเฉิน
5.2 พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต
1. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่สถานประกอบการ
ที่ผ่านการคัดเลือกในด้าน Food Safety
2. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่สถานประกอบการ
ผ่านการคัดเลือกในด้าน Plant Layout และจัดท�ำแบบ
3. เข้าให้ให้คำ� แนะน�ำปรึกษาในการรับรองระบบ
Food Safety
4. เตรียมน�ำผลิตภัณฑ์ทดสอบความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ ณ ห้องปฏิบัติการของสถาบันอาหาร
5. เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ 3 ระบบ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ด้านประปา และด้านการ
วางผังการผลิต
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Achievements
5.1 Product development based on the
creative economy.
1. Providing consultancy to 22 entrepreneurs
which have been chosen in the product and packaging
development for 44 products.
2. Providing consultancy in planning the
layout of production and electricity systems.
3. Providing consultancy in product
development, packaging and standardization system.
4. Sampling of raw materials for analysis by
the laboratory of the National Food Institute.
5. Providing consultancy in preparing the
organizational strategy, marketing plan, production
plan, human resource and work assignment plan.
6. Providing consultancy in the market strategy
analysis and location for product presentation, target group,
price, distribution channel and emergency plan.
5.2 Development of quality and safety of the
products and production process.
1. Providing consultancy to the entrepreneurs
which have been selected in the area of food safety.
2. Providing consultancy to the entrepreneurs
in the certification of the food safety system.
3. Providing consultancy to the entrepreneurs
which have been chosen in the area of plant layout
and plant layout design.
4. Preparation of the product to be tested
on safety requirement at the laboratory of the
National Food Institute.
5. Providing consultancy of 3 systems namely,
electricity and lighting system, water work system and
production layout.
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5.3 สุดยอดนวัตกรรมอาหารไทย
1. จัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดา้ นนวัตกรรมทีจ่ ะจัดประกวด
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
2. คัดเลือกผู้ประกอบการทั้งหมด 20 พร้อม
น�ำเสนอผลิตให้แก่คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
3. ด�ำเนินการจัดกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการคัดเลือก
ทั้ง 20 ราย โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มภูมิปัญญาไทยสู่สากล
และกลุ่มนวัตกรรมอาหารในอนาคต
4. ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
โดยแบ่ ง ออกเป็ น กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภู มิ ป ั ญ ญาอาหารไทย
3 บริษัท กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 3 บริษัท
5.4 น�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้เกิดการรับรูแ้ ละขยายผล
ในวงกว้างและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
1. สถาบันอาหารด�ำเนินการจัดงาน Spill Over
จัดโชว์แสดงผลิตภัณฑ์ทอี่ ยูภ่ ายใต้โครงการของสถาบันอาหาร
ซึ่งผู้ประกอบการต่างให้ความเชื่อมั่นกับทางสถาบันในการ
ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพื่อให้
เกิดการรับรู้และขยายผลในวงกว้าง ให้แก่ผู้ประกอบการ
ภายในงาน Open House 20 Anniversary Fine Cut Show
Case “อุตสาหกรรมก้าวล�้ำด้วยนวัตกรรมอาหารไทย”
เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ สถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
2. ด�ำเนินการจัดงาน Open House 20 Anniversary
Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล�้ำด้วยนวัตกรรม
อาหารไทย” เมือ่ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ สถาบัน
อาหาร โดยนายอาทิตย์ วุฒคิ ะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดงาน NFI Open House
“Fine Cut Show Case อุตสาหกรรมก้าวล�ำ้ ด้วยนวัตกรรม
อาหารไทย” ซึ่งนายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบัน
อาหาร พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาหาร
ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
3. จัดท�ำแผนการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิด
การรับรูแ้ ละขยายผลในวงกว้างและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ จะด�ำเนินการในช่วงไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ
2559

5.3 Thai Food Innovation Award.
1. Grouping the innovation products to
participate in the contest.
2. Selecting 20 entrepreneurs for consideration
of the committee.
3. Categorizing 20 products which have been
selected as the group of Thai food of local wisdom
and the group of innovation product for the future.
4. Announcement of the successful innovation
products which consist of 3 enterprises for the group
of Thai food of local wisdom and 3 enterprises for the
group of innovation products.
5.4 Presentation of the products for the
purpose of recognition and wide expansion and
furthering to commercial products.
1. The event “Spill Over” was organized by
the National Food Institute to present the products
under the projects implemented by the National Food
Institute with cooperation of the entrepreneurs to be
presented for the public recognition and for wide
expansion in the event “NFI Open House, 20th Anniversary,
Fine Cut Show Case” to be held on 30 November 2016
at the National Food Institute in Bangkok.
2. The event “NFI Open House, 20th Anniversary,
Fine Cut Show Case” was held on 30 November 2016
at the National Food Institute. The opening ceremony
was presided by the Permanent Secretary of Industry,
Mr. Athit Wuttikaro who was warmly welcome by the
Director of the National Food Institute, Mr. Yongwut
Saowapruek, together with the executives and personnel
of the National Food Institute.
3. Planning of the presentation of the
products for the purpose of recognition and wide
expansion to further the products commercially in the
4th quarter of 2016

นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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4. จั ด งาน Street Food, Food Street
ในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2259 เพื่ อ น� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ผ่านการพัฒนาทั้งหมด 44 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ที่ Success Case ในปีที่ผ่าน
5.5 เข้าร่วมงาน Food Fair ในระดับนานาชาติ
หรือการจัด Business Matching
1. เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า ในงาน Myamar
International Franchise & SME Expo 2016 เมื่อวันที่
22 - 26 มกราคม 2559 ณ Tatmadall Hall โดยมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วม จ�ำนวน 21 ราย
2. เข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า และเจรจาการค้ า
ในงาน Foodex Japan 2016 เมื่อวันที่ 8 - 11 มีนาคม 2559
ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

4. Preparation of the event “Street Food,
Food Street” in October to make a presentation of
44 products which have already been developed and
was a successful case in the past year.
5.5 Participation in the international food fair
or arrangement of business matching.
1. Participating in the Myanmar International
Franchise & SME Expo 2016 held during 22 - 26 January
2016 at Tatmadaw Hall. The event was participated by
21 enterprises.
2. Participating in the food exposition and
trade negotiation in Foodex Japan 2016 held during
8 - 11 March 2016 at Makuhari Messe, Chiba, Japan.

6. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 6. Enhancing The Thai Halal Food
กระทรวงอุตสาหกรรม ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารฮาลาลให้ มี ค วามหลากหลายทั้ ง ด้ า น
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สอดคล้อง
กั บ ความต้ อ งการของผู ้ บ ริ โ ภคทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ในองค์กรและการพัฒนาระบบบัญชีตน้ ทุนให้แก่ผปู้ ระกอบการ
พัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาลด้วยการจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการค้าอาหารฮาลาลในระดับต่างๆ รวมถึงส�ำรวจ
และวิเคราะห์เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลผู้ประกอบการและปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนาเพื่ออนาคตสินค้าอาหารฮาลาลไทย
สร้างการรับรูแ้ ละยกระดับความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคสินค้าอาหาร
ฮาลาลของไทยด้วยการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การผลิต
และบริโภคอาหารฮาลาลและพัฒนาร้านอาหารฮาลาลอนามัย
ใส่ใจคุณภาพและความปลอดภัย เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าอาหารฮาลาล ให้ท�ำผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพสอดคล้องตามหลักการศาสนา และสนับสนุน
ด้านการตลาดโดยการให้เครื่องหมายรับรองฮาลาลซึ่งจะเป็น
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และยกระดับการผลิตต่อไปสูผ่ ปู้ ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมและพัฒนาคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับให้มีการปรับปรุงการผลิตให้ดียิ่งขึ้น
เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอาหารฮาลาล และส่งเสริม
ด้ า นการตลาด ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ และเพิ่ ม ความเชื่ อ ถื อ
ในผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การรับรองฮาลาลของผูซ้ อื้ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
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The Ministry of Industry has made a research
and development of the Halal food to have a multitude
in product requirements and packaging to meet the
local and foreign customers demand. The business
development comprises the internal management
system, the unit cost accounting system, and marketing
of Halal food by means of promotion activities in various
levels. Moreover, a survey and information analysis
was conducted for the purpose of developing a database
of the entrepreneurs and enabling factors for the
development of the Thai Halal food in the future.
In order to raise awareness and confidence of consumers
about the Thai Halal food, promotion of the activity
to disseminate the knowledge and information in the
production and consumption of Halal food and
development of the Halal food restaurants in terms
of quality and safety has been undertaken. To support
the community enterprises of Halal food in producing
the food in accordance with the religious principles
and promote their marketing, certification of the
product by means of Halal mark has been undertaken
which will be a sustainable development leading to
the development of the small and medium enterprises.
The Ministry of Industry has supported the development
and upgrade of the Thai Halal food products for
increasing their competitiveness and marketing
promotion for recognition of the certified Halal food
to be accepted by consumers.
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ผลการด�ำเนินงาน
6.1 การสร้างจิตส�ำนึกการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
ที่มีความปลอดภัยในระดับสากล
โดยจัดกิจกรรมสร้างจิตส�ำนึกการผลิตสินค้าอาหาร
ฮาลาล 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วม 207 คน
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วม 158 คน
6.2 การประสานงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พัฒนา
วัตถุดิบอาหารฮาลาล
1. ด�ำเนินการจัดประชุมหารือคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล
ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559
ณ กระทรวงอุตสาหกรรม
2. ด�ำเนินการเข้าประชุมร่วมกับศูนย์อ�ำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแนวทางในการท�ำงานกับ
ผู้ประกอบการชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559
3. ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ คณะกรรมอิ ส ลาม
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงแนวทางของการท�ำงาน
ร่วมกันในปีงบประมาณ 2559
4. ประชุมหารือแนวทางในการจัดท�ำ  Register
Online ร่วมกับคณะกรรมการอิสลาม เมือ่ วันที่ 27 เมษายน
2559
6.3 พัฒนาสถานแปรรูปเบื้องต้นประมง ผักและ
ผลไม้ เพื่ออุตสาหกรรมกลางน�้ำ
1. ด�ำเนินการลงพื้นที่ส�ำรวจสถานประกอบการ
แปรรูปขั้นต้น ประมง ผักและผลไม้ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
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Achievements
6.1 Raising awareness about the production of
Halal food which is safe at the international level.
Activities in raising awareness about the
production of Halal food have been held twice as follows:
- The first activity was held at the “Thai
Food Heritage” on 30 November 2015. The number
of participants was 207.
- The second activity was held at BP Grand
Hotel, HaadYai, Songkhla province on 3 March 2016.
The number of participants was 158.
6.2 Cooperation among related organizations
for the purpose of raw materials development.
1. Organizing a joint meeting between the
committee on strategy for promoting and developing of
Halal food and the Department of Industrial Promotion
on 29 December 2015 at the Ministry of Industry.
2. Participation in the meeting of the Southern
Border Provinces Administration Center (SBPAC) held
on 24 January 2016 concerning the work with the
entrepreneurs in the southern border.
3. Participation in the meeting with the Central
Islamic Council of Thailand held on 5 February 2016
concerning the guidelines on working together in the
fiscal year 2016.
4. Participation in the meeting with the Central
Islamic Council of Thailand held on 27 April 2016
concerning the guidelines on the preparation of Register
Online
6.3 Development of the primary processors
in fishery, vegetable and fruit for the purpose of
middle stream industry development.
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2. จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ณ สถานประกอบการ
เรือ่ งการจัดท�ำระบบมาตรฐาน GMP หรือ Green Productivity
จ�ำนวน 200 คน
3. เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำแก่สถานประกอบการ
ที่ผ่านการคัดเลือก จ�ำนวน 40 ราย
4. ด� ำ เนิ น การเข้ า ให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ด้ า น
การลดต้นทุนการผลิตที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย Green Productivity
5. ตรวจประเมินเบือ้ งต้นเพือ่ ยืน่ ขอรับรองระบบ
GMP/GHP
6. เข้ า ให้ ค� ำ แนะน� ำ ในการก� ำ หนดที ม ท� ำ งาน
พร้อมแนะน�ำขั้นตอนการจัดท�ำระบบ GMP/GHP ให้กับ
ทีมงานและผู้บริหาร
7. ติดตามการยื่นขอรับรองระบบ GMP/GHP
ให้แก่ผู้ประกอบการ
**หมายเหตุ : เนื่องจากสถานประกอบการแปรรูป
เบื้องต้น ประมงมีการปิดตัวลงเป็นจ�ำนวนมาก ประกอบกับ
ในปี พ.ศ. 2556-2558 สถาบั น อาหารได้ ด� ำ เนิ น การ
ให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสถานแปรรูปเบื้องต้นที่อยู่
ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ภายใต้กิจกรรมโครงการที่กล่าวมา
ข้างต้น เกือบครบถ้วนแล้วรวมทัง้ สิน้ 81 สถานประกอบการ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ของการด� ำ เนิ น การ
จึ ง ขอขยายพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การจากเดิ ม พื้ น ที่ ช ายแดนใต้
20 สถานประกอบการและพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ 20 สถานประกอบการ
เป็นพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 40 สถานประกอบการ
เพื่อให้สามารถด�ำเนินกิจกรรมบรรลุตามจ�ำนวนเป้าหมาย
กิจกรรมโครงการที่ตั้งไว้
6.4 เสริมสร้างศักยภาพการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
ด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารฮาลาล
ให้สอดคล้องตามหลักศาสนาและมีมาตรฐานความปลอดภัย
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1. Conducting a survey of the primary
processors in fishery, vegetable and fruit for the
selection of appropriate participants of the project.
2. Organizing a workshop on GMP or Green
Productivity at the premises for 200 participants.
3. Providing consultancy to 40 entrepreneurs
who have already attended the workshop.
4. Providing consultancy in cost reduction
for sustainable and environmentally friendly production
by means of Green Productivity.
5. Carrying out initial inspection for the
purpose of application for GMP/GHP certification of
the entrepreneurs.
6. Giving advice regarding the appointment
of working team and preparation of the GMP/GHP
system to the working team and the executives.
7. Monitoring the application of the
entrepreneurs for the GMP/GHP certification.
**Remark : As a number of primary processors
in fishery has closed down and during 2013 - 2015,
the National Food Institute has given consultancy to
81 entrepreneurs of the primary processors in the
southern provinces under the above mentioned project
which has covered almost all the existing enterprises.
Therefore, to be in line with the performance indicator
of the project and to achieve the target of the project,
extension of the project coverage from the original 20
enterprises in the South and 20 enterprises in other
parts including 40 enterprises throughout the country
have been carried out.
6.4 Promotion of production of Halal food
products by means of upgrading the production
standard to correspond with the religious principle
and safety standard.
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1. ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจเข้าร่วมกิจกรรม 152 ราย
โดยแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ 18 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 ราย ภาคกลาง 25 ราย ภาคใต้ 36 ราย และจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 50 ราย
2. ด�ำเนินการเข้าให้คำ� ปรึกษาแก่สถานประกอบการ
ที่ผ่านการคัดเลือก
3. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท�ำระบบ
ฮาลาล จ�ำนวน 229 คน จ�ำนวน 3 ครั้ง
4. เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการประยุกต์ใช้ระบบ
เอกสารต่างๆ และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับองค์กร
5. เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการประยุกต์ใช้ระบบ
เอกสารต่างๆ และการจัดท�ำคู่มือฮาลาล
6. น�ำผลิตภัณฑ์ส่งทดสอบยังห้องปฏิบัติการของ
สถาบันอาหาร
7. เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในการจัดท�ำเอกสาร
เพื่อยื่นขอการรับรองฮาลาล
8. เข้ า ติ ดตามความก้าวหน้า ที่ไ ด้มอบหมาย
ให้กับผูป้ ระกอบการเพื่อปรับปรุงแก้ไข และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการปรับปรุง
9. เข้าให้ค�ำปรึกษา Pre-Audit พร้อมติดตาม
ผลการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล
6.5 พัฒนาการตรวจติดตามสินค้าอาหารฮาลาล
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคและสร้ า งความ
เชื่อมั่นในการบริโภคสินค้าอาหารฮาลาล
1. ด�ำเนินการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Train
the Trainer
2. ด� ำ เนิ น การเข้ า ส� ำ รวจหน่ ว ยตรวจส� ำ นั ก
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดลพบุรี
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1. The number of participants in the activity
in different parts of the country is as follows: Northern:
18, Northeastern: 14, Central: 25, Southern: 36, Southern
border provinces: 50.
2. Providing consultancy to the selected
enterprises.
3. Organizing 3 workshops in the preparation
of the Halal system for 229 participants.
4. Providing consultancy in the application
and modification of the document system to be
appropriate to the enterprises.
5. Providing consultancy in the application of
the document system and the preparation of the
handbook on Halal food.
6. Testing of the sample at the laboratory of
the National Food Institute.
7. Providing consultancy in the preparation of
the application for Halal certification.
8. Monitoring the progress regarding the
required improvement and correction to be made by
the enterprises
9. Providing consultancy regarding pre-audit
and carrying out surveillance of certified product.
6.5 Development of the surveillance of the
certified Halal food for the purpose of consumer
protection and promoting confidence in the Halal
food consumption.
1. The activity “Training of the Trainers” was
opened for the application of participation.
2. Making a survey of the inspection body of
the Office of the Islamic Committee of Lopburi province.
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3. ประสานงานในการจัดหลักสูตรการส่งเสริม
ผู้ตรวจรับรองฮาลาลตามแผนงานการส�ำรวจ
4. จัดอบรมผูต้ รวจถึงเทคนิคและวิธกี ารการตรวจ
รับรองฮาลาล โดยบูรณาการจากวิธีการตรวจแบบสากล
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดลพบุรี ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดนครนายก
5. จัดท�ำคู่มือในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  
ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ในเรือ่ งแผนผัง
องค์กร ระบบเอกสารต่างๆ ให้ตรงตามมาตรฐาน ISO 17020
เพือ่ ประยุกต์ใช้ของส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
6. จัดอบรมผูต้ รวจประเมินส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดจังหวัดนครนายก
7. พัฒนาผู้ตรวจรับรองเชิงเทคนิค ณ สถานที่
ปฏิบตั งิ านจริง ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ลพบุรี นครนายก
6.6 การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า อาหาร
ฮาลาลให้มคี วามหลากหลายทัง้ ด้านคุณลักษณะผลิตภัณฑ์
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
(1) จั ด อบรมพั ฒ นาบุ ค ลากร ในหลั ก สู ต ร
“การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นอุ ต สาหกรรมอาหาร” 2 ครั้ ง
โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 จังหวัดสตูล โดยมี
ผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 107 ราย และจัดครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย
สถาบันอาหาร มีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม 110 ราย
(2) เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการจัดท�ำ Mock up
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ น� ำ เสนอต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการจัดท�ำแผนธุรกิจ และแผนการตลาด
(3) ด�ำเนินการเข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำด้านการ
จัดท�ำแผนธุรกิจและแผนการตลาด 37 ราย
2. การวางแผนผังการผลิต (Plant Layout)
(1) จัดท�ำแบบ Plant Layout ในระบบ 37 ราย
(2) จัดท�ำแบบร่างของโรงงานที่ถูกต้องตาม
หลักความเป็นจริงของทัง้ 2 ด้าน พร้อมกับร่างแบบเครือ่ งจักร
ที่ใช้ในโรงงาน
(3) เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ 3 ระบบ ระบบไฟฟ้า
และสว่าง ระบบประปา และการวางผังกระบวนการผลิต
3. การพัฒนาระบบฮาลาล
(1) เข้าให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาด้านระบบฮาลาล
แก่สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก
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3. Coordination in the preparation of the
training course in promotion of the Halal food inspectors
in accordance with the survey plan.
4. Organizing training for inspectors in the
technique and inspection method of Halal food based
on the international method. Participants were from the
Offices of the Islamic Committees of Lopburi, Ayuddhya
and Nakhon Nayok provinces.
5. Preparation of the work manual comprising
organization chart and the document system in
accordance with the International Standard (ISO 17020)
for use in the provincial Office of the Islamic Committees.
6. Training of inspectors, Offices of the
Islamic Committees of Nakhon Nayok province.
7. Training of inspectors in inspection technique
at the working site, Office of the Islamic Committee of
Lopburi province.
6.6 Research and development of Halal food
products to have a multitude in the product
requirements and packaging to meet the local and
foreign consumer’s demand.
1. Product and packaging development.
(1) Training in “Development of food
industrial product” was held twice as follows: At Sin
Kiat Buri Hotel, Satun Province on 26 March 2016. The
number of participants was 107. At Thai Food Learning
Center, the National Food Institute on 29 March 2016.
The number of participants was 110.
(2) Providing consultancy in development
of the product and packaging by means of preparing a
mock-up of the product and packaging for consideration
of the executives of the National Food Institute.
(3) Providing consultancy in the preparation
of the business plan and marketing plan to 37 entrepreneurs.
2. Preparation of the plant layout.
(1) Preparation of 37 plant layout in the
system.
(2) Preparation of the draft plant layout
of the factory and the draft layout of machinery.
(3) Providing consultancy in the 3 systems,
namely electricity and lighting system, water work
system and the production layout.
3. Development of the Halal system.
(1) Providing consultancy in the Halal
system to the selected enterprises.
(2) Providing consultancy in applying the
document system and the preparation of the handbook
on Halal food.
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

