


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาเครื่องจักรกล   

ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา  และโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ศึกษาไวมาวิ เคราะห  

และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
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แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 



 -จ- 

ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 
1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรม 

1.1  ลกัษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรกลจัดเปนอุตสาหกรรมข้ันกลางท่ีจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน  

เชน เคร่ืองจักรเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาอิเล็กทรอนิกส เปนตน จากการศึกษา

โครงการจัดทําแผนการปรับโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาพบวา เคร่ืองจักร 

ที่สามารถผลิตไดในประเทศเปนเคร่ืองจักรที่ใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก อยางไรก็ดี มูลคาการผลิตและ

อัตราการขยายตัวของมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทย เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องต้ังแตหลัง

วิกฤตการณการเงิน 2540 เปนตนมา การเพิ่มข้ึนของมูลคาการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีผลให

สวนแบงมูลคาของเคร่ืองจักรกลในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ตามราคาคงท่ีป 2531)  

ในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน จาก 33,650 ลานบาท ในป พ.ศ. 2541 เปน 80,640 ลานบาท มีอัตราการ

เติบโตสูงถึงรอยละ 7.31 ในป พ.ศ. 2549 (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 มลูคาเพิ่มและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล (ในราคาคงที่ป 2531) 

ป มูลคา (ลานบาท) อัตราการขยายตัว 

2541                      33,650  -18.29 

2542                      37,176  10.48 

2543                      44,555  19.85 

2544                      47,473  6.55 

2545                      50,133  5.60 

2546                      56,104  11.91 

2547                      69,066  23.10 

2548                      79,806  15.55 

2549                      85,640  7.31 
        ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 

 ประเภทของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลในประเทศไทยอาจแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  

คือ สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และสาขาเคร่ืองมือกล ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1) สาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม (Industrial Machinery) เปนเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสําหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมส่ิงทอ เปนตน เคร่ืองจักรประเภทนี้ปจจุบันผลิตได

ในประเทศนอยมาก ตองนําเขามาจากตางประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน  

2) สาขาเคร่ืองมือกล (Machine Tools) เปนอุปกรณสําคัญที่ใชผลิตเคร่ืองจักรตางๆ ไดแก 

เคร่ืองกลึง (lathe) เคร่ืองเจาะ (drillings machine) เคร่ืองเจียระไน (grinding machine) เคร่ืองไส  
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เคร่ืองเช่ือม และเคร่ืองอัดข้ึนรูป (pressing machine) ปจจุบันมีผูผลิตไมมากนัก เพราะเทคโนโลยีการผลิต

ยังดอยกวาตางประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเคร่ืองจักรกลประเภท CNC ซึ่งยังตองพึ่งพาเทคโนโลยี 

จากตางประเทศทั้งหมด 

ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลสวนใหญเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก  

มีลักษณะเปนธุรกิจครอบครัว เคร่ืองมือกลท่ีสามารถผลิตไดในประเทศไดแก เคร่ืองเจาะ เคร่ืองปมขอเสือ 

(Mechanical Press) เคร่ืองตัดเหล็กแบบ Mechanical เคร่ืองตัดเหล็กทอนและเหล็กแผน (Press brake) 

เคร่ืองพับเหล็ก เคร่ืองไสชนิด Shaper เคร่ืองฉีดพลาสติก และ เคร่ืองปมไฮโดรลิก และในอุตสาหกรรมการ

ผลิตเครื่องจักรเพ่ือการอุตสาหกรรมจะเปนการผลิตเคร่ืองจักรสําหรับใชในโรงงาน  เคร่ืองจักร 

ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (เชน อุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง) เคร่ืองจักรในการฟอกหนัง เคร่ืองจักร

เพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ เคร่ืองจักรทําหลอดและขวด เคร่ืองจักรสําหรับการผลิตกระดุมซิบรูด เคร่ืองจักร

บําบัดน้ําเสีย เคร่ืองจักรที่ใชในกิจการกอสราง เคร่ืองบดข้ึนรูปผสมและฉีดพลาสติก เคร่ืองจักรเพื่อการผลิต 