(2) เข้าให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการประยุกต์ใช้
ระบบเอกสารต่างๆ และการจัดท�ำคู่มือฮาลาล
(3) เข้าให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำในการจัดท�ำเอกสาร
เพื่อยื่นขอการรับรองฮาลาล
(4) เข้าให้คำ� แนะน�ำและติดตามความก้าวหน้า
ในการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้มอบหมายไว้
(5) เข้าให้คำ� ปรึกษา Pre-Audit พร้อมติดตาม
การยื่นขอการรับรองมาตรฐานฮาลาล
4. การพัฒนาธุรกิจด้วยการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการในองค์กรและการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการ
(1) ลงพืน้ ทีใ่ นจังหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่ ชีแ้ จง
รายละเอียดการด�ำเนินกิจกรรม และประชาสัมพันธ์รบั สมัคร
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านอุตสาหกรรม
จังหวัดทั้ง 5 จังหวัด
(2) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความ
พร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม 17 ราย
(3) จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการในหัวข้อ
“การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารเพื่อโอกาสในการ
เปิด AEC” เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องน�ำ้ พราว 2 โรงแรม
ซี.เอส.ปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 112 คน
6.7 การพัฒนาศักยภาพการตลาดอาหารฮาลาล
ด้วยการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการค้าอาหารฮาลาลในระดับ
ต่างๆ เช่น การจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การร่วมงาน
แสดงสินค้า และการสร้างเครือข่ายธุรกิจอาหารฮาลาล
ในระดับภูมิภาค
1. เข้าร่วมออกบูธ งาน Mihas 2016 ครั้งที่ 13
เมือ่ วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย เพือ่ ยกระดับอาหาร ฮาลาลสูเ่ วทีระดับโลก
โดยมีทั้งการจัดแสดงสินค้า การออกร้าน การเจรจาธุรกิจ
มีบูธจัดแสดงสินค้ากว่า 500 บูธ จาก 21 ประเทศทั่วโลก
และมีผสู้ นใจเข้าร่วมชมงานกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้
ยังมีการจัดแสดงสินค้าด้านสุขภาพ สมุนไพร และอื่นๆ
ที่เหมาะกับชาวมุสลิม
2. เข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Halal at the
forefront of economic and social change เมื่อวันที่
30 - 31 มีนาคม 2559 ณ Kuala Lumpur Convention
Centre, Malaysia
3. น�ำผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ร่วมงานเทศกาลไทย
ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 17 ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2559
ภายใต้หวั ข้อ“Thai Festival 2016 - Discover Thailand’s
BEST” ณ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว โดยน�ำสินค้าฮาลาลร่วมแสดงในงานจ�ำนวน
12 ผลิตภัณฑ์
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(3) Providing consultancy in the preparation
of the document for the application for Halal certification.
(4) Providing consultancy and monitoring
the progress regarding the required improvement and
correction to be made by the enterprises.
(5) Providing consultancy regarding pre-audit
and monitoring the application for certification.
4. Business development by development
of the internal management and the capital accounting
system for the entrepreneurs.
(1) Giving information and explanation of
the project implementation to interested persons in
the South. Publicizing the activity for participation of
the interested persons through the Provincial Industrial
Offices in 5 provinces.
(2) Selection of the 17 appropriate participants.
(3) Organizing training in “Potential
development of food entrepreneurs for the AEC
opportunities” on 9 March 2016 at CS Hotel, Pattani
province. The number of trainees was 112
6.7 Development of marketing potential by
organizing Halal food trade promotion in different
levels such as meeting of stakeholders, participation
in the exposition, regional networking in Halal food
business.
1. Participation in the booth in “the 13th
Mihas 2016” held during 30 March - 2 April 2016 at the
Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), in Kuala
Lumpur, Malaysia. The purpose of the event was to
upgrade the Halal food to the international level. The
event consisted of trade exposition, shopping place,
business dialogue, and over 500 booth for products
demonstration of 21 countries around the world.
Moreover, there was also display of health products,
herbal products and others which are applicable to
the Moslim. There were visitors from more than 60
countries to the event.
2. Participation in the technical meeting on
“Halal at the forefront of economic and social change”
held during 30 - 31 March 2016 at the Kuala Lumpur
Convention Centre (KLCC), in Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Participation in the 17thThai Festival 2016
under the theme “Discover Thailand’s BEST” held with
the cooperation of the Royal Thai Embassy during
14 - 15 May 2016 in Japan. Twelve Halal products were
displayed in the event.
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ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

2

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอื้อต่อการลงทุน และ
การพัฒนาอุตสาหกรรม

Development of enabling factors
to facilitate investment and
industrial development

กระทรวงอุ ต สาหกรรม มุ ่ ง เน้ น การพั ฒ นาปั จ จั ย
สนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้ ไ ด้ รั บ บริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ผ่ า นเครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
มีมาตรการจัดการพื้นที่อุตสาหกรรม พัฒนาระบบเตือนภัย
ภาคอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ศึกษาการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางด้านต่างๆ
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแร่ โ พแทช
อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ซึ่งมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ดังนี้

The Ministry of Industry focuses on the development
of the enabling factors to facilitate investment and
industrial development to be accessible to service
through the service network. In this connection, the
following activities have been carried out including the
industrial zones management, alert system for industry,
cooperation with neighboring countries, study on the
linkage of the industrial clusters and development of
potash industry and automotive industry, etc. Major
achievements are as follows:

1. การจัดงาน “Thailand Industry Expo 2016

1. Thailand Industry Expo 2016

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เช่ น สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
สภาหอการค้าไทย โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน
สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบัน
การเงิ น ภายใต้ แ นวคิ ด “ศั ก ยภาพอุ ต สาหกรรมไทย
ความท้าทายสู่อนาคต Thailand Industry 4.0 : Next
Challenge towards Sustainable Future” เพื่อสร้าง
การรับรู้ถึงศักยภาพและพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรม
และสร้างโอกาสทางธุรกิจเข้าสู่ยุค Industry.4.0 โดยเป็น
การบูรณาการตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาล งานจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2559 เมืองทองธานี และ
ได้จดั พิธเี ปิดงานเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยมี พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึง่ ภายใน
งานมีกิจกรรมแสดงนิทรรศการ และจัดจ�ำหน่ายสินค้าของ
ผู้ประกอบการ SME และ OTOP จ�ำนวน 1,614 ราย อาทิ
เช่น สินค้า OTOP เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งประดับ อาหาร
และเครือ่ งดืม่ เป็นต้น โดยมีผเู้ ข้าร่วมงานจ�ำนวน 234,609 คน
มียอดจ�ำหน่ายและมูลค่าทางธุรกรรม รวมทั้งสิ้น 1,088.17
ล้านบาท
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The Ministry of Industry in cooperation with the
organizations in the public and private sectors such as
the Federation of the Thai Industries, the Thai Chamber
of Commerce, factories, business enterprises, networking
organizations of Ministry of Industry and financial
institution organized the Thailand.Industry.Expo.2016
under the concept of “Thailand Industry 4.0 : Next
Challenge towards Sustainable Future” The objective of
the event was to publicize the potential and development
of the industry and business opportunity to proceed to
the age of Industry.4.0   which is an integration in
accordance with the government policy on the civil state.
The “Thailand.Industry.Expo.2016” was organized during
26-31 July 2016 at Challenger Hall 1-3 of IMPACT Arena,
Exhibition and Convention Center of Muang Thong Thani.
The opening ceremony on 26 July 2016 was presided
over by the Prime Minister, General Prayut Chan-o-cha.
The event hosted the exposition and sale of 1,614
products of SMEs and community enterprises. The products
included OTOP products, garment, ornaments, food and
beverages, etc. The number of participants and
visitors was 234,609 and the total sale and business
transaction amounted to 1,088.17 million Baht.
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2. การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดท�ำโครงการนีว้ ตั ถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้มคี วามรู้
ความสามารถและทักษะในการเป็นผูฝ้ กึ สอนในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ยานยนต์ ส�ำหรับรองรับการขยายก�ำลังการผลิตและ
การแข่งขัน และเพื่อขยายผลการฝึกอบรมในการพัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพเพียงพอ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมในปัจจุบันและเตรียมรองรับการขยาย
ตัวในอนาคต รวมถึงพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากร
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยเป้าหมาย
ของโครงการส�ำคัญ คือการฝึกอบรมระดับวิทยากร/ผู้สอน
ให้กบั บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
ระดับ 1st Tier, 2nd Tier และ 3rd Tier ที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
บุคลากร/อาจารย์จากสถาบันการศึกษาของภาครัฐและ
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อท�ำหน้าที่ผู้ถ่ายทอด
ความรูแ้ ก่ผปู้ ฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรมยานยนต์และอาจารย์
จากสถาบันการศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการคงไว้ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ และ
ด้านทักษะในการสอนการถ่ายทอดความรู้ในวงกว้าง และ
ฝึ ก อบรมความรู ้ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ให้ กั บ บุ ค ลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 1st Tier,
2nd Tier และ 3rd Tier เพื่อให้มีความรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยด�ำเนินงาน ดังนี้
1. พัฒนาหลักสูตรอบรม ที่มีความเหมาะสมกับ
ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
ครอบคลุมสาขาการผลิตและการจัดการ สาขาการประกัน
คุณภาพ และการทดสอบ สาขาวิศวกรรม โดยมุง่ เน้นเนือ้ หา
หลักสูตรในด้านการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีของ
ญี่ปุ่นเป็นหลัก
2. การพัฒนาวิทยากร/ผูส้ อนไทย ด้วยการฝึกอบรม
จากผู ้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถจากทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
3. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญ
4. พัฒนาเครือข่ายฝึกอบรม เพื่อให้เกิดเครือข่าย
ความร่ ว มมื อ ในการขยายผลการฝึก อบรมในโครงการสู ่
ภาคอุตสาหกรรมในวงกว้าง
5. สนับสนุนเครือข่ายการฝึกอบรมทีม่ คี วามร่วมมือ
อยู่เดิม ให้มีศักยภาพในการขยายผลการฝึกอบรม
6. ติดตามการขยายผลของวิทยากร/ผู้สอน ที่ผ่าน
การฝึกอบรมในรุ่นก่อน และสนับสนุนให้เกิดการขยายผล
การต่อยอดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับต่อไป
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2. Development Of Human Resource In
Automotive Industry

The Ministry of Industry has prepared this project
with the objectives of development of the human
resource in the Thai automotive industry to be
knowledgeable and skillful in being trainers of the
personnel in the automotive and auto part industry
to cope with the growing capacity in production and
the competition. The result of the training will be
extended to the development of the competency
quantitatively and qualitatively to support the present
and future industry sufficiently. It is also intended that
the human resource development system will be
standardized. The important target of this project is to
conduct training of the trainers of the 1st tier, the 2nd
tier and the 3rd tier as well as personnel of related
government agencies and the lecturers of the public
educational institutions to become trainers responsible
for transferring knowledge, know-how and skill in
teaching in general and training in practice to the
trainees of different levels who are human resource
in automotive industry. Project implementation:
1. Development of appropriate training course
for the human resource in automotive and auto parts
industry covering production and management,
quality assurance, testing in engineering. The training
course will be based on the knowledge and technology
development of Japan.
2. Development of the Thai trainers by the
local and foreign experts.
3. Development of the human resource in
automotive and auto parts industry by the experts.
4. Development of the training network to
increase wide cooperation in training.
5. Supporting the existing network to be
capable in extending the training result.
6. Conducting a follow- up on the extension
of results of the trainers. Supporting the furthering in
knowledge.
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ผลการด�ำเนินงาน Achievements
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี 2559
Target indictor
2016

รายละเอียด/ตัวชี้วัด
Indicators
1. การพัฒนาสร้างหลักสูตร
    Development of the training courses

ผลสัมฤทธิ์
ผลผลิต
ปี 2559

Outcome/

output
2016

5 หลักสูตร
5 หลักสูตร
5 training course 5 training course

2. การพัฒนาวิทยากรผู้สอน (Trainer)
    Development of the trainers

50 คน
50 person

50 คน
50 person

3. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน (Trainee)
    Development of the trainees

1,000 คน
1,000 person

1,464 คน
1,464 person

4 เครือข่าย
4 network

4 เครือข่าย
4 network

4 ครั้ง
4 number of
seminar

4 ครั้ง
4 number of
seminar

89 คน
89 person

89 คน
89 person

4. การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร
    Cooperation with network in human resource development
5. สัมมนาสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรฯ
    Seminar in support of  human resource development
6. ติดตามการขยายผลการอบรมและฟื้นฟูวิทยากร/ผู้สอน ในปีที่ผ่านมา
   Conducting a follow-up on the trainers in extending the result
   of the training of the previous year

3. การเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความ 3. Industry Warning System For The Thai
ร่ ว มมื อ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นภายใต้ ป ระชาคม Industry And Cooperation With The Neighboring
เศรษฐกิจอาเซียน
Countries Under The ASEAN Economic Community
การเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยและสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ทั้งของไทยและอาเซียน การเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมของ
ไทยอันเนือ่ งมาจากการเปิดเสรีรวมทัง้ แบบจ�ำลองหรือแนวคิด
ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียนเพื่อ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย เพือ่ เป็นเครือ่ งมือให้ผบู้ ริหาร
ของภาครัฐและผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมใช้ในการ
วางแผนและก�ำหนดนโยบาย ในการรับมือการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555
Ministry of Industry 2016
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The objectives of the project in industrial
warning system for the Thai industry and cooperation
with the neighboring countries under the ASEAN
Economic Community is to prepare the industrial
economic database of Thailand and ASEAN, the
industrial warning system concerning the agreement
in free trade area and the model or concept in the
analysis of the industrial economic situation of ASEAN
to support the Thai industry in planning and making a
policy in the AEC participation. The implementation
of the above mentioned policy has been continued
since 2012 up to present. The development of
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

จนถึงปัจจุบนั และได้มกี ารพัฒนาฐานข้อมูลและระบบเตือน
ภัยมาตามล�ำดับ โดยผลการด�ำเนินงานในปี 2559 มีดังนี้
1. การพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียน
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ การบริโภคของภาคเอกชน การบริโภคของภาครัฐ
การลงทุน การส่งออกรวม การน�ำเข้ารวม การส่งออกรายสินค้า
และการน�ำเข้ารายสินค้า เป็นต้น โดยแสดงเป็นรายปี รายไตรมาส
และรายเดือน โดยในปี 2559 ได้ทำ� การรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของจีน และญี่ปุ่นด้วย นอกจากนี้ยังเพิ่มตัวแปร
ทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้สามารถเตือนภัยได้รวดเร็ว
และทันต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทีค่ าดว่าจะกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไทยและอุตสาหกรรมอาเซียน
2. การพัฒนาระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในตลาด
อาเซียนรายสาขาโดยได้คัดเลือกอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นอุตสาหกรรมน�ำร่อง
ซึง่ เกณฑ์ในการคัดเลือกพิจารณาจากอุตสาหกรรมทีส่ ง่ ออกไป
ตลาดอาเซียนสูง โดยการพัฒนาระบบเตือนภัยจะประยุกต์ใช้
จากแนวคิดการสร้างดัชนีชนี้ ำ� ผสม ซึง่ เป็นแนวคิดทีน่ ำ� ตัวแปร
ที่มีคุณสมบัติชี้น�ำตัวแปรอ้างอิงมาสร้างเป็นดัชนีผสม
3. การพัฒนาระบบเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทย
ในอาเซียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้บริการข้อมูล
ทางเว็บไซต์ โดยใช้แบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้
ในการเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในตลาดอาเซียนซึ่งจะน�ำ
ปัจจัยของประเทศจีนและญี่ปุ่นเข้ามาร่วมวิเคราะห์ด้วย
โดยพัฒนาด้วยโปรแกรมประยุกต์ดา้ นสารสนเทศ เป็นระบบ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน ซึง่ สามารถประมวล
ผลและแสดงผลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการเตือนภัยผ่านเว็บ
แอพพลิเคชั่น ผ่านเว็ปไซต์ http://iiu.oie.go.th/ ทั้งนี้
เพื่อบริการข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
ผู้บริหารของภาครัฐและเอกชน และบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
4. การวิเคราะห์รปู แบบการค้าของสินค้าอุตสาหกรรม
ไทยในอาเซียน โดยเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างการใช้วตั ถุดบิ
ทีส่ ำ� คัญในการผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมหนึง่ ๆ การน�ำเข้า
วัตถุดบิ จากแหล่งต่างๆ รวมถึงการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
นั้นไปยังประเทศต่างๆ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอุตสาหกรรม
พิจารณาจาก 1) สัดส่วนสินค้าส่งออกไปอาเซียน 2) มูลค่า
การส่งออกไปยังตลาดอาเซียน 3) น�้ำหนัก MPI (ASEAN)
ปีฐาน 2543 และ 4) น�้ำหนัก MPI (ASEAN) ปีฐาน 2554
โดยผลการคัดเลือกอุตสาหกรรมทีน่ ำ� มาวิเคราะห์รปู แบบการ
ค้าในปีนี้ ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการผลิตน�ำ้ ตาล 2) อุตสาหกรรม
การผลิตอาหาร 3) อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
4) อุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนการผลิตในประเทศสูงและมีสัดส่วนการจ�ำหน่าย
ในอาเซียนสูงด้วย
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economic information database has been progressing
gradually. The achievements in 2016 are as follows:
1. Development of ASEAN industrial economic
database comprising economic data such as gross
domestic product (GDP), private consumption, public
consumption, investment, total export, total import,
export of each product, import of each product, etc.
The data is available per annum, per quarter, and per
month. In 2016, the industrial economic data of China
and Japan has been included. Moreover, other
necessary economic variables are also included for the
purpose of fast and timely warning of the change which
may affect the Thai industry as well as the ASEAN
industry.
2. Development of the sector warning system
for the Thai industry in the ASEAN market. The textile
industry and rubber products industry have been
chosen as pilot industries as they are the products
which have high export to the ASEAN market. The
warning system has been based on the concept of
Composite Leading Index.
3. Development of the warning system for the
Thai industry in the ASEAN market by means of
computer program and website. The warning system
uses the economic model for the warning system
together with the analysis of factor of China and Japan
and developed by the information program. The
warning system can process data and give result through
the application program and through the website http://
iiu.oie.go.th. The information is accessible by the
manufacturers, the executives of the public and private
sector and interested persons.
4. The pattern of trade of the Thai industrial
products in the ASEAN is determined by means of
analyzing the structure of the use of the principal raw
material in the production of an industry, the import
of the raw material from various sources as well as the
export of the industrial products to different countries.
The industrial sector chosen for the study of the trade
pattern is based on the following criteria: 1) Proportion
of the products exported to ASEAN. 2) Value of the
export to ASEAN. 3) MPI weight (ASEAN) base year 2000.
4) MPI weight (ASEAN) base year 2011. Based on the
above mentioned criteria, the selected industry to be
analyzed on trade pattern are as follows: 1) Sugar
2) Food 3) Computer and electronics 4) Automotive
industry. The above mentioned industry also has the
high production ratio and sale ratio in ASEAN.
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5. การจั ด ท� ำ วารสารสะกดรอยอุ ต สาหกรรมไทย
ในอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอบทวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ตลอดจนข้อมูลด้านการเตือนภัย เพื่อชี้แนะแนวโน้ม
การด�ำเนินการด้านอุตสาหกรรมภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ กั บ ผู ้ ป ระกอบการและผู ้ ที่ ส นใจ โดยเนื้ อ หา
จะประกอบไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอาเซียน
รวมทัง้ จีน และญีป่ นุ่ ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 1) เกาะกระแส
AEC 2) บทวิเคราะห์อตุ สาหกรรมไทยในอาเซียน 3) การเตือนภัย
อุตสาหกรรมไทยในอาเซียน 4) ทิศทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอาเซียน 5) คลังข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียน
6. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
อาเซี ย นด้ า นการพั ฒ นาการเตื อ นภั ย และการจั ด อบรม
เผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนด้านการพัฒนาการเตือนภัยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการพัฒนาความรูด้ า้ น
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศอาเซียน รวมทัง้ ประเทศ
ทีม่ เี ศรษฐกิจขนาดใหญ่ของเอเชีย และของโลกอย่างจีน และ
ญี่ปุ่น โดยจะมีการส�ำรวจข้อมูล หารือกับผู้ประกอบการ
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และ/หรือ ภาคเอกชน ของประเทศ
ในอาเซียนเพื่อน�ำความรู้ที่ได้มาเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อยอด
ความรู ้ ก ารพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการไทยรวมทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมทั้งเพื่อหาโอกาสหรือ
แนวทางในการส่งเสริมการค้าการลงทุนสินค้าอุตสาหกรรม
ของผูป้ ระกอบการไทยในประเทศทีน่ า่ สนในอาเซียนและจีน
(2) การจัดอบรมเผยแพร่ความรูใ้ ห้แก่เจ้าหน้าที่
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยจัดอบรมเผยแพร่ความ
รู้ในหัวข้อเรื่อง “การเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน :
แนวคิดและการประยุกต์ใช้” ส�ำหรับประเด็นในการอบรม
ประกอบด้วย สถานะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
แนวทางการพัฒนาระบบการเตือนภัยอุตสาหกรรมไทย
ในตลาดอาเซียน ตัง้ แต่การคัดเลือกตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการน�ำมาประยุกต์ใช้
เพื่อให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานต่อไป
ส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2560 จะเป็นการพัฒนา
และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาเซียน
ให้เป็นปัจจุบันและทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแบบจ�ำลอง
ทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การเตือนภัยอุตสาหกรรมไทยในตลาด
อาเซียน จัดท�ำวารสารสะกดรอยอุตสาหกรรมไทยรายไตรมาส
เพือ่ น�ำเสนอบทวิเคราะห์ดา้ นเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทัง้ วิเคราะห์รปู แบบ
การค้าของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน โดยวิเคราะห์
อุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียนระดับ ISIC 2 หลัก จ�ำนวน
1 อุตสาหกรรม และ วิเคราะห์อุตสาหกรรมในกลุ่มอาเซียน
ระดับ ISIC 4 หลัก จ�ำนวน 1 อุตสาหกรรม
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5. Preparation of the journal “Tracking Thai
Industry in ASEAN” The objective of the journal is to
present the industrial economic analysis of Thailand
under the ASEAN Economic Community as well as the
alerting information in order to give recommendation
to the manufacturers and interested persons on the
trend of industrial operation under the changes. The
content of the journal deals with the industrial
economic information in ASEAN, China and Japan and
consists of 5 parts as follows: 1) In trend with AEC.
2) Analysis of the Thai industry in ASEAN. 3) Industrial
Alert for the Thai industry in ASEAN. 4) Direction of
the Industrial Economic in ASEAN. 5) ASEAN Industrial
Economic Information.
6. Networking cooperation in development of
the warning system in ASEAN and training of the
personnel of the Office of Industrial Economics.
(1) Establishing a cooperation network with
the ASEAN member countries in the development of
a warning system to support the development of
knowledge in industrial economics of ASEAN and the
Asian countries with large-scale economy such as
China and Japan as well as other countries outside
Asia. A data survey and the discussion with the
industry and public and /or private sector in the
ASEAN countries will be conducted. The information
obtained will be used in furthering the knowledge in
the development of the Thai industry and the
personnel of the Office of the Industrial Economics in
finding an opportunity or ways to promote trade and
investment of the Thai industrial products in some
interesting countries in ASEAN and China.
(2) Organizing a training for the personnel
of the Office of the Industrial Economics on the topic
of “Industrial warning in ASEAN: Concept and
application”. The training course comprises the present
situation in industrial economics, guidelines on the
development of the industrial warning system of
Thailand in the ASEAN market which includes the
selection of variables for the study, data compilation
and analysis as well as the application. The result of
the training will be useful in the job operation.
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4. การศึกษาการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 4. Feasibility Study Of Linkage Of The Thai
แฟชัน่ ไทย กับระบบการผลิต การตลาด และการลงทุน Fashion Industry Cluster And The Production,
ในภูมภิ าคอาเซียน
Marketing And Investment Of The ASEAN

แม้ว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสามารถสร้าง
รายได้ให้กับประเทศได้เป็นจ�ำนวนมาก โดยในปี 2558
มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 15,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยต่างก�ำลังเผชิญ
ความท้าทายรอบด้านเพือ่ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของตนไว้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ปัญหา
การปรับขึ้นค่าจ้าง และการที่ไทยไม่สามารถเข้าร่วมความ
ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค อย่างไรก็ตาม
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาจะพบว่า ผูผ้ ลิตสินค้าแฟชัน่ ไทยหลายราย
สามารถผลักดันสินค้าของตนออกสู่ตลาดระดับภูมิภาคได้
โดยเฉพาะตลาดอาเซียน ทั้งกลุ่มสินค้าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
ชุดชั้นในสตรี และรองเท้า หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น “แบรนด์
อาเซียน” ไปแล้ว
กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ด�ำเนินการศึกษาการเชื่อมโยง
คลัสเตอร์อตุ สาหกรรมแฟชัน่ ไทยกับระบบการผลิต การตลาด
และการลงทุนในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย ด้วยการสร้างมูลค่า
เพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า โดยผู้ประกอบการไทยจ�ำเป็นต้อง
มองหาตลาดเฉพาะ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ก�ำหนดต�ำแหน่งสินค้า
ในการตลาดและการผลิตให้สอดคล้องกับจุดแข็งของธุรกิจ
ตนและประเทศ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการผลิตปริมาณมาก ทั้งนี้
การเชื่อมโยงคลัสเตอร์จะมีรูปแบบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผู้ประกอบการและความหลากหลายของสินค้า
ซึ่งผลจากการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
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Despite the fact that the Thai fashion industry
cluster has brought a large income to the country like,
for example, the amount of export in 2015 was
approximately 15,300 million US dollar, the manufacturers
in the Thai fashion industry have been facing many
challenges in order to maintain their competitiveness
such as labor shortage, wage increase and the inability
of Thailand to participate in the Agreement in TransPacific Partnership (TPP). However, during the past few
years, several manufacturers in the Thai fashion industry
have attempted to place their goods especially the
garment, woman underwear and shoes in the regional
market particularly in the ASEAN market which almost
have become ASEAN brands.
The Ministry of Industry by the Office of the
Industrial Economics has cooperated with the Thailand
Development Research Institute (TDRI) in conducting
the feasibility study in linking the Thai fashion industry
with the production, marketing and investment system
in ASEAN in order to increase the competitiveness of
the Thai fashion industry by adding more value in the
value chain. In doing so, the Thai manufacturers have
to look for the high value-added niche market and
specify their positioning in the marketing and production
to comply with the strength of their business and the
country. The cluster linkage patterns vary with the
types of the manufacturers and the variety of the
products. The result of the stud revealed as follows:
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ประเภทผู้ประกอบการ
Type of manufacturers

รูปแบบการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
Pattern of linkage of the Thai fashion industry cluster

OEM ที่ใช้แรงงานทักษะต�่ำ
OEM using low skill labor

- ผู้ผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ: สามารถคงฐานการผลิตในประเทศไทยต่อไป
โดยเลือกทีต่ งั้ โรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพือ่ รับสิทธิประโยชน์
จากการส่งเสริมการลงทุน
- ผูผ้ ลิตเพือ่ ส่งออก: ควรย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ ให้ได้สทิ ธิ
พิเศษทางการค้า โดยเลือกทีต่ งั้ โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีม่ คี วามพร้อมด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน
- ผู้ปั่นด้าย/ผลิตสิ่งทอเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา: ควรย้ายฐานการผลิตไปยัง
เวียดนาม เนื่องจากกฎ Yarn Forward ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)
- Manufacturers for domestic market: Can keep their production base
in Thailand but have the factory location in the special economic
zone in the border to take advantage of the privilege of the
investment promotion.
- Manufacturers for export: Should move their production base to
the neighboring countries to obtain special tariff in trade by
choosing the factory location in the special economic zone which
have readiness in the infrastructure.
- Manufacturers of spin yarn/textile for export to USA : Should move
the production base to Vietnam based on the regulation of
“Yarn Forward” under the TPP Agreement.

OEM ที่ใช้แรงงานทักษะสูง
OEM using high skill labor

- กรณีอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ: สามารถคงฐานการผลิต
ในประเทศไทยต่อไป เนื่องจากแรงงานไทยมีฝีมือความประณีตและมีผลิตภาพ
แรงงานสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
- Manufacturers of jewelry and ornaments: Can keep the production
base in Thailand as the Thai labor has higher skill in neatness and
productivity than those of the neighboring countries.

ODM และ OBM

- ผู้ประกอบการ ODM: สามารถคงกิจกรรมการออกแบบให้อยู่ในประเทศไทย
ต่อไป แล้วว่าจ้างให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตตามแบบที่ออกแบบจากไทย
- ผู้ประกอบการ OBM: สามารถคงกิจกรรมการออกแบบให้อยู่ในประเทศไทย
ต่อไป แล้วว่าจ้างให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นผู้ผลิตตามแบบที่ออกแบบจากไทย
ควบคู่ไปกับการท�ำการตลาดและการกระจายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตนเอง
หรือการใช้ e-commerce โดยมุ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในต่างประเทศ
- Own Design Manufacturers (ODM): Can keep the work in designing
in Thailand and hire labor in the neighboring countries for production
based on the design done in Thailand.
- Own Brand Manufacturer: Can keep the work in designing in Thailand
and hire labor in neighboring countries for production in accordance
with the design done in Thailand.  Marketing and goods distribution
under their own brands should be conducted or by using e-commerce
with the target customers abroad.  
Ministry of Industry 2016

93

กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

หมายเหตุ :
  
     
Remark :

OEM (Original Equipment Manufacturer) คือ ผู้รับจ้างผลิตตามค�ำสั่งซื้อของลูกค้า
ODM (Own Design Manufacturer) คือ ผู้ออกแบบและผลิตสินค้าเองโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า
OBM (Own Brand Manufacturer) คือ ผู้ผลิตที่มีแบรนด์สินค้าของตนเอง
OEM (Original Equipment Manufacturer): Manufacturer by the order of the customers
ODM (Own Design Manufacturer): Designer and manufacturer but does not own the products
OBM (Own Brand Manufacturer): Manufacturer having his own brand

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการยกระดับให้ “ไทยจะ
เป็นศูนย์กลางแฟชั่นอันดับหนึ่งในอาเซียน ในปี 2564”
โดยมีเป้าหมายในการเพิม่ มูลค่าของอุตสาหกรรมแฟชัน่ ไทย
เป็น 1 ล้านล้านบาท ในปี 2564 รัฐบาลและทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการผ่านยุทธศาสตร์หลักทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้

การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ
Creating image of the country

To achieve the vision in upgrading the status of
Thailand “as the center of the first class fashion
industry in ASEAN in 2021” with the target of increasing
the value of fashion industry to one trillion Baht in
2021, it is necessary that the government and all
relevant sectors follow the important strategy as
follows.

• ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศ โดยต่อยอดโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น และยกระดับ
“Bangkok Fashion Week” เป็นงานระดับภูมิภาค
• ส่งเสริมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ป้องกันการลอกเลียนแบบ
• ส่งเสริมการสร้างความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพแรงงานและสิ่งแวดล้อม
• Publicize image of the country by furthering the project “ Bangkok - the fashion
city” and organize “ Bangkok fashion week” as a regional event
• Promoting the registration of patent to prevent copying
• Promoting responsibility for labor and environment
• จัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้กระจายสินค้า
• ปรับบทบาทหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ท�ำงานเชิงรุกมากขึ้น
• ส่งเสริมการท�ำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce)
• Organizing marching activities between the Thai manufacturers and the distributers
• Changing the role of the relevant public sector to be more proactive
• Promoting e-commerce

การท�ำตลาดเชิงรุก
Proactive marketing
การเตรียมความพร้อมและสนับสนุน
ผูป้ ระกอบการด้านการค้าและการลงทุน
ในต่างประเทศ
Preparation of readiness of the
manufacturers and supporting them
in foreign trade and investment

การเพิ่มผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
Increasing the productivity and
value addition of the Thai
fashion industry

• เตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการรายใหม่ ควบคูก่ บั การสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านทีย่ งั ไม่พร้อม
• ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
• อ�ำนวยความสะดวกในการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนในต่างประเทศ
• ช่วยเหลือด้านการประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ
• Preparation of readiness for the new manufacturers together with development
of skill which is still unprepared
• Providing information in investment in the neighboring countries
• Facilitating the move of production base and investment abroad
• Assistance in risk insurance in trade and investment abroad
• ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
• ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
• พัฒนาความสามารถในการออกแบบ การตลาด การจัดการ และการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
• พัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศ
• ให้ค�ำแนะน�ำด้านการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ประกอบการ
• Reducing loss in the production process
• Promotion of the use of machinery and modern technology
• Building competency in designing, marketing, management and technological
development and innovation
• Development of knowledge in supply chain management
• Development of local value chain
• Providing consultancy in value addition to the manufacturers

Ministry of Industry 2016
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การปรับบทบาทของสถาบันเฉพาะทาง
หรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง
Changing the role of the
specialized institutes or related
associations

การยกระดับทักษะบุคลากร
Development of skill of human
resource

• ปรับบทบาทสถาบันเฉพาะทางให้เน้นการวิจัยพัฒนาสิ่งทอและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสิ่งทอ
• จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เน้นการสร้างแบรนด์ การออกแบบ และ
การตลาด
• ส่งเสริมบทบาทของสมาคมด้านการจัดงานแสดงสินค้า โดยรัฐบาลท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวก
หรือสนับสนุนผ่านการอุดหนุนด้านงบประมาณ
• Changing the role of specialized institutes to focus on research and development of  
textile and providing knowledge in textile technology
• Establishing training and development center for the Thai fashion industry focusing
on brand creation, designing and marketing
• Promoting the role of related association in organizing trade exhibitions, with
facilitation or or financial support of the public sector
• ส่งเสริมการพัฒนาช่างเทคนิคและช่างฝีมือหัตถกรรม
• พัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์และมุมมองสากล
• อ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
• Promotion of the development of skill for the technical and handicraft personnel
• Development of the personnel to have vision and international perspectives
• Facilitating the entry of experts into the country

5. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโพแทช

แร่โพแทชเกิดจากการระเหยของน�ำ้ ทะเลทีถ่ กู กักเก็บอยู่
ในแอ่งปิด หรือมีน�้ำทะเลไหลเข้าออกในเขตภูมิอากาศแบบ
แห้งแล้ง โดยการระเหยของน�ำ้ ทะเลจะเกิดการตกตะกอนของ
แร่ตา่ งๆ เช่น เกลือหิน โพแทช ยิปซัม หลังจากนัน้ เกิดการ
เปลีย่ นแปลงของเปลือกโลก  ผืนแผ่นดินเคลือ่ นตัวมาทับถมกัน
จนท�ำให้เกิดเป็นแหล่งแร่โพแทชและเกลือหินอยู่ใต้พื้นดิน
ทัว่ โลกมีการค้นพบแร่โพแทชกว่า 10 ชนิด แต่ในประเทศไทย
พบได้ 2 ชนิด ได้แก่ แร่ซิลไวท์ (KCl) และแร่คาร์นัลไลท์
(KCl.MgCl2 6H2O) และจากการประเมินเชิงศักยภาพแหล่งแร่
มีปริมาณส�ำรองแร่ในเบื้องต้นพบว่าประเทศไทยมีแร่โพแทช
ประมาณ 407,000 ล้านตัน เป็นแร่ซลิ ไวท์ประมาณ 7,000 ล้านตัน
และแร่ ค าร์ นั ล ไลท์ ป ระมาณ 400,000 ล้ า นตั น ทั้ ง นี้
ปริมาณส�ำรองแร่ทสี่ ำ� รวจพบดังกล่าวอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก
เฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 2 แอ่ง ได้แก่ แอ่งสกลนคร ครอบคลุม
พืน้ ทีป่ ระมาณ 17,000 ตารางกิโลเมตร ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสกลนคร
นครพนม หนองคาย และอุดรธานี และแอ่งโคราช ครอบคลุม
พืน้ ที่ 33,000 ตารางกิโลเมตร ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรี มั ย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ
สุรนิ ทร์ อุบลราชธานี และอ�ำนาจเจริญ
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ศกึ ษาข้อมูล พบว่า เหมืองแร่
โพแทช สามารถผลิตปุย๋ โพแทชได้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้
ภายในประเทศ ด้วยก�ำลังการผลิตแร่โพแทช 1.2 ล้านตันต่อปี
สามารถทดแทนการน�ำเข้า ปุย๋ โพแทชกว่า 700,000 ตันต่อปี
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ใช้ปยุ๋ ถูกลงร้อยละ 20 เพิม่ ศักยภาพ
การแข่งขัน ด้านสินค้าเกษตรของไทย พร้อมก�ำกับดูแล
และตรวจสอบการประกอบการตามเงื่อนไขและมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด รวมทั้งต้องจัดท�ำประกันภัย
เพือ่ เป็นหลักประกันความเสียหายจากการท�ำเหมือง
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5. Promotion And Development Of Potash Industry

Potash is formed by the evaporation of the sea
water which is kept in the closed basin or the inflow and
outflow basin in the areas of dry climate. The evaporation
of the sea water causes the sediment of various minerals
such as rock salt, potash and gypsum. There was a change
in the crust of the earth causing the move of the ground
to pile up to become the source of potash and rock salt
under the ground. Potash of more than ten types has
been found all over the world. Only two types of sylvite
(KCI) and carnallite (KCI.MgCL2 6H2O) are found in Thailand.
From the initial potential assessment of the potash reserve,
there are 407,000 million tons which comprise sylvite of
7,000 million tons and carnallite of 400,000 million tons.
The potash reserve is found in two basins in the
Northeastern part of the country namely Sakon Nakhon
Basin and Korat Basin. The Sakon Nakhon Basin covers the
areas of 17,000 square kilometers in Sakon Nakhorn,
Nakhon Phanom, Nong Khai, and Udorn Thani Provinces.
The Korat Basin covers the areas of 33,000 square
kilometers in Kalasin, Khonkaen, Chaiyaphum, Nakhon
Ratchasima, Burirum, Maha Sarakham, Roi-et, Sri Saket,
Surin, Ubon Ratchathani and Amnat Charoen Provinces.
According to the studies of the Ministry of Industry,
it is found that the potash mine project can produce
sufficient amount of potash fertilizer for use in the
country. With the production capacity of 1.2 million tons
per year, it can substitute the import of potash fertilizer
more than 700,000 tons a year, save the cost of fertilizer
for farmers of 20% and increase the competitiveness of
the Thai agricultural products. The Ministry of Industry has
been strictly supervising the potash mine operation to be
in accordance with the conditions and environmental
measures. Moreover, the manufacturers are required to
have damage insurance against the damage which may
happen from the mine operation.
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

ความลึก (เมตร) Depth (metre)

ชั้นน�้ำบาดาล Artesian well
ชั้นดินเหนียว Clay level

Pillar

Stope

0
40
80
120
160
200
240
280

อุโมงค์ขนส่ง Delivery tunnel

25 เมตร metre

Main Road

แร่เกลือหิน Rock salt
ชัน้ กลาง Middle level
แร่โปแตซ Potash level
Carnallite
แร่เกลือหิน Rock salt
ชั้นล่าง Bottom level

ภาพแสดงการเจาะอุโมงค์ในการท�ำเหมืองใต้ดิน

กระทรวงอุ ต สาหกรรม ได้ อ นุ ญ าตประทานบั ต ร
เหมืองแร่โพแทช จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษทั อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ�ำกัด (มหาชน) จังหวัดชัยภูมิ มีกำ� ลังการผลิตแร่โพแทช
1.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาท
ต่อปี และบริษทั ไทยคาลิ จ�ำกัด จังหวัดนครราชสีมา มีกำ� ลัง
การผลิตแร่โพแทช 1 แสนตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท
ต่อปี โดยทั้ง 2 บริษัทอยู่ในระหว่างการด�ำเนินงานก่อสร้าง
เหมืองแร่โพแทชใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตแร่โพแทช
ได้ในปี 2562 ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้มีก�ำลังการผลิตแร่โพแทช
1.2 ล้านตันต่อปี
อุตสาหกรรมเหมืองแร่โพแทชเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความส�ำคัญต่อประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศไทยเป็นผูผ้ ลิต
และส่งออกสินค้าเกษตรทีส่ ำ� คัญของโลกและก�ำลังก้าวสูก่ าร
เป็นครัวของโลก โดยปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ส�ำหรับ
การเกษตรกรรมประมาณ 105 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.7
ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ท�ำให้ประเทศไทยมีการน�ำ
เข้าปุ๋ยปีละประมาณ 4 ล้านตัน มูลค่า 60,000 ล้านบาท
เป็นปุ๋ยโพแทชเซียมประมาณ 700,000 ตัน คิดเป็น 9,000
ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ แร่โพแทชที่ผลิตได้จากประมาณร้อยละ
90 - 95 จะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเป็นปุ๋ยโพแทช
เพื่อทดแทนการน�ำเข้า ซึ่งจะท�ำให้เกษตรกรไทยได้ใช้ปุ๋ย
โพแทชในราคาที่ถูกลงประมาณร้อยละ 20 - 25 และจะส่งผล
ให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน ด้านสินค้าเกษตรในตลาดโลก
ได้อย่างมีศักยภาพ ส�ำหรับแร่โพแทชส่วนที่เหลือสามารถ
น�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นได้อีก
เช่น อุตสาหกรรมสบู่ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
ฟอกย้อม เป็นต้น ซึง่ จะเป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กบั ภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อกี ทางหนึง่ นอกจากนี้
หากประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตแร่โพแทชในภูมภิ าคอาเซียน
จะท�ำให้มีอ�ำนาจต่อรองในการจัดหาปุ๋ยฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย
ซึ่งต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
Ministry of Industry 2016

The Ministry of Industry has given prathanabat
(a licence issued for mining) to two potash mines
namely ASEAN Potash Chaiyaphum Public Company
Limited in Chaiyaphum Province which has the
production capacity of 1.1 million tons a year amounting
to approximately 11,000 million Baht a year and Thai
Kali Company Limited in Nakhon Ratchasima Province
with the production capacity of 100,000 tons a year
amounting to 1,100 million Baht a year. These two
projects are in the process of constructing the underground
potash mine with a capacity of 1.2 million tons a year
and are expected to produce potash in 2019.
The potash mining industry is important to
Thailand as Thailand is a major producer and exporter
of agricultural products to the world market and is
going to be a world kitchen. At present, Thailand has
the agricultural areas of approximately 105 million rai
or 32.7% of the total areas of the country. Thailand
imports fertilizer of approximately 4 million tons a year
which 60,000 million Baht comprising potassium
fertilizer of approximately 700,000 tons amounting to
9,000 million Baht a year. About 90-95 % of potash
produced from the potash mine project in Thailand
will be utilized in producing fertilizer to substitute the
imported fertilizer which can help farmers save the
cost about 20-25%. This will contribute to the
competitiveness of Thailand in agricultural products
in the world market. Apart from fertilizer production,
the rest of potash can be used as raw material for
related industries such as soap industry, paper
industry, bleach and dye industry, etc. which will help
to increase the competitiveness of the Thai industry.
Being a source of potash in ASEAN, Thailand will have
the bargaining power in procuring phosphate fertilizer
and urea fertilizer which have to be imported from
other countries.
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ในส่วนของผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจาก
โครงการเหมืองแร่โพแทชนัน้ นอกจากภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ทีผ่ รู้ บั ประทานบัตรจะต้องจ่ายประมาณ 15,000 ล้านบาทแล้ว
ยังมีคา่ ภาคหลวงแร่ เป็นเงินประมาณ 16,600 ล้านบาทตลอด
อายุโครงการ โดยจะส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน 6,640 ล้านบาท
และจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 9,960 ล้านบาท
ซึง่ ส่วนนีก้ จ็ ะแบ่งให้กบั องค์การบริหารส่วนจังหวัดทีเ่ ป็นทีต่ งั้
ของโครงการ 3,320 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือ
เทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร 3,320
ล้านบาท องค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลอืน่ ทีอ่ ยูภ่ ายใน
จังหวัดทีม่ พี นื้ ทีค่ รอบคลุม พืน้ ทีป่ ระทานบัตร 1,660 ล้านบาท
และองค์การบริหารส่วนต�ำบลหรือเทศบาลในจังหวัดอืน่ 1,660
ล้านบาท นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีรายได้จากเงินผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษเพือ่ ประโยชน์แก่รฐั ประมาณ 3,400 ล้านบาท
และจะมีการจัดให้มกี องทุนด้านสิง่ แวดล้อม 740 ล้านบาท
กองทุนสุขภาพของประชาชน 57.5 ล้านบาท และกองทุน
พัฒนาชุมชนรอบพืน้ ทีเ่ หมือง 325 ล้านบาท ทัง้ นีจ้ ะผลักดัน
ให้มีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยโพแทชราคาถูกเพื่อเกษตรกรไทย
ซึง่ จะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไทยได้ใช้ปยุ๋ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงราคาถูก
อย่างไรก็ตาม เหมืองแร่โพแทชเป็นโครงการขนาดใหญ่
การด�ำเนินโครงการย่อมส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีประชาชนผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเป็นจ�ำนวนมาก กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและ
การเหมืองแร่ (กพร.) ได้มกี ารก�ำกับดูแลโครงการเหมืองแร่
โพแทช ซึง่ เป็นการท�ำเหมืองใต้ดนิ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กฎ ระเบียบ เงื่อนไขและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เข้มงวด เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมโพแทช โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นส�ำคัญ โดยจะเปิด
โอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียของโครงการเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบการท�ำเหมืองร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐด้วย นอกจากมาตรการทีก่ ำ� หนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมแล้ว กพร. มีนโยบายให้ผถู้ อื ประทานบัตรจัดท�ำ
ข้อมูลฐานเปรียบเทียบ (Baseline data) ส�ำหรับใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ค วามเปลี่ ย นแปลงและผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทัง้ ก่อน ระหว่าง และ
หลังการท�ำเหมือง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและก�ำกับดูแล
รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการชีแ้ จงต่อสังคมได้อย่างชัดเจน และ
ทีส่ ำ� คัญโครงการเหมืองแร่ โพแทชจะต้องจัดท�ำการประกันภัย
เพือ่ เป็นหลักประกันหากเกิดความเสียหายแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ
จากการท�ำเหมืองในเขตพื้นที่ประทานบัตร พร้อมทั้งต้อง
จัดตัง้ กองทุนประกันความเสียหายความเสีย่ งต่อสิง่ แวดล้อม
เพือ่ ด�ำเนินการเยียวยาให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทันที
Ministry of Industry 2016
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As for the benefit which the country will obtain
from the potash mine project, apart from the corporate
income tax of about 15,000 million Baht which the
licensee of prathanabat has to pay to the government,
the licensee of prathanabat will also have to pay mineral
royalty of 16,000 million Baht throughout the project
duration. Out of this amount, the sum of 6,640 million
Baht will be sent to the Ministry of Finance as the
government revenue and 9,960 million Baht will be
allocated to Local Administration out of which 3,320
million Baht will be allocated to the Provincial Administrative
Organization (PAO) which is the location of the project,
3,320 million Baht to the Sub-District Administrative
Organization (SAO) or Municipality whose area covers the
area of prathanabat, 1,660 million Baht to the Sub-District
Administration or municipality situated in the province of
which the area covers the areas of prathanabat and 1,660
million Baht to the Sub-District Administrative Organization
or Municipality in other province.
Moreover, the government will have income from
the special remuneratory benefits (SRB) of 3,400 million Baht
out of which 740 million Baht will be allocated for the
establishment of the Environmental Fund, 57.5 million Baht
for the establishment of the Public Health Fund and 325
million Baht for the establishment of the Fund for
Development of the Community around the Mine. The
Ministry of Industry will also support the establishment of
Potash Fertilizer Fund, the cooperation between the public
sector and the private sector to provide high quality
fertilizer with reasonable price to Thai farmers. However, as
the potash mine project is a large-scale project which involves
a large group of stakeholders, it will inevitably cause social,
economic and environmental impact. The Department of
Primary Industries and Mines has supervised the operation
of potash mine project which is an underground mine to
comply with rules, regulations and environmental measures
and the international standard for the safety of community,
society and environment. The project has given importance
to the involvement of the stakeholders in the area.
Stakeholders can take part in supervising and inspecting the
operation of the potash mine with the government agencies.
Apart from the measures specified in environmental
assessment report, it is the policy of the Department of
Primary Industries and Mines that the licensee of prathanabat
prepare the baseline data for the analysis of changes, impact
on environmental quality and public health, before, during
and after the mine’s operation. This baseline data can be
used as a tool in inspection and supervision and explanation
to the public. In addition, the licensees of the potash mine
project have to prepare a security insurance in case of
damages occurred to life and property caused by the mine’s
operation and establish an environmental performance fund
so as to remedy the effected stakeholders promptly.
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ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

3

กระทรวงอุตสาหกรรม ด�ำเนินการเพื่อการบริหาร
จัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน จึงได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่
ต่ อ การก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ส ถานประกอบกิ จ การโรงงานและ
เหมือ งแร่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายโดยเคร่งครัดควบคู ่ ไ ปกั บ
การส่งเสริมให้สถานประกอบการ โดยใช้หลักเทคโนโลยี
สะอาด การด�ำเนินการเรื่อง Zero Waste ด�ำเนินการด้าน
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น�้ำภายใต้กิจกรรมอุตสาหกรรมร่วมใจ
ภักดิ์ รักษ์แม่น�้ำ  ส่งเสริมให้โรงงานมีระบบบริหารจัดการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มีผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ ดังนี้

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

Promoting and
developing social and
environmental friendly industries
As the Ministry of Industry has conducted
sustainable management of the environment, high
importance has been given to the supervision of the
industrial enterprises and mines to comply strictly with
the law and regulations. The Ministry of Industry has
promoted the use of clean technology (CT and Green
Industry), the implementation of zero waste,
conservation and restoration of the rivers through the
activity “Ministry of Industry’s Contribution to the
River Conservation” and promotion of corporate social
responsibility (CSR). Important achievements are as
follows:

1. การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพ 1. Development Of Industrial Zones With
Efficiency To Support Investment
เพือ่ รองรับการลงทุน
การจัดท�ำแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
การลงทุน และแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ศึกษาเชิงลึก
ในพื้นที่เดิมที่ได้ศึกษาในระดับเบื้องต้น พัฒนาขีดความ
สามารถด้วยระบบ GIS ซึ่งการด�ำเนินการสอดคล้องและ
น�ำไปใช้ประกอบการด�ำเนินการการยกระดับพืน้ ทีป่ ระกอบการ
อุตสาหกรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขและลดอุปสรรคด้าน
ผังเมืองที่มีผลต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพบว่า
ไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบกิจการ
โรงงานในพื้นที่ ท�ำให้โรงงานหลายประเภทที่จ�ำเป็นต้องมี
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ หรือรองรับนโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ของประเทศ ท�ำให้โรงงานไม่สามารถตัง้ โรงงานใหม่
และโรงงานเดิมก็ไม่สามารถขยายโรงงานได้ ส่งผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก นอกจากนั้น
ยังเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
ต่ อ มา กระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมได้น�ำเรื่อง แก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านผังเมือง
ที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรั ฐ มนตรี โดยคณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่
10 พฤศจิกายน 2558 ให้ด�ำเนินการ 4 ประการ ดังนี้
Ministry of Industry 2016

The preparation of the plan of “industrial zones
development to support the investment” as a
guideline for industrial zoning to cope with the
expansion of industry comprises an in depth-study of
the area of which the initial study has already been
made, development of the capability of the area by
means of the GIS system to be used in the upgrading
of the industrial area. The study constitutes a part in
solution and reducing the obstacles in the city planning
which has an impact on industrial development which
may not correspond with the fact of the factory
operation in the area and some factories have been
necessitated to have for the purpose of economic
development or to cope with the national policy or
strategy. The fact that some enterprises are not
capable to establish new factories or expand their
original factories has produced a great impact on the
national economy. Moreover, the plan constitutes a
part of an eco town development.
The Ministry of Industry by the Department of
Industrial Work has proposed the “Solution to the problem
concerning the impact of city plan on the industrial
development” to the Cabinet and received the Cabinet
approval on 10 November 2015 on the following:
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1. การยกเลิกบัญชีทา้ ยกฎกระทรวงบังคับใช้ผงั เมือง
รวมเมือง ชุมชน และก�ำหนดเป็นข้อห้ามแทนโดยผ่าน
กระบวนการคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งเป็นกรรมการในการ
ก�ำหนดรายละเอียดของข้อห้ามต่อไป
2. การน�ำผลการศึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่อย่าง
มีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนของกระทรวงอุตสาหกรรม
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางผังเมือง โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
จะส่งผลการศึกษาและขอเข้าร่วมด�ำเนินการในการวางผังเมือง
ใน 34 จังหวัดที่มีการศึกษา
3. การจั ด ท� ำ หลั ก เกณฑ์ ข้ อ ก� ำ หนดเกี่ ย วกั บ
แนวกันชน และแนวป้องกัน ควรก�ำหนดในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม
ซึ่งจะช่วยลดแรงต่อต้านโดยบริเวณแนวกันชน สามารถท�ำ
กิจการที่ไม่เกิดมลพิษได้
4. กรณีรฐั บาลมีนโยบายก�ำหนดพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ พัฒนา
อุตสาหกรรม ขอให้มกี ารสัง่ การทีช่ ดั เจน กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะจัดท�ำผังเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
ผลศึกษาและจัดท�ำแผนการใช้ทดี่ นิ เพือ่ อุตสาหกรรม
ปั จ จุ บั น ได้ ศึ ก ษาและจั ด ท� ำ แผนการใช้ ที่ ดิ น เพื่ อ
อุตสาหกรรมไปแล้ว 51 จังหวัด  ทัง้ นี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้กำ� หนดเป็นโครงการส�ำคัญทีจ่ ะขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จนครบ 76 จังหวัดในปีงบประมาณ 2564 โดยทีผ่ า่ นมา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2558 จ�ำนวน 34 จังหวัด
• จังหวัดทีม่ อี ตุ สาหกรรมหนาแน่น 6 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา
• จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพในการเจริญเติบโตสูง 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น กาญจนบุรี เพชรบุรี
ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี และสระบุรี
• จังหวัดตามยุทธศาสตร์ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
มุกดาหาร สงขลา สระแก้ว ตาก และตราด
• จังหวัดตามภูมภิ าค 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง
ปทุมธานี ราชบุรี นครสวรรค์ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก
ก�ำแพงเพชร ร้อยเอ็ด หนองคาย อุบลราชธานี ชุมพร
สุราษฎร์ธานี กระบี่ และอุดรธานี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 17 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดนครพนม นราธิวาส ระนอง ปทุมธานี ราชบุรี
นครสวรรค์ เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก ก�ำแพงเพชร ร้อยเอ็ด
อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
กระบี่
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1. The total city plan/ town plan/ community
plan which is attached to the Ministerial regulation will
be revoked and replaced by a detailed prohibition
issued through the process of the committee of city
planning in which the Permanent Secretary of Industry
is a member.
2. The result of the study of the project
“Development of industrial areas with potential to
support investment” of the Ministry of Industry will be
used as a guideline in the city planning. The Ministry
of Industry will present the result of the study to the
committee of city planning and will participate in the
meeting of the committee in the town planning of 34
provinces of which the study have been conducted.
3. The principle and criteria concerning a
buffer and protection strip should be established for
the industrial zone to reduce the reaction as activity
which does not create pollution can be carried out in
the buffer area.
4. In the case where the government has a
policy to develop a special industrial development
zone, a clear instruction will be given so that the
Department of Civil Work and City Planning will prepare
a city plan accordingly.
Result of the study and preparation of the
plan in industrial zoning
Today, the study and preparation of the plan
concerning the industrial zoning has been completed
for 51 provinces. The Department of Industrial Works
has prepared a project for financial support to make
a study and planning for all 76 provinces in 2021.
Achievements in 2014-2015 (34 provinces)
• Six provinces with densely located industry:
Samut Sakhon, Samut Prakarn, Cholburi, Rayong,
Nakhon Pathom, Ayuddhya
• Eight provinces with growth potential:
Nakhon Ratchasima, Khonkhaen, Kanchanaburi, Phetchburi,
Prachinburi, Chachoengsao, Suphanburi, Saraburi
• Five provinces according to the strategic plan:
Mukdaharn, Songkhla, SraKhaew,Tak, Trad
• Fifteen provinces in each regional parts: Ranong,
PatumThani,Ratchaburi, Nakhon Sawan, Chiang Rai, Chiang
Mai, Pitsanulok, Kamphangphet, Roi-Et, Nongkhai, Ubol
Ratchathani, Chumphorn, SuratThani, Krabi, UdornThani
Achievements in 2016 (17 provinces)
A study has been made on the following provinces:
Nakhorn Phanom, Narathiwat, Ranong, PathumThani,
Ratchaburi,Nakhon Sawan, ChiengRai, Chiang Mai,
Pitsanulok, Kamphangphet, Roi-Et, Udorn Thani, Nongkhai,
Ubol Ratchathani, Chumphorn, SuratThani, Krabi
กระทรวงอุตสาหกรรม 2559

2. การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

2.1 การช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงาน
ทีข่ าดการจัดการกากอุตสาหกรรมร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย
ครอบคลุม 6 ภูมภิ าคตามแผนบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2558 – 2562
ศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาด
การจัดการกากอุตสาหกรรม เริม่ ด�ำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็นการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558 - 2562 นีเ้ ป็นความร่วมมือ
ระหว่ า งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับ 5 มหาวิท ยาลั ย
ครอบคลุม 6 ภูมิภาค ได้แก่
1. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของ
เสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตามยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง
5 ปี มีวัตถุประสงค์
1. ผลักดันให้โรงงานที่มีกากอุตสาหกรรมเข้าสู่
ระบบการก�ำจัดเพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับ Road Map การจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทีม่ อบหมายให้กระทรวง
อุตสาหกรรมด�ำเนินการตามมาตรการจัดการขยะมูลฝอย
โดยให้เข้มงวดกับโรงงานที่ก่อก�ำเนิดของเสียอันตรายและ
โรงงานทีร่ บั ก�ำจัดของเสียอันตรายและด�ำเนินการทางกฎหมาย
กับผู้ลักลอบทิ้งอย่างเด็ดขาด  
2. ติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการ
กากอุตสาหกรรม เป้าหมาย 9,000 โรงงาน
3. ศูนย์บงั คับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาการลักลอบ
ทิ้งกากอุตสาหกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง
4. ลดภาระภาครัฐ ในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่
ปนเปื้อน โดยได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ
โรงงานทีย่ งั ไม่เคยเข้าสูร่ ะบบ ให้ปฏิบตั ถิ กู ต้องตามกฎหมาย
และหลั ก วิ ช าการ จ� ำ นวน 80 โรงงาน รวมทั้ ง จั ด ท� ำ
คู ่ มื อ ลั ก ษณะของเสี ย และวิ ธี ก� ำ จั ด ของแต่ ล ะโรงงานทั้ ง
104 ประเภท (ไม่รวม 101 105 และ 106)
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2. Industrial Waste Management

2.1 Project on assistance and monitoring the
renewal of license of factories lacking waste
management system in collaboration with 5
universities covering 6 regions in accordance with
the Industrial Waste Management Plan (2015 - 2019)
In accordance with the strategy on industrial
waste management (2015-2019), the center for
assistance and monitoring the renewal of license of
factories lacking waste management system has been
established in 2016. The project has been implemented
with cooperation of the Department of Industrial Works
and 5 universities covering 6 regions as follows:
1. Chulalongkorn University’s Center of
Excellence in Hazardous Materials and Waste
2. Chiangmai University
3. Khonkaen University
4. King Mongkut’s University of Technology
Thonburi
5. Burapha University
According to the strategy on the continued
5-year industrial waste management, the project has
the following objectives:
1. Pushing the factories having industrial
waste to be included in the waste management system
in line with the road map in garbage and hazardous
waste management approved by the National Council
for Peace and Order. The Ministry of Industry has been
assigned to implement the waste disposal measure
with strict control on the waste generators and the
service providers of hazardous waste management and
to conduct legal proceeding with the illegal dumping.
2. Monitoring the renewal of licenses of 9,000
factories having no industrial waste management.
3. Establishing a center in law enforcement
to continuously reduce the illegal dumping.
4. Reducing the burden of the public sector
in the restoration of the polluted environment by
providing necessary knowledge and consultancy to the
target 80 factories which have never been included in
the system to comply with the law and technical
principle. Handbook concerning the characteristics of
104 types of waste and waste management (excluding
101,105 and 106).
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2.2 การน�ำร่องการอนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ
ทีไ่ ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
แทนการอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่สอดคล้องนโยบาย Ease
Of Doing Business
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) จัดท�ำโครงการน�ำร่องการอนุญาต
น�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
โดยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ทนการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตเกิดความรวดเร็ว
ชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน อันเป็นการอ�ำนวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการโรงงานและผู้รับก�ำจัด บ�ำบัด โดยได้จัด
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการ
เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2559 การด�ำเนินการดังกล่าวลดระยะ
เวลาในการพิจารณาอนุญาตซึ่งใช้เวลา 10 ถึง 30 วัน
แล้วแต่จ�ำนวนค�ำขอ เหลือเพียง 3 นาที การด�ำเนินการ
ดังกล่าว กรมโรงงานอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จะร่วมกันติดตามและประเมินผล วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เพื่อให้โครงการนี้ส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี

3. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อการ
พัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
ได้ ใ ห้ ค วามส�ำ คั ญ กั บ ปั ญ หาการขาดแคลนทรั พ ยากรแร่
ในอนาคตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�ำคัญกับการรีไซเคิลขยะหรือ
ของเสียเพื่อแยกสกัดแร่และโลหะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
รวมถึ ง แปรรู ป เป็ น พลั ง งานทดแทน หรื อ ที่ เ รี ย กกั น ใน
หลายประเทศว่า “Urban mining” โดยที่ผ่านมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การน� ำ ขยะหรื อ ของเสี ย รวมถึ ง ผลพลอยได้
(หรือ By-products) จากกระบวนการผลิต กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทนโดยเฉพาะ
ด้านแร่และโลหะให้แก่ภาคอุตสาหกรรม โดยอาศัยจุดแข็ง
ของ กพร. ที่ มี ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี แ ต่ ง แร่ และ
ด้านเทคโนโลยีโลหการ ซึง่ เป็นรากฐานของเทคโนโลยีรไี ซเคิล
โดยด� ำ เนิ น งานร่ ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ผู ้ เ ชี่ ย วชาญจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ขยะหรือของเสียที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยเฉลี่ย 50 ล้านตันต่อปี (เป็นขยะครัวเรือน
25 ล้านตันต่อปี และของเสียอุตสาหกรรม 25 - 30 ล้านตัน
ต่อปี) กลายเป็นแหล่งวัตถุดิบด้านแร่ โลหะ และพลังงาน
ทดแทนที่ส�ำคัญของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน กพร. มีเทคโนโลยี
รีไซเคิลขยะหรือของเสีย รวม 51 ชนิด โดย 21 ชนิด
ได้พัฒนาเป็นเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบของ ซึ่งมีศักยภาพ
ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทงั้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ อาทิ
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2.2 Pilot project concerning licensing to remove
the waste or undesirable materials out of the
industrial premises by means of electronic system
in replacement of the permission granted by officials
in person in accordance with the policy of “Ease
Of Doing Business”.
The Department of Industrial Works in cooperation
with the Federation of the Thai Industries have prepared
a pilot project concerning licensing to remove the
waste or undesirable materials by means of electronic
system in replacement of the permission granted by
officials in person in order to have a speedy, clear and
standard permission which will facilitate both the
factories which produce waste and the enterprise
providing the waste management service. A memorandum
of understanding in project participation was signed
on 27 September 2016.
The above mentioned procedure will reduce
the licensing time from 10-30 days depending on the
number of application to only 3 minutes. The
department of Industrial Works and the Federation of
the Thai Industries will follow up and evaluate the
project implementation, analyze problem and
obstacles, and find solution to the problem for
achievement of the project.

3. Promotion Of Recycling Technology For
Waste Development To Be Renewable Resource
The Department of Primary Industries and Mines
has placed importance on the problem of future
mineral shortage coupled with the conservation of
natural resources and environment with particular
emphasis on the recycling of garbage/waste to extract
minerals or metal to be reused and renewable energy
or the so-called “urban mining”. Since 2008, the
project has been implemented on a continuous basis
to promote the use of recycling technology to use
garbage/waste and by-products as sources of
renewable resource for the industrial sector particularly
the minerals and metal. The Department of Primary
Industries and Mines with its availability of experts in
mineral dressing and metallurgy technology which is
the basic knowledge of recycling technology have
cooperated with experts of other agencies in preparing
the project to make a use of the averages 50 million
tons a year of garbage/waste in the country (comprising
about 25 million tons of household garbage and 25 30 million tons of industrial waste) as a major source
of raw materials in minerals, metals and renewable
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- เทคโนโลยีรีไซเคิลทองค�ำบริสุทธิ์และทองแดง
บริสุทธิ์จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- เทคโนโลยีรีไซเคิลเงินบริสุทธิ์จากน�้ำยาล้างฟิล์ม
ใช้แล้ว
- เทคโนโลยีรไี ซเคิลทองแดงจากกากตะกอนระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ
- เทคโนโลยีรไี ซเคิลดีบกุ จากกากตะกอนระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวโลหะ
- เทคโนโลยี รี ไ ซเคิ ล เหล็ ก จากตะกรั น โรงงาน
หลอมตะกั่ว
- เทคโนโลยีรีไซเคิลนิกเกิลจากกากตะกอนระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียโรงงานชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ (ชุบเคลือบผิว
ชิ้นส่วนรถยนต์) ที่มีนิกเกิลเป็นองค์ประกอบในกากตะกอน
ไม่เกิน ร้อยละ 5 โดยน�้ำหนัก
- เทคโนโลยีรีไซเคิลนิกเกิลจากน�้ำเสียกระบวน
ชุบเคลือบผิวโลหะที่ไม่ใช้ไฟฟ้า
- เทคโนโลยีรีไซเคิลเศษร็อควูล โดยใช้เป็นวัสดุ
เสริมแรงถนนยางมะตอยและถนนคอนกรีต
- เทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่แห้งใช้แล้ว โดยการ
ผลิตเป็นเฟอร์โรแมงกานีส
- เทคโนโลยีรไี ซเคิลดีบกุ บริสทุ ธิแ์ ละโลหะผสมเงิน
จากเศษลวดบัดกรี
โดยผลจากการด� ำ เนิ น งานก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม
ในประเทศจากการลงทุนและ/หรือการน�ำขยะหรือของเสีย
เป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เฉลี่ย 130 ล้านบาทต่อปี ส�ำหรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ดังนี้
1. ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล
ในเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนาของเสียเป็นแหล่งทรัพยากรทดแทน
และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ได้ก�ำหนด
หนึง่ ในแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society
และการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ ลดการเกิดขยะและปัญหามลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เป็นการด�ำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จ�ำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่
(1) จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
เป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย และ (2) จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนคิ ม
อุตสาหกรรมบางปูเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย โดยได้สง่ เสริม พัฒนา
Ministry of Industry 2016

energy. Presently, the Department of Primary Industries
and Mines has implemented 51 types of recycling
technology of which 21 types have been developed
to be the prototypes which have the potential in
technology transfer both in theory and practice for
example:
- Recycling technology of pure gold and pure
copper from spent integrated circuits.
- Recycling technology of pure silver from the
spent film developer.
- Recycling technology of copper from sludge
of wastewater treatment which has copper metal as a
composition.
- Recycling technology of tin from sludge of
wastewater treatment system of electroplating factories.
- Recycling technology of iron from the slag of
the lead smelting plants.
- Recycling technology of nickel from sludge of the
wastewater treatment system from electroplating factories
(electroplating of the auto parts) which has nickel as a
composition in the sludge not more than 5% by weight.
- Recycling technology of nickel from the
wastewater of the electro less plating process.
- Recycling technology of rock wool for use in
the reinforcement of asphalt road and concrete road.
- Recycling technology of spent dry-cell batteries
as ferromanganese.
- Recycling technology of pure tin and silver
alloy from solder wire.
The implementation of the project has brought
about the added value from investment and/or the
reuse of recycled waste averaging 130 million Baht per
year. In the fiscal year 2016, major achievements are as
follow:
1. Focusing on the promotion of recycling
technology on the area basis to develop the garbage/
waste to be a source of renewable resources which leads
to the development of eco town in line with the
direction of the 12th National Economic and Social
Development Plan (2017 - 2021). The Plan has specified
the guidelines on economic and social development
which includes, among others, an environmentally
friendly social and economic development by means
of an efficient system of waste recovery, Zero Waste
Society and Eco-industrial Town with the purpose of
reduction of the use of new natural resources, of the
massive quantity of garbage and pollution to environment
and community. In 2016, the project implementation
was carried out in the two target areas namely (1) Samut
Sakhon Industrial Estate in Samut Sakhorn Province
(2.) Bang Pu Industrial Estate in Samut Prakarn Province.
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และถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีรไี ซเคิลทัง้ ภาคทฤษฎี The knowledge of recycling technology, in theory and
และภาคปฏิ บั ติ ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย practice had been transferred to entrepreneurs in the
เพื่อให้สามารถน�ำขยะหรือของเสียทั้งจากภาคอุตสาหกรรม target areas so that they could recycle the household
or industrial waste commercially. The
และภาคครัวเรือนทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายมาใช้ประโยชน์ garbage
implementation in 2016 is shown in Table 1.
ใหม่ ไ ด้ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ซึ่ ง ขยะหรื อ ของเสี ย เป้ า หมายที่
2. Developing further the existing recycling
ด�ำเนินงานในปีนี้แสดงในตารางที่ 1
technology for the spent integrated circuits and
2. ได้พฒ
ั นาต่อยอดเทคโนโลยีรไี ซเคิลซากแผ่นวงจร electronic parts of the Department of Primary Industries
และชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี อ ยู ่ ข องกรมอุ ต สาหกรรม and Mines to be used with pure gold from the spent
พื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล integrated circuit without using cyanide. Moreover, the
technology has been developed to be used
ทองค�ำบริสุทธิ์จากซากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ ใช้ recycling
with the non-metal component of the spent integrated
สารไซยาไนด์ และได้พัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลส่วนประกอบ circuit to be used as raw material for in the production
ที่ไม่ใช่โลหะจากซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็น of composite boards.
วัตถุดิบในการผลิตแผ่นไม้เทียม
It is expected that results of the project
ทั้งนี้ คาดว่าผลจากการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ implementation in fiscal year 2016 will help increase the
พ.ศ. 2559 จะท�ำให้มอี ตั ราการใช้ประโยชน์ขยะหรือของเสีย rate of utilization of the target garbage/waste or more
added from the investment in and/or the use of the
เป้าหมายโดยเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ หรือมีมลู ค่าเพิม่ จากการลงทุนและ/ value
recycled garbage/waste amounting to more than 150
หรือการน�ำขยะหรือของเสียเป้าหมายกลับมาใช้ประโยชน์ million Baht a year.
ใหม่กว่า 150 ล้านบาทต่อปี
ขยะหรือของเสียที่ได้ศึกษา รวบรวม และพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลต้นแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Garbage/industrial waste which have been studied, collected and developed into a prototype of
recycling technology in 2016

ประเภทขยะหรือของเสีย
Garbage/waste

ผลิตภัณฑ์ที่ได้
By-product

พัฒนาเป็น
เทคโนโลยี
ต้นแบบ 1/

ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Potential in technology
transfer

Development
of model
technology

ทฤษฎี ปฏิบัติ
Theory Practice

เทคโนโลยีใน
ประเทศ
Local
technology

1. กรดเกลือเสื่อมสภาพ (Spent Hydrochloric Acid)
จากกระบวนการกัดผิวเหล็ก
Spent hydrochloric acid from etching process

สารละลาย
เฟอร์ริกคลอไรด์
FeCl3







มี แต่ไม่แพร่หลาย
Available but
not well known

2. ฝุ่นสังกะสี (Zinc Dust) จากกระบวนการชุบเคลือบสังกะสี
แบบจุ่มร้อน
Zinc dust from hot dip galvanizing process

สังกะสีคลอไรด์
ZnCl2







มี แต่ไม่แพร่หลาย
Available but
not well known

3. น�้ำยากัดลายวงจรชนิดด่างเสื่อมสภาพ
Spent Alkaline Etching Solution

โลหะทองแดง
Copper







มี แต่ไม่แพร่หลาย
Available but
not well known

4. น�้ำยาชุบนิกเกิลด้วยไฟฟ้าเสื่อมสภาพ
Spent Nickel Electroplating Solution

นิกเกิลซัลเฟต
Nickel Sulfate







ไม่มี
Not available

ตัวท�ำละลาย
Solvent







ไม่มี
Not available

5. กรดไขมันปาล์ม (Palm Fatty Acid Distillate, PFAD)
จากกระบวนการกลั่นน�้ำมันปาล์มดิบ
Palm fatty acid distillate (PFAD)from the distillation
process of crude palm oil
Ministry of Industry 2016
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ประเภทขยะหรือของเสีย
Garbage/waste

ผลิตภัณฑ์ที่ได้
By-product

พัฒนาเป็น
เทคโนโลยี
ต้นแบบ 1/

ศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยี
Potential in technology
transfer

Development
of model
technology

ทฤษฎี ปฏิบัติ
Theory Practice

เทคโนโลยีใน
ประเทศ
Local
technology

โลหะผสมหลัก
Master alloys







ไม่มี
Not available

ผงอะลูมินา
บริสุทธิ์
Alumina







ไม่มี
Not available

8. เถ้าลอยจากกระบวนการเผาไหม้
Fly ash from combustion process

Sulfur Polymer
Cement







ไม่มี
Not available

9. ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Spent integrated circuit/electronic equipment

ทองค�ำบริสุทธิ์
(เทคโนโลยี
รีไซเคิล โดยไม่
ใช้สารไซยาไนด์)

6. กากตะกอนจากกระบวนการเตรียมผิวสเตนเลส
Sludge from the electro polishing process of
stainless steel
7. กากตะกอนจากกระบวนการชุบผิวอะลูมิเนียม (Anodizing)
Sludge from anodizing process













ไม่มี
Not available

Pure gold
(recycling
technology
without using
cyanide)

10. ซากแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนประกอบที่ไม่ใช่โลหะ)
Spent integrated circuit (nonmetal component)

แผ่นไม้เทียม
Artificial
wood

ไม่มี
Not available

หมายเหตุ 1/ การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบ โดยศึกษาทดลองเทคโนโลยีรีไซเคิลในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) เพื่อพิสูจน์ความเป็นไปได้
ทางเทคโนโลยีและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน/ผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้เกิดการรีไซเคิลของเสียเป้าหมายในเชิงพาณิชย์
Remark: Development of prototype technology is carried out by testing the recycling technology in the lab scale to prove
the technological possibility in order to build confidence to investors/entrepreneurs for promoting the recycling of target
waste on commercial basis.
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4. การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว เป้าหมาย
35,000 โรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)  ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศตามแนวทางอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เมืองตาม
ศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างด้านกายภาพ เพิม่ ผลผลิต
สามารถแข่ ง ขั น ได้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ การค้ า ลดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย เป็นการพัฒนาที่สร้างความสมดุล
ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจสิง่ แวดล้อมและสังคมท�ำให้อตุ สาหกรรม
อยูร่ ว่ มกับชุมชนได้อย่างเป็นสุขและยัง่ ยืน ส่งเสริมและพัฒนา
สถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว โดย
- สร้างความตระหนักให้บุคลากรในทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
- การเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์
จากองค์กรที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อให้เป็นตัวอย่างและ
แนวทางในการปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมแก่สถานประกอบการ
ผ่านสื่อต่างๆ
- การสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประเมินและ
การให้บริการช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ เพือ่ ให้สามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวผ่านโครงการต่างๆ
ดังนี้  
4.1 โครงการส่ ง เสริ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมให้ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่าง
ยัง่ ยืน (Corporate Social Responsibility, Department
of Industrial Works : CSR-DIW)
ด�ำเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึง 2559 มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เข้าสู่การส่งเสริมให้น�ำมาตรฐาน CSR - DIW    
ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการมากกว่า 1,700 ราย
ทัว่ ประเทศ และได้สร้างเครือข่ายของผูป้ ระกอบการโรงงาน
ที่ได้เกียรติบัตรตามมาตรฐาน CSR - DIW ในระดับต่างๆ
ได้แก่ CSR-DIW for Beginner, CSR-DIW Continuous,
CSR-DIW Network Award, CSR-DIW in Supply Chain,
CSR-DIW Advance Award Level 4, CSR-DIW Advance
Award Level 5 และ Pre CSR-DIW รวม 4,085 ราย
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4. Green Industry Development

The Department of Industrial Works has carried
out industrial development in accordance with the
eco industry and green industry which focuses on the
development of the town in accordance with the
potential in natural resource and physical structure,
productivity and commercial competitiveness,
reduction of impact on the environment, occupational
safety and social responsibility. The development
creates an equilibrium in the economic, environmental
and social aspects which contributes to the coexistence
of industry and community with happiness and
sustainability. The promotion and development of the
enterprises to become green industry is undertaken as
follows:
- Raising awareness and understanding of the
development to the staff of all levels.
- Publicizing through various media the
knowledge, concept and experience of the successful
organizations as examples and guidelines on practice
to other enterprises.
- Building and developing experts and assessors
and providing service to the entrepreneurs to be able
to develop their enterprises to become green industry
through the following projects:
4.1 The project to promote enterprises to
have social responsibility and coexist with the
community with sustainability (CSR-DIW).
The CSR project has been implemented since
2008 up to present. More than 1,700 enterprises have
been promoted to implement CSR-DIW in their
enterprises. Network of certified enterprises has been
created in different levels such as CSR-DIW for Beginner,
CSR-DIW Continuous, CSR-DIW Network Award, CSR-DIW
in Supply Chain, CSR-DIW Advance Award Level 4, CSRDIW Advance Award Level 5 and Pre CSR-DIW. The total
enterprises in the network are 4,085.
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4.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
ส�ำหรับอุตสาหกรรมรายสาขา (Cleaner Technology/ CT)
เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเป็นแนวคิดและเทคนิค
ในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ลดการ
เกิดของเสียให้น้อยที่สุด มีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
จึงช่วยลดต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการจัดการของเสีย
รวมทั้งลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้มีการส่งเสริม CT ไปสู่
การปฏิบัติใช้แล้ว จ�ำนวน 19 รายสาขา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548
In 2005

ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
In 2008
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
In 2009
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
In 2010
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
In 2011
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
In 2012
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
In 2013
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
In 2014
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
In 2015
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
In 2016

4.2 The project to transfer Cleaner Technology
(CT) to sectoral industry.
Cleaner Technology is a concept and a technique
in using resources economically and efficiently to
minimize the waste and with continuity in solution to
the problem. Therefore, the production cost and the
waste management cost is reduced as well as the
environmental impact. Presently, 19 sectoral industries
have applied the cleaner technology namely;

1. อุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์นม / Milk and dairy product
2. อุตสาหกรรมยางพารา (น�้ำยางข้น ยางแท่ง STR20 และผลิตภัณฑ์ยางล้อ)
   Rubber industry (concentrated latex, block rubber (Technically
   Specified Rubber -STR 20), rubber tyres)
3. อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง / Canned pineapple
4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ (ลูกชิ้น – ไส้กรอก)
   Processed meat (meat ball and sausage)
5. อุตสาหกรรมชุบโลหะ / Electroplating
6. อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง / Frozen seafood
7. อุตสาหกรรมโรงสีข้าว / Rice mill
8. อุตสาหกรรมปลากระป๋อง / Canned fish
9. อุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวและเส้นหมี่ / Rice noodle
10. อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ / Wooden furniture
11. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางล้อ / Tyres
12. อุตสาหกรรมโรงสีข้าวสหกรณ์ / Cooperatives rice mill
13. อุตสาหกรรมยางพารา (ยางแท่ง) / Para Rubber Industry (rubber tyres)
14. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (เครื่องปรับอากาศ)
     Electricity and electronics production (air-conditioner)
15. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร / Food packaging
16. อุตสาหกรรมข้าวโพดกระป๋อง / Canned corn
17. อุตสาหกรรมกลุ่มโลหะ / Metal sector
18. อุตสาหกรรมแก้ว / Glass
19. อุตสาหกรรมน�้ำจากผักและผลไม้ / Vegetable and fruit juice
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4.3 โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้ำ :
การเผยแพร่และสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์
รักษ์แม่น�้ำ
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและได้จัดท�ำ
กิ จ กรรมอุ ต สาหกรรมรวมใจภั ก ดิ์ รั ก ษ์ แ ม่ น�้ ำ  ปี ที่ 10
“1 ทศวรรษทีย่ งิ่ ใหญ่ ร้อยสายใยสูส่ ายน�ำ้ ” ขึน้ ภายใต้โครงการ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้ำ : การเผยแพร่และสร้าง
เครือข่ายอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่นำ 
�้ เพือ่ จัดกิจกรรม
ให้ความรูใ้ นการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และสร้างความตระหนัก
ความร่วมมือในการดูแลอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของ
ภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม นิสติ
นักศึกษา นักเรียน ประชาชนทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เพือ่ สนองตอบ
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน�้ำในแม่น�้ำสายหลักของประเทศที่เริ่ม
เสื่อมโทรมลง และเป็นการสนับสนุนให้การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยจัด “คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ
อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น�้ำ  1 ทศวรรษที่ยิ่งใหญ่
ร้อยสายใยสู่สายน�้ำ” เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการมอบรางวัล
การประกวดภาพวาดแอนิ เ มชั่ น อิ น โฟกราฟฟิ ค รางวั ล
ผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมด้านการอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟู
แม่น�้ำ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย

4.3 The project of “Ministry of Industry’s
Contribution to the River Conservation”: Public
relations and industrial networking.

4.4 การส่ง เสริมและพัฒนาสถานประกอบการ
สู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
1. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมสีเขียว โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้
กลุ่มเป้าหมายและให้ความรู้ควบคู่กันไป ฝึกอบรมบุคลากร
กระทรวงอุตสาหกรรมหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ส่วนกลางและ
ส่ว นภู มิภ าคเพื่ อ ให้เ ป็น ผู ้ ต รวจประเมิ น และที่ ป รึ ก ษา
อุตสาหกรรมสีเขียว ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ละระดับ
ของโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาการส�ำหรับ

4.4 The project to promote and develop
enterprise to green industry The project comprises
3 activities which include
1. Promoting and developing knowledge of
green industry A focus was given on the increase of
understanding in green industry of the target groups
and the training of human resource of the Ministry of
Industry and related agencies to become assessors
and consultants in green industry in compliance with
the criteria of each level of green industry project as
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The Ministry of Industry has promoted and
supported industrial development coupled with
environmental conservation and restoration. The project
of “Ministry of Industry’s Contribution to the River
Conservation” has been implemented for ten
consecutive years. In 2016, an activity under the theme
of “Great Decade: Care for River” was organized to
celebrate a decade of the project implementation with
the objectives of raising awareness and dissemination of
knowledge in environmental protection and building
cooperation in environmental conservation and
restoration among various sectors including the
manufacturers, students, general public, public sector
concerned and mass media. Moreover, an activity in
honor of Her Majesty the Queen and in response to Her
Majesty’s concern about the quality of water in the
principal rivers of the country which have become
deteriorated and as a promotion of the development
of the eco industrial towns, the Ministry of Industry has
organized a “Concert in Honor of Her Majesty the Queen:
Ministry of Industry’s Contribution to the River Conservation”
on 9 August, 2016 at Thailand Cultural Center. Furthermore,
the awards presentation to the winners of Animation of
Infographic Contest and to the outstanding manufacturers
in the area of river conservation and restoration was also
held for the purpose of networking.
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มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ISO14001 ISO26000 CSR - DIW
หรือมาตรฐานต่างๆ ที่สามารถขอเทียบระดับอุตสาหกรรม
สีเขียว
2. การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบ
ระดับหรือเลือ่ นระดับสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว เพือ่ ตรวจประเมิน
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ขอเทียบระดับหรือ
เลือ่ นระดับอุตสาหกรรมสีเขียวสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียวระดับที่
3-5
3. การให้คำ� แนะน�ำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพือ่
มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ขจัดข้อร้องเรียนต่างๆ พัฒนาและ
เสริมสร้างจิตส�ำนึกและยกระดับให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว
ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีสถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการทัง้ สิน้ 57 โรงงาน สามารถยืน่ ขอการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูงขึ้นได้ทั้งสิ้น 52 โรงงาน
โดยมีสถานประกอบการที่ยื่นขอการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 2 จ�ำนวน 28 โรงงาน และระดับที่ 3 จ�ำนวน
24 โรงงาน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว
เป็นโครงการส�ำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มอบหมาย
ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลัก
ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
เผยแพร่ เชิญชวน ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงงานพัฒนาเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
สีเขียวในระดับต่างๆ (ระดับ 1-5) ซึ่งผลด�ำเนินการระหว่าง
1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2559 มีโรงงานอุตสาหกรรม
เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียวแล้ว 29,068 โรงงาน จากเป้าหมาย
35,000 โรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนปฏิบัติการระหว่างปี
2561 - 2564 ทีจ่ ะส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรม
สีเขียวในระดับต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 โรงงานต่อปี

well as to become technical experts in relevant
standards such as ISO 14001, ISO 26000, CSR-DIW or
other standards which have applied for being
considered as equivalent to green industry.
2. Assessment of industrial enterprises
applying for certification or upgrading to the level 3-5
of green industry.
3. Giving in-depth advice to enterprise to be
green industry. The knowledge of production
management for environment conservation which can
be effectively applied, reducing complaints and raising
awareness about green industry will be given to the
manufacturers so that they can be upgraded to higher
level.
In the fiscal year 2016, 57 enterprises have
participated in the project. Fifty-two factories have been
certified for higher level. Out of 52 factories, 28
enterprises have been certified at green industry level
2 and 24 enterprises at green industry level 3.
The project of green industry is an important
project of the Ministry of Industry. The Department of
Industrial Works which has been assigned to be the
main responsible organization has been receiving good
cooperation from the provincial industrial officers all
over the country to give information, advice and
support to enterprises to apply for green industry
(level 1-5). From 1 October 2012 to 30 September
2016, there are 29,068 industrial enterprises applied
for green industry from the target of 35,000 enterprises.
According to the implementation plan of 20182021of the Department of Industrial Works, not less
than 2,000 industrial enterprises per year will be
promoted to participate in the different levels of green
industry.

กระทรวงอุตสาหกรรมมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่น
ในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อ
เนือ่ ง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์ ก รตลอดห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมได้จดั ท�ำมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยจ�ำแนก
เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green

develop industrial sector to be green industry which
is the industry that commits its operation to be
environmentally friendly for sustainable development.
Green industry has focused on continuous development,
social responsibility inside and outside the organization
throughout the supply chain. The Ministry of Industry
has developed the standard for green industry by
dividing into 5 levels namely Level 1 Green Commitment,
Level 2 Green Activity, Level 3 Green System, Level 4
Green Culture and Level 5 Green Network so as to

5. Driving of Mining Operation and Primary
5. การขับเคลื่อนการประกอบการเหมืองแร่และ Industries to Green Industry
The Ministry of Industry aims to promote and
อุตสาหกรรมพืน้ ฐานสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว
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Commitment) ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green
Activity) ระดั บที่ 3 ระบบสีเ ขียว (Green System)
ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ระดับที่ 5
เครือข่ายสีเขียว (Green Network) เพือ่ ผลักดันและส่งเสริม
ให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาและยกระดับการประกอบการ
ให้อยู่ในมาตรฐานสูงสุด
กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่
เป็ น หน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมและเป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและก�ำกับดูแลอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน ได้แก่ เหมืองแร่ โรงแต่งแร่
โรงประกอบโลหกรรม โรงงานโม่บดหรือย่อยหิน และโรงงาน
ผลิตเกลือสินเธาว์ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มุ่งสู่
อุตสาหกรรมสีเขียวตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม
และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยด�ำเนินการในเชิงรุก
และต่อเนื่องในกิจกรรมหลัก ได้แก่
5.1 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐานเข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรม
พื้นฐาน เป็นอุตสาหกรรมที่มีภาพลักษณ์ในเชิงลบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ซึ่งปัญหาหลักที่
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ ได้แก่ ปัญหาผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมอันเนือ่ งมาจากการประกอบกิจการ ประกอบกับ
ผู้ประกอบการบางส่วนมิได้น�ำหลักวิชาการด้านวิศวกรรม
และความปลอดภัยมาใช้อย่างเคร่งครัด ขาดประสิทธิภาพ
น�ำมาสู่ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ในการปฏิบตั งิ าน ส่งผลให้กระแสสังคมมีความรูส้ กึ ทีไ่ ม่ยอมรับ
การประกอบการของภาคอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ แ ละ
อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ต่อเนื่องจากแร่
เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั อุตสาหกรรมเหมืองแร่
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่จึงได้ประกาศนโยบายเหมืองแร่สีเขียว
(Green Mining Policy) ขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
โดยเน้นการท�ำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้าน
การให้บริการแก่ผู้ประกอบการ พร้อมๆ กับการสนับสนุน
และผลักดันให้สถานประกอบการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมมี
ส่วนร่วมมากที่สุด
ในการด� ำ เนิ น งานที่ ผ ่ า นมา (2553-2558)
กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ได้ประชาสัมพันธ์
และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในนโยบายและหลักเกณฑ์
เหมืองแร่สเี ขียว พร้อมทัง้ ด�ำเนินการประเมินและมอบรางวัล
ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวไปแล้วจ�ำนวน
138 ราย และปี 2559 ได้ด�ำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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promote the industrial development to the highest
standard.
The Department of Primary Industries and Mines
under Ministry of Industry is the main organization
responsible for the management and supervision of
the mining industry and primary industries which
comprise mines, minerals-dressing plant, metallurgical
plant, crushing plant and salt rock plant. In response
to the policy of Ministry of Industry, the Department
of Primary Industries and Mines has driven mining
industry and primary industries to strive for being green
industry so that economic, social and environmental
aspects can be developed with equilibrium and
sustainability. The main activities have been
implemented continuously with proactive approach
which includes the following:
5.1 The Project for promoting mining
industry and primary industries to comply with
green mining standard.
The mining industry and primary industries
usually have a negative image when compared with
other industries. The main problems are environmental
impact caused by the mining operation and the failure
to comply with the engineering and safety principle of
some entrepreneurs resulting in an impact on the
environment, work safety and the public acceptance
of the mining industry and minerals- related primary
industries.
In order to promote good image of the mining
industry and to mineral-related industries, the
Department of Primary Industries and Mines issued the
Green Mining Policy on 2 February 2009 focusing a
proactive approach to become excellent in providing
service to the entrepreneurs while supporting
industrial enterprise to run the business with
environmental friendly operation with as much
involvement of community and society as possible.
During the years 2010 - 2015, the Department
of Primary Industries and Mines has made public
relations and promote understanding of the entrepreneurs
in the policy and principle and criteria of green mining.
Assessment was conducted for green mining certification
and awards were presented to 138 successful
entrepreneurs who comply with the green mining
standard. In 2016, activities under the green mining
project were carried out as follows:
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1. การด� ำ เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมาย
มีกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม สรุปผลส�ำเร็จได้ ดังนี้
(1) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐาน ยกระดับมาตรฐานการประกอบการ
สู่เหมืองแร่สีเขียว (Green Mining) โดยจัดการฝึกอบรม
สั ม มนา และส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปให้ ค� ำ แนะน� ำ ปรึ ก ษาแก่
ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐานทัว่ ประเทศ
มีค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 20 ราย ซึ่งผลการด�ำเนินงาน
สามารถให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาและจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจ
ประเมินผู้ประกอบการเบื้องต้นทั่วประเทศจ�ำนวน 57 ราย
(2) การส่งเสริมสถานประกอบการเป้าหมายให้ได้
รับการพัฒนาและยกระดับสูม่ าตรฐานเหมืองแร่สเี ขียว มีคา่
เป้าหมายจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่า 20 ราย ซึง่ ผลการด�ำเนินงาน
สามารถพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายได้จำ� นวน 31 ราย
(3) การตรวจประเมินสถานประกอบการทีส่ มัคร
เข้าร่วมโครงการตามมาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว โดยคณะ
อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหมืองแร่สีเขียวมีเป้าหมาย
ผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวไม่น้อยกว่า 20 ราย
ซึ่งผลการด�ำเนินงานได้ตรวจประเมินสถานประกอบการ
ไปแล้วจ�ำนวน 31 ราย
(4) การส่งเสริมการรักษามาตรฐานเหมืองแร่
สี เ ขี ย ว ส� ำ หรั บ สถานประกอบการที่ เ คยได้ รั บ รางวั ล
เหมืองแร่สเี ขียวมาแล้ว โดยเชิญชวนผูป้ ระกอบการส่งข้อมูล
ที่ได้ด�ำเนินการเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้รับรางวัลเหมืองแร่
สีเขียว และลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการด�ำเนินการ
ก่อนประกาศผู้ประกอบการที่ผ่านการประเมิน โดยมีผู้ขอ
เข้ารับการประเมินจ�ำนวน 45 ราย (อยูร่ ะหว่างการตรวจประเมิน)
2. แนวทางการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง ในปีงบประมาณ
2560 ด�ำเนินงานโดยมี 3 กิจกรรม ได้แก่
(1) ตรวจประเมินและให้รางวัลเหมืองแร่สีเขียว
โดยเชิญชวนผูป้ ระกอบการส่งข้อมูลการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
เหมืองแร่สีเขียว เข้ามาพิจารณาในคณะอนุกรรมการคัดเลือก
และลงพื้นที่เพื่อประเมิน ก่อนประกาศผู้ประกอบการที่ผ่าน
การประเมินและจัดพิธมี อบรางวัลต่อไปมีคา่ เป้าหมาย 20 ราย
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1. Implementation of the plans according to
indicators and target include 4 activities:
(1) Promoting entrepreneurs of mining
industry and primary industries to upgrade their
operation to meet the standard of green mining by
organizing trainings and seminar, sending officials to
give advice to entrepreneurs all over the country which
has the target of not less than 20 entrepreneurs. In
2016, the Department of Primary Industries and Mines
has given consultancy and conducted initial assessment
of 57 entrepreneurs.
(2) Promoting the target enterprise to be
developed and upgraded to the standard of green
mining. The target is not less than 20 enterprises. In 2016,
the number of 31 enterprises has been developed.
(3) Inspecting the enterprises which have
applied to participate in the project in accordance with
the green mining standard. According to the target of
the selection subcommittee, the successful participants
should not be less than20 enterprises. Presently, 31
enterprises have been inspected.
(4) Promoting the maintenance of green
mining standard for the enterprises which have received
awards for green mining by inviting entrepreneurs to
send information of further operation after receiving
awards. The assessment of the operation will be carried
out and the names of the successful entrepreneurs
will be announced. In 2016, 45 entrepreneurs have
applied for assessment.
2. Guideline for the continuous implementation.
The project for promoting the mining industry and
primary industries to comply with green mining
standard and will continue to be implemented in the
fiscal year 2017 with 3 activities as follows:
(1) Inspection and awards presentation n to
the successful entrepreneurs for green mining.
Entrepreneurs will be invited send information of
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(2) ให้ค�ำแนะน�ำ  ปรึกษา และตรวจประเมิน
ในเบือ้ งต้น เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการตรวจประเมิน
พร้อมทัง้ จัดระดับสถานประกอบการตามมาตรฐานเหมืองแร่
สีเขียว เพื่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานในโอกาสต่อไป
มีค่าเป้าหมาย 20 ราย
(3) ส่งเสริมการรักษาระดับมาตรฐาน เหมืองแร่
สีเขียว ส�ำหรับสถานประกอบการที่เคยได้รับรางวัลเหมืองแร่
สีเขียวมาแล้ว มีค่าเป้าหมาย 40 ราย
5.2 การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานน�ำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะ
หน่ ว ยงานที่ ก� ำ กั บ ดู แ ลกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมแร่ ไ ด้ ก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์ในการผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบการ
กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมแร่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ มี ม าตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพิม่ มากขึน้ โดยการจัดท�ำ “โครงการ
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ ใ ห้ มี ม าตรฐานสากลเพื่ อ
ความรับผิดชอบต่อสังคม” ขึน้ ซึง่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งระหว่าง
ปี 2553 - 2559 แต่ในปี 2558 ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการ
ใหม่เป็น “โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมพื้นฐานน�ำเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR-DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่
สามารถประกอบการอย่างต่อเนื่องและอยู่ร่วมกับสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ภาคสั ง คมทั้ ง ประชาชน
หน่วยงานท้องถิ่น ภาครัฐ ยอมรับการประกอบการของ
อุตสาหกรรมแร่ และเข้าใจความจ�ำเป็นของการน�ำทรัพยากรแร่
มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตและใช้แร่ได้
อย่างยั่งยืนก่อให้เกิดความมั่นคงด้านแร่ในระยะยาวต่อไป
ในปี 2553 - 2558 กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
ได้ดําเนินการ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้มี
มาตรฐานสากลเพือ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2553-2558”
โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมแร่ ได้รับการเสริมสร้าง
ให้นํามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ (CSR - DPIM) ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ตัง้ แต่
ปี 2553 - 2558 รวมจํานวน 76 แห่ง นอกจากนี้ ยังได้เริ่ม
จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย CSR - DPIM ในปี 2555 เป็ น ปี แ รก
เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมเพื่อให้เกิดการ
ขยายผลความร่วมมือในระดับเครือข่ายของสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ ทีไ่ ด้รบั รางวัล CSR - DPIM ปี 2553 - 2558
และได้สถานประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
CSR-DPIM จนถึงปี 2559 จํานวน 57 แห่ง
ส�ำหรับปี 2559 ซึ่งได้จัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7  มีสถานประกอบการแร่นาํ มาตรฐานฯ ไปประยุกต์
ใช้ในองค์กรเพิม่ ขึน้ อีก 11 แห่ง และคาดว่ามีสถานประกอบการ
Ministry of Industry 2016

operation in compliance with the green mining criteria
for consideration of the selection subcommittee.
Assessment will be carried out at the site, the names
of the successful entrepreneurs will be announced
and the award presentation will be held. The target
of this activity is 20 entrepreneurs.
(2) Giving recommendations and advice to
entrepreneurs including initial inspection as a
preparation the real inspection. Mining enterprises will
be placed in the appropriate level according to green
mining standard for upgrading to higher level in the
future. The target is 20 entrepreneurs.
(3) Promoting the maintenance of the green
mining standard for the enterprises which have received
the green mining awards. The target is 40 entrepreneurs.
5.2 Promoting the entrepreneurs of mining
and primary industries to apply the CSR-DPIM
criteria in their enterprises.
The Department of Primary Industries and Mines,
in the capacity of the government agency responsible
for supervising the mining industry, has defined its
strategies in promoting the mining industry to comply
with the standard of social responsibility. Among the
above mentioned strategies was the project of
“Promoting the Mining Industry to implement the
International Standard for Social Responsibility in their
Enterprises” which has been implemented during
2010-2016. In 2015, the name of the project was
changed to “Promoting the Entrepreneurs of Mining
and Primary Industries to Implement CSR-DPIM in their
Enterprises”. The objectives of the project are to promote
the continuous operation of the mining enterprises
and the sustainable coexistence of the mining enterprises
with community and environment, the acceptance of
the operation of mining industry by the civil sector
including the general public and local organizations
and the public sector in understanding the necessity
in making use of minerals which will benefit in the
sustainable production and mineral security in the long
run. During the years 2010 - 2015, 76 enterprises have
been implementing CSR-DPIM in their premises. In 2012,
CSR-DPIM Network was firstly established to strengthen
and promote the cooperation among the awarded
enterprises. Up to 2016, CSR-DPIM Network has 57
members.
In 2016, the CSR-DPIM project which has been
implemented for the 7th years has 11 additional
mining enterprises participating in the project. It is
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สมั ค รเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ย CSR-DPIM (เป็ น
สถานประกอบการที่ ไ ด้ รั บ โล่ ร างวั ล CSR-DPIM ในปี
2553-2559) เพิ่มขึ้นอีก 11 แห่ง สรุป รวมปัจจุบันมี
สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั โล่รางวัล CSR - DPIM แล้วทัง้ หมด
จ�ำนวน 87 แห่ง ในจ�ำนวนนี้มีสถานประกอบการที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR - DPIM แล้ว 57 แห่ง และมี
สถานประกอบการที่มีการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบ
อย่างต่อเนือ่ ง และได้รบั โล่รางวัล CSR - DPIM Continuous
Award 2559 42 แห่ง
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินโครงการ
ผูแ้ ทนของสถานประกอบการและสถานประกอบการ
เครือข่าย CSR - DPIM 2559 ไม่น้อยกว่า 150 คน ได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Group Training)
ประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใหม่ๆ จากเวที
แลกเปลีย่ นการเรียนรู้ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจน
มีการขยายผลการด�ำเนินงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญอื่นๆ ขององค์กร เช่น
พนักงาน ผู้รับเหมา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
บุคคลากรของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และผู้ที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 300 คน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ให้มมี าตรฐานสากล
เพือ่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2559 ได้กำ� หนดให้ผปู้ ระกอบการ
รายใหม่ และผู้ประกอบการเครือข่าย CSR - DPIM จัดท�ำ
โครงการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยเฉพาะในชุมชนซึง่ เป็นพืน้ ที่
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร อันจะน�ำมา
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งเป็น
การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแร่ พ.ศ. 2559 ตามนโยบายการก�ำกับดูแลของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ให้กับชุมชนอีก
ทางหนึ่ง โดยในปี 2558 ผู้ประกอบการ 2558 11 ราย
และผู้ประกอบการเครือข่ายอีก 48 ราย ได้จัดกิจกรรม
การจ�ำแนกเป็นโครงการพัฒนาชุมชนจากผู้ประกอบการ
CSR-DPIM 2558 จ�ำนวน 11 โครงการ และโครงการพัฒนา
ชุมชนจากผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM 41 โครงการ
เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมมูลค่าโครงการ
พัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมที่ผู้ประกอบการทั้ง 2 กลุ่ม
สนับสนุน ทัง้ สิน้ 19,882,931 บาท นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการ
ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว ยังได้จัดท�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
เงิน 2,405,430 บาท และแผนงานยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น พนักงาน ผูร้ บั เหมาของผูป้ ระกอบการ
เป็นเงิน 14,570,665 บาท รวมมูลค่าการลงทุนทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมของผูป้ ระกอบการทีร่ ว่ มโครงการ CSR-DPIM
2558 ทั้งหมด เป็นเงิน 36,859,026 บาท ส่วนในปี พ.ศ.
2559 นี้ยังอยู่ระหว่างการสรุปผลการด�ำเนินงาน
Ministry of Industry 2016

expected that these 11 mining enterprises will join the
CSR-DPIM Network (network of awarded members during
2010 - 2016). In summary, the total number of mining
enterprises which have been awarded CSR-DPIM is 87
out of which 57 enterprises have joined the CSR-DPIM
Network. Out of this number 42 enterprises have received
the 2016 CSR-DPIM Continuous Award.
Benefits of the CSR-DPIM Project
Not less than 150 representatives of the mining
enterprises and members of the CSR-DPIM 2016 Network
have gained knowledge of green mining from the group
training, new experiences of new CSR activities from the
seminars, study visits. The result has been extended on
a continuous basis to the community and stakeholders,
i.e. personnel of the enterprises and contractors so as
to create good relations with the community and
sustainable coexistence.
About 300 entrepreneurs of mining industry, human
resource of the Department of Primary Industries and
Mines and interested persons have gained knowledge
and understanding in CSR standard.
According to the project “Promoting the Entrepreneurs
of Mining and Primary Industries to Implement CSR-DPIM
in their Enterprises” “the new entrepreneurs joining the
project as well as the entrepreneurs of the CSR-DPIM
Network are required to set up, with involvement of the
community, a development project to promote the
operation with social responsibility, particularly the
community which is situated in the vicinity of 5
kilometers of the location of the mining enterprise. The
above mentioned development project will bring about
good relationship between entrepreneurs and community
and a happy and sustainable coexistence as well as
creating an understanding in CSR in accordance with the
CSR- DPIM standard of 2016 of the community based
on the policy in supervision of the Department of
Primary Industries and Mines. In 2015, the 11 new
entrepreneurs of CSR-DPIM 2015 and 48 entrepreneurs
of CSR-DPIM Network have prepared 11 community
development projects and 41 development projects
respectively. These projects have community involvement.
The total cost of the projects is 19,882,931 Baht. Moreover,
entrepreneurs of both groups have prepared an
environment plan costing 2,405,430 Baht and the plan
for upgrading the quality of life of stakeholders such as
human resource and contractors of the enterprises of
the amount of 14,570,665 Baht. The total amount of
investment in social and economic aspects of the
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นอกจากนีส้ ถานประกอบทีไ่ ด้รบั โล่รางวัล CSR-DPIM
ยังสามารถเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขีย ซึง่ โครงการนี้
จะแบ่งผูป้ ระกอบการทีส่ นใจสมัครเข้าร่วมโครงการออกเป็น
5 ระดับ ได้แก่ Green Commitment Green Activities
Green System Green Culture และ Green Network
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดระดับให้ผู้ประกอบการที่
สมัครตามความเหมาะสม แต่สำ� หรับผูท้ ผี่ า่ นเกณฑ์ CSR-DPIM
แล้วนั้นจะถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ 3 (Green System) ของ
โครงการ ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ประกอบการ CSR-DPIM
สมัครจะเริ่มต้นที่ระดับที่ 3 โดยอัตโนมัติ และพัฒนาขึ้นไป
เป็นระดับที่ 4 Green Culture และระดับที่ 5 Green Network
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมสีเขียว อันจะก่อให้เกิด
เครือข่ายของผูป้ ระกอบการทีม่ กี ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป
การด�ำเนินงานในระยะต่อไป
ในปี 2560 จะจัดให้มโี ครงการอย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 8
และมีแผนให้สถานประกอบการแร่นำ� มาตรฐานฯ ไปประยุกต์
ใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้นอีก 10 แห่ง และมีสถานประกอบการ
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DPIM เพิ่มขึ้นอีก
จ�ำนวน 11 แห่ง และมีแผนจะจัดการฝึกอบรมความรู้ CSRDPIM ให้กับผู้ประกอบการเหมืองแร่ระดับเล็กและกลาง
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่า 50 ราย และสถานประกอบการทั้งหมด
มีแผนพัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม แผนงานยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนสืบไป
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entrepreneurs participating in CSR-DPIM 2015 project is
36,859,026 Baht. The result of the project implementation
in 2016 is in the process of conclusion.
Moreover, the enterprises which have been awarded
CSR-DPIM can also apply for Green Industry which is
divided into 5 levels comprising Green Commitment, Green
Activities, Green System, Green Culture and Green Network.
The Ministry of Industry will consider the appropriate
level for the interested enterprises. The enterprises with
CSR-DPIM award will be placed automatically at level 3
(Green System) and can be developed to a higher of
levels 4 (Green Culture) and level 5 (Green Network).
Thus the network of entrepreneurs with sustainable
development will be created.
Implementation in 2017
In 2017, the CSR-DPIM project will be implemented
continuously in the 8th years. It is expected that 10
additional mining enterprises will participate in the
project and 11 mining additional enterprises join the
CSR-DPIM Network. Trainings of CSR-DPIM will be provided
to not less than 50 mining SMEs. It is also expected that
more community and environmental development plans
and plans for upgrading the quality of life of stakeholders
will be available contributing to the sustainability of the
coexistence of the enterprises and the community.
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ยุทธศาสตร์ที่
Strategy

4

กระทรวงอุตสาหกรรม ด�ำเนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร อีกทั้ง
บุคลากรจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา ดังนั้น
บุคลากรของกระทรวงอุตสาหกรรม จะต้องมีการพัฒนาและ
ปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานรวมถึง
ความรู้ในด้านต่างๆ ของบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องมีพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ นอกจากเป็นการเสริมสร้างความรูแ้ ละทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก�ำลัง
ในการท�ำงาน โดยมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับบทบาท ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงและ
ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีการพัฒนาความรู้
ทักษะ สมรรถนะด้านการบริหาร สมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงาน
สมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ าน การส่งบุคลากรไปศึกษา/
ฝึกอบรม ยังหน่วยงานภายนอก รวมทัง้ การเตรียมความพร้อม
การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนาความรู้
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสามารถให้ค�ำแนะน�ำและเป็น
ที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการได้ พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงาน
ที่เป็นประสบการณ์เชิงประจักษ์ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุน
จากหอการค้าประจ�ำจังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสระแก้ว
และจั ง หวั ด เชี ย งราย ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ.2559
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยส�ำนักบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้พฒ
ั นาบุคลากรในสังกัดกระทรวง
รวม 856 คน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ดังนี้
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การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
Development of
organizational competency

The Ministry of Industry has conducted human
resource development which is essential for the
organization changes. Moreover, human resource needs
regular development in order to have more initiative
and creativity which will lead to the economic and
social changes. Therefore, it is necessary to develop
the work performance and knowledge in different
areas of the human resource of the Ministry of
Industry regularly to be appropriate with the changing
world. The development will benefit the increased
knowledge and skill of the personnel as well as the
morale in work. The human resource development
plan has been prepared to correspond with their role,
mission and strategy of the Ministry of Industry. The
plan consists of the development of knowledge, skill,
managerial competency, functional competency, and
other necessary competency, participation in the
training conducted by outside organizations. Moreover,
in the preparation for the AEC membership, development
of knowledge and potential will be conducted so that
the personnel can give helpful advice and consultancy
to the entrepreneurs. Study tours to the special
economic development zones such as in Sra Kaew
and Chiengrai Provinces have been organized so that
the participants can exchange views in trade and
investment with the Provincial Chamber of Commerce.
In 2016, the Office of the Permanent Secretary of
Industry by the Bureau of Human Resource Development
has conducted development for 856 personnel of the
Ministry of Industry as follows:
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1. กิจกรรมพัฒนานักบริหารเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่ 1. Development Of Executives For Promotion
To Higher Position.
ต�ำแหน่งทีส่ งู ขึน้
การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มที่ จ ะ
ก้าวเข้าสูต่ ำ� แหน่งระดับบริหารในอนาคตและเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการปฏิบัติภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้สามารถ
เป็นผู้น�ำตนเอง ผู้น�ำทีม ผู้น�ำองค์กร และผู้น�ำเครือข่ายที่
สามารถผลักดันนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของกระทรวงไปสู่
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยหลักสูตรต่างๆ
จ�ำนวน 205 คน ได้แก่
1. หลักสูตรนักบริหารระดับต้น เป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพและความพร้อมในการบริหารอย่างมีสมรรถนะ
สร้างโอกาสในการสร้างสายสัมพันธ์ และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคลากร
ระดับช�ำนาญการ/ช�ำนาญงาน มีผผู้ า่ นการพัฒนา 80 คน
2. หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ แนวความคิดและประสบการณ์ให้แก่บุคลากรระดับ
กลางของกระทรวงในด้านเกี่ยวกับการบริหารงาน บริหาร
คนและจิตใจทีย่ ดึ หลักคุณธรรม จริยธรรมให้มคี วามพร้อมที่
จะรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และทราบหลักการ ปัญหา
อุ ป สรรค และแนวทางแก้ ไ ขในการบริ ห ารงานส� ำ หรั บ
นักบริหารรุน่ ใหม่ กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรระดับ
ช�ำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส มีผู้ผ่านการพัฒนา
74 คน
3. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เป็นการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความสามารถในการเป็นผู้น�ำให้สอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบและยุทธศาสตร์ขององค์กร พัฒนา
ขีดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์ให้เป็นผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลุม่ เป้าหมายประกอบด้วยบุคลากรระดับช�ำนาญการพิเศษ
โดยมีผผู้ า่ นการพัฒนา 51 คน
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The objectives in training and development of
human resource for promotion to the executive position
in the future and to have role in fulfilling the mission of
the Ministry of Industry are to develop their capability
in being a self- leader, team leader, organization leader
and network leader who can drive the policy or strategy
of the Ministry of Industry to the target with efficiency.
The following training courses which have been attended
by 205 people are as follows:
1. Training course for executives of primary level.
The training is intended to increase the potential and
readiness of the personnel in the administration with
competency and to provide them with an opportunity
to have more contact and share experiences. The target
groups are 80 personnel of professional level/experienced
level.
2. Training course for executives of higher level
(middle level). The training is intended to increase
knowledge, provide concept and experience to the
personnel of middle level in the administration, people
management and mental management based on moral
and ethics to be prepared for higher responsibility. The
trainees will be informed about the principle, problem,
obstacles and problem solving for the modern executives.
The target groups are 74 personnel of professional level
(senior) and general service officers, senior level.
3. Training course for executives of the higher
level. The training is intended to increase the capability
of the human resource to become the leaders which is
in line with the role, responsibility and strategy of the
organization. The managerial competency of the trainees
will be developed to increase their capability in
circumstance analysis so as to be responsible for efficient
change management. The target groups were 51
personnel of senior professional level.
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2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะประจ�ำต�ำแหน่งงาน 2. Development Of Functional Competency For
Human Resource Of Provincial Industrial Office.
ให้แก่ผบู้ ริหารและบุคลากรในส่วนภูมภิ าค
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่ประจ�ำ
อยูท่ กุ จังหวัดของประเทศ ซึง่ เปรียบเสมือนตัวแทนกระทรวง
ในส่ ว นภู มิ ภ าคและเป็ น ด่ า นหน้ า ในการให้ บ ริ ก าร
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยมี
ภารกิจที่ต้องด�ำเนินการในหลายมิติ ประกอบด้วย หน้าที่
ในการบริหารจัดการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การส่งเสริม
และสนับสนุนผู้ประกอบการ การออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ซึ่งครอบคลุม
การก�ำกับด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมถึง
การให้สัมปทานเหมืองแร่และการฟื้นฟูแหล่งแร่ต่างๆ ทั้งนี้
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงต้องส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกระดับ
มีความรู้ ทักษะตามความจ�ำเป็นของแต่ละกลุม่ งาน 246 คน
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมจังหวัด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้าน พ.ร.บ.โรงงาน
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 รวมทั้ง
กฎระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารงานพัสดุ
ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัด 36 คน โดยรุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่
6 - 10 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2559 จ�ำนวน 30 คน
2. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฝ่ายนโยบายและแผน
เป็นการพัฒนาบุคลากรฝ่ายนโยบายและแผน เพือ่ น�ำความรู้
ที่ได้ไปใช้ในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์

Ministry of Industry 2016

The Provincial Industrial Offices which are located
in every province in the country represents the Ministry
of Industry in the province and serve as the front office
in providing service to the entrepreneurs and people
in the province. Responsibilities of the Provincial
Industrial Offices comprise several dimensions including
implementing the policy of the Ministry of Industry,
promoting and assisting the entrepreneurs, issuing
licenses for factory operation and for mining which
cover environmental and safety control and issuing
mining concession and mining area restoration. It is
therefore essential to promote the development of
all levels of human resource of the Provincial Industrial
Offices to increase their knowledge and skill necessary
for each group. In 2016, the following training courses
have been organized for 246 personnel of the Provincial
Industrial Offices:
1. Competency development for Provincial
Industrial Officers. The objectives of the training are to
increase their understanding in the Factory Act B.E.
2535 (1992), Mining Act B.E. 2510 (1967) and other
related regulations which have been newly issued as
well as supply management to 36 Provincial Industrial
Officers. The training was organized twice at the Twin
Towers Hotel during 6-10 June and 20-24 June 2016.
2. Human resource development in policy and
planning. The training was intended to increase the
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เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนต่างๆ โดยใช้เครือ่ งมือในการ
วิเคราะห์เพือ่ การวางแผนและจัดท�ำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์
และการบริหารโครงการ ตลอดจนการบริหารจัดการตัวชีว้ ดั
เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาจ�ำนวน 40 คน
3. หลั ก สู ต รพั ฒ นาบุ ค ลากร ฝ่ า ยอุ ต สาหกรรม
พื้น ฐานและการเหมืองแร่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของ
ส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ จ�ำนวน 49 คน ในรูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ ใ นส� ำ นั ก งาน
อุตสาหกรรมจังหวัด มีความรูด้ า้ นกฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบกิจการเหมืองแร่ ให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้
รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงและเป็นที่พึ่งให้กับ
ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นการจัดอบรมให้กบั บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบงานฝ่ายโรงงาน
อุตสาหกรรมของส�ำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพือ่ ให้ทราบ
ถึงความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและแก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมเป็น
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยโรงงานอุตสาหกรรมจากส�ำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด จ�ำนวน 50 ราย
5. หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม :
นักส่งเสริมมือทองรุ่นที่ 4 เป็นการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง
ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม
ให้ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ฝึกความคิดสร้างสรรค์
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม และเป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา
แนะน� ำ ผู ้ ป ระกอบการได้ อ ย่ า งมื อ อาชี พ ซึ่ ง มี ผู ้ เ ข้ า รั บ
การพัฒนา จ�ำนวน 41 คน

Ministry of Industry 2016

knowledge in strategic analysis for the purpose of
establishing strategies and plans by means of analysis
tools, analysis, project management and management
of indicators. The training was attended by 40
participants.
3. Human resource development in primary
industries and mining. The training was organized for
49 personnel of the Provincial Industrial Offices
responsible for the primary industries and mining in
the form of knowledge transfer from the senior officers
to the junior officers. The objective of the training is
to increase their knowledge in law and regulations
concerning mining so that they can apply the obtained
knowledge in their job and give advice to the industry.
4. Human resource development in industrial
work. The training was organized for the personnel of
the Provincial Industrial Offices responsible for
industrial works to increase their knowledge in the
relevant areas which will be useful for improvement
of their job and problems solving. The number of
participants in the training was 50.
5. Human resource development in industrial
promotion: Top Promotion Officers (Program 4). The
training has been organized on a continuous basis for
the personnel of the Provincial Industrial Offices
responsible for industrial promotion to increase their
knowledge in small and medium enterprises promotion
and creativity in product development based on
innovation so that they can give professional advice to
the entrepreneurs. The number of  participant was 41.
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3. กิจกรรมพัฒนาทักษะเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง 3. Development Of Skill Of Human Resource
และพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่
To Cope With Changes And Development
เป็นการเตรียมความพร้อมให้บคุ ลากรเข้ารับการอบรม Of New Civil Servants
เพื่อเข้าสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้น โดยส่งบุคลากรเข้าอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส�ำนักงาน ก.พ. สถาบันพระปกเกล้า
กระทรวงมหาดไทย สถาบันด�ำรงราชานุภาพ กระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ
งานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดี ได้แก่ หลักสูตรการเขียน
รายงานการประชุม หลักสูตรการสร้าง Infographic และ
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีผู้เข้ารับการพัฒนา
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 126 คน และมีการจัดฝึกอบรมให้กบั ข้าราชการ
บรรจุใหม่ของกระทรวง เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี
เสริมสร้างสมรรถนะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การท�ำงาน
เป็นทีมและสร้างเครือข่ายในการท�ำงานระหว่างส่วนราชการ
เรียนรูต้ ามรอยพระยุคลบาท ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจยั
และพัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีข้าราชการใหม่เข้ารับการอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 245 คน
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In the preparation of the readiness of the
personnel to be promoted for higher position, the
personnel will be promoted to attend the training
courses organized by outside organizations such as
Office of the Civil Service Commission, King Prajadhipok’s
Institute, Damrong Rajanuphab Institute under the
Ministry of Interior and Ministry of Foreign Affairs. Skill
development has also been conducted such as minutes
writing, creation of infographic design, English for
communication. The total numberof participants to
such training courses was 126.  For the new civil servants,
the training course involves being good civil servants,
competency development, moral and ethical conduct,
team-working and networking with different departments
and the King’s Initiative Project. Study visit was organized
to Laem Pakbeer Research and Development Royal
Initiated Project and development Center and the
Sirindhorn International Environmental Park in Petchburi
Province. The training was attended by 245 participants.
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4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม 4. Development Of Human Resource Of
เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
Ministry Of Industry As AEC Member
การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรชองส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสร้าง
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเป็นผู้สนับสนุน
ผู้ประกอบการอย่างแท้จริง โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ได้จดั ท�ำกิจกรรมเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ กิจกรรมสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน AEC
ประจ�ำหน่วยงานในสังกัด อก. (Mr.AEC) เป็นหลักสูตรที่
ส�ำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับส�ำนักสิรพิ ฒ
ั นา
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) จัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และในปี 2559 ได้ดำ� เนินการจัดหลักสูตรสร้างผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
AEC ที่ปรึกษาประจ�ำส�ำนักงาน (Mr.AEC) รุ่นที่ 4 ด�ำเนินการ
จัดช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2558 และช่วงที่
2 ระหว่างวันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหารศาสตร์ ซึง่ เป็นการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้าน AEC
ประจ�ำส�ำนักงาน มีความรอบรู้ที่ครอบคลุมด้านการศึกษา
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และรวมถึงกฎระเบียบของประเทศ
สมาชิกอาเซียนเพิม่ ขึน้ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในภูมภิ าคอาเซียน การศึกษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และ
โครงข่ า ยพื้ น ฐานของประเทศอาเซี ย น กฎ ระเบี ย บและ
ผลกระทบด้านการเคลือ่ นย้ายทุนเสรี ด้านการบริการในอาเซียน
ด้านการค้าและการอ�ำนวยความสะดวก ระบบภาษี แนวโน้ม
และการเตรียมความพร้อมของผูป้ ระกอบการและภาคอุตสาหกรรม
ของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพือ่ สามารถใช้เป็นช่องทางในการ
สือ่ สารระหว่างกัน รวมทัง้ ด�ำเนินการส่งเสริมให้ผเู้ ข้าอบรมได้มี
การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ดา้ นเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ขององค์กรชั้นน�ำและความพร้อมของผู้ประกอบการและ
ด่านศุลกากรการค้าชายแดน ณ พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
สระแก้วและจังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป ซึ่งมี
ผูผ้ า่ นการพัฒนาตามหลักสูตร จ�ำนวน 35 คน
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Being among the principal organizations in driving
the economy of the country, it is necessary for the
Ministry of Industry to promote the understanding in the
advantages to be obtained by members from the
obligations of the ASEAN Economic Community (AEC) which
is an economic grouping of the ASEAN member countries
which will be beneficial in the trade negotiation with
other economic groups and in strengthening their
individual economy. In order to prepare the human
resource of the Office of the Permanent Secretary of the
Ministry of Industry as professional advisor to the
entrepreneurs, the following human resource development
has been conducted: Creation of Mr.AEC. The training
course prepared by the Bureau of Human Resource
Development of the Office of the Permanent Secretary
for Industry and Siripattana Training Center of the National
Institute of Development Administration (NIDA) has been
conducted continually. In 2016, the 1st program of the
4th training course (1st program) in Mr. AEC was
conducted during 14-18 December2015 and the 2nd
program was conducted during 1-17 February 2016 at
NIDA. The training course has been provided to the human
resource of the Provincial Industrial Offices to increase
their knowledge in the education, social and economic
system, culture and regulations of the ASEAN countries.
The training course also includes the economic aspects
such as economic cooperation framework, infrastructure
of the countries in ASEAN, regulations on free movement
of goods and services, trade facilitation and tax and tariff
system as well as industrial trend and readiness of the
Thai industry and other countries. Training in the English
language skill is included. Moreover, the empirical study
visit has been organized to increase the experiences of
the participants in the economy, trade and investment of
the leading organizations as well as the readiness of the
entrepreneurs and the border customs offices at the
special economic zones in Sra Kaew and Chiengrai
Provinces The training was attended by 35 participants.
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สนับสนุนข้อมูลและร่วมด�ำเนินการ

Data Supporting and Contributions by
• คณะกรรมการก�ำหนดกรอบ และแนวทางการจัดท�ำรายงาน • Committee on framework and guideline in reporting
ผลการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญของกระทรวงอุตสาหกรรมตาม the annual achievements based on MOI's policy and
strategy
นโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจ�ำปี
• The Office of Industrial Economics
• ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• Office of the Cane and Sugar Board
• ส�ำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน�ำ้ ตาลทราย
• Department of Industrial Works
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม
• Department of Primary Industries and Mines
• กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่
• Department of Industrial Promotion
• กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
• Thai Industrial Standards Institute
• ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
• Industrial Estate Authority of Thailand
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• Thai-German Institute
• สถาบันไทย-เยอรมัน
• Thailand Productivity Institute
• สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ
• National Food Institute
• สถาบันอาหาร
• Thailand Textile Institute
• สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
• Management System Certification Institute (Thailand)
• สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
• Thailand Automotive Institute
• สถาบันยานยนต์
• Electrical and Electronics Institute
• สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• Iron and Steel Institute of Thailand
• สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
• Institute for Small and Medium Enterprise Development
• สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• Construction Institute of Thailand
• สถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย
• Plastic Institute of Thailand
• สถาบันพลาสติก
• Small and Medium Enterprise Development Bank
• ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
of Thailand
แห่งประเทศไทย

ประสานงานและด�ำเนินการ

กลุม่ วิเคราะห์และติดตามผล
ส�ำนักตรวจและประเมินผล
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2202-3000 โทรสาร 0-2202-3140
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