เคร่ืองสุขภัณฑ เคร่ืองจักรระบบไฮโดรลิก เคร่ืองจักรกลการเกษตร เปนตน สวนใหญเปนกิจการครอบครัว

ขนาดเล็ก 

เมื่อพิจารณาจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทยจากขอมูลของกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรกฎาคม, 2550) พบวา อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีจํานวนโรงงานทั้งส้ินถึง 7,183 แหง 

(โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.68 ของจํานวนโรงงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม) เม่ือพิจารณาดานการจาง

งาน พบวา อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีการจางงานถึง 113,177 คนตอป คิดเปนสัดสวนรอยละ 2.79  

ของการจางงานทั้งหมดในภาคอุตสาหกรรม อยางไรก็ตาม ขอมูลจํานวนโรงงานจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ไดรายงานจํานวนโรงงานมากกวาความเปนจริง เนื่องจากจํานวนโรงงานที่รายงาน  

เปนจํานวนโรงงานที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไมพิจารณาวาโรงงานดังกลาวยังทําการ

ผลิตหรือไม ซึ่งขอเท็จจริงพบวามีโรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลจํานวนมากเลิกกิจการไปหลังการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางอัตราภาษีในป พ.ศ. 2531  

บ ริษั ท ผู ผ ลิต เค ร่ื อ ง จัก รกลส วนมาก ต้ั งอยู ใ น เ ขตก รุ ง เทพมหานคร  ภาค เหนื อและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในแตละภูมิภาคจะมีโรงงานเครื่องจักรกลเพื่อใชในงานเฉพาะดานและเก่ียวกับ

กิจกรรมการผลิตอ่ืนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกิจกรรมการเกษตร ดังตัวอยางเชน การผลิตเคร่ืองจักรแปงมัน

สําปะหลังในฉะเชิงเทรา เคร่ืองคีบออยในราชบุรี เปนตน อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑที่มีการผลิตมีหลากหลาย

แบบ เชน เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต (เคร่ืองควานกระบอกสูบ เคร่ืองขัดกระบอกสูบ รถกระเชา

ไฮโดรลิค อะไหลรถแทรกเตอร รถขุดตัก รถกวาดดูดฝุน รถดับเพลิง เปนตน) เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรม

อาหาร (เคร่ืองคีบออย ลูกกลิ้งอาหารสัตว อุปกรณเลี้ยงไก หมู และกุง เคร่ืองจักรแปงมันสําปะหลัง เปนตน) 

เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมกระดาษ (เคร่ืองตัดกระดาษ) เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมกอสราง (เคร่ืองตัด

คอนกรีต เคร่ืองตบดิน เปนตน) เคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ (เคร่ืองเปาขวดพลาสติก เคร่ืองปด
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ฉลาก เปนตน) และเคร่ืองมือกล เชนเคร่ืองปมโลหะ เคร่ืองอัดไฮโดรลิค เคร่ืองขัดผิวโลหะ เคร่ืองเชื่อมโลหะ 

เคร่ืองไส และเคร่ืองกลึงเปนตน 

อยางไรก็ดี แมวากิจการในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดเล็ก แตสําหรับการ

ผลิตเคร่ืองจักรกลที่มีคุณภาพที่ใชเทคโนโลยีสูงแลวมักจะเปนการลงทุนจากตางประเทศ ซึ่งไดรับการสงเสริม

การลงทุนและดําเนินการผลิตในจังหวัดตางๆ ในบางกรณี เชน การเขาลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของ

บริษัทญ่ีปุนที่ไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยก็ไดสงผลดีตออุตสาหกรรมเช่ือมโยงอ่ืนๆ เชน 

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนผลิตยานยนต  อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทย บริษัทญ่ีปุนถือเปนผู

ลงทุนรายใหญและมีบทบาทสําคัญตอภาคอุตสาหกรรมของไทย แตเพื่อใหบริษัทของคนไทยไดรับ

ประโยชนอยางเต็มที่ Terdudomtham and Charoenporn (2002) เสนอวา ผูผลิตของไทยควรมีกลยุทธ 

ในการรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากการลงทุนของญ่ีปุน ทั้งนี้เนื่องจากผูประกอบการในอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลมีขนาดเล็กและมีเงินทุนจํากัด ทําใหการลงทุนในการทําวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลยังเปนไปอยางจํากัดและไดผลประโยชนสุทธิของการทําวิจัย

และพัฒนาคอนขางตํ่า อีกดานหน่ึงผูประกอบการไทยเผชิญกับโครงสรางแรงจูงใจจากอัตราภาษีที่ทําให

การนําเขาเคร่ืองจักรสําเร็จรูป (ที่บังคับใชในอดีต) มีราคาตํ่า ทําใหการลงทุนวิจัยและพัฒนาเปนกิจกรรม 

ที่ไมคุมคาแกการลงทุน อันมีผลใหรัฐเขาแทรกแซงในการสนับสนุนการลงทุนแกผูผลิตในอุตสาหกรรม 
 

 1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล นับเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีจํานวน

ผูประกอบการทั้งส้ิน 9,286 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 9,220 ราย หรือคิดเปนรอยละ 

99.29  ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนมีการจางานถึง 112,380 คน   

หรือคิดเปนรอยละ 71.03 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 
 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิจําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2911 การผลิตเคร่ืองยนตและเคร่ืองกังหัน 

ยกเวนเคร่ืองยนตที่ใชกับอากาศยาน ยาน

ยนตและรถจักรยานยนต 

989 7 6 996 1,002 10.73 0.06 10.79 

2912 การผลิตเคร่ืองสูบ เคร่ืองอัด กอกและ

วาลว 

446 16 5 462 467 4.98 0.05 5.03 

2913 การผลิตตลับลูกปน เกียร และอุปกรณที่

ใชขับเคลื่อน 

50 4 3 54 57 0.58 0.03 0.61 

2914 การผลิตเตาอบและเตาเผา 167 - - 167 167 1.80 0.00 1.80 
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 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
S M L SMEs Total SMEs L Total 

2915 การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและขน

ยาย 

173 9 3 182 185 1.96 0.03 1.99 

2919 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 2,636 54 25 2,690 2,715 28.97 0.27 29.24 

2922 การผลิตเคร่ืองมือกล 1,150 48 9 1,198 1,207 12.90 0.10 13.00 

2924 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการทําเหมืองแร 

เหมืองหินและการกอสราง 

270 6 1 276 277 2.97 0.01 2.98 

2925 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการ

ผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 

139 1 1 140 141 1.51 0.01 1.52 

2926 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสิ่งทอ 

เคร่ืองแตงกายและเครื่องหนัง 

386 1 - 387 387 4.17 0.00 4.17 

2929 การผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใชในงานเฉพาะ

อยางอื่นๆ 

2,611 57 13 2,668 2,681 28.73 0.14 28.87 

รวม 9,017 203 66 9,220 9,286 99.29 0.71 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงานประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย , BOI , สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
 

ตารางที่ 3 จํานวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 

จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2911 การผลิตเคร่ืองยนตและเคร่ืองกังหัน 

ยกเวนเคร่ืองยนตที่ใชกับอากาศยาน 

ยานยนตและรถจักรยานยนต 

5,795 1,094 5,774 6,889 12,663 4.35 3.65 8.00 

2912 การผลิตเคร่ืองสูบ เคร่ืองอัด กอกและ

วาลว 

3,969 2,864 2,183 6,833 9,016 4.32 1.38 5.70 

2913 การผลิตตลับลูกปน เกียร และอุปกรณ

ที่ใชขับเคลื่อน 

422 1,539 3,007 1,961 4,968 1.24 1.90 3.14 

2914 การผลิตเตาอบและเตาเผา 700 - - 700 700 0.44 - 0.44 

2915 การผลิตอุปกรณที่ใชในการยกและขน

ยาย 

2,095 1,609 1,933 3,704 5,637 2.34 1.22 3.56 

2919 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอื่นๆ 21,202 8,944 20,843 30,146 50,989 19.05 13.17 32.23 

2922 การผลิตเคร่ืองมือกล 13,587 7,330 3,759 20,917 24,676 13.22 2.38 15.60 

2924 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการทําเหมือง

แร เหมืองหินและการกอสราง 

2,071 801 390 2,872 3,262 1.82 0.25 2.06 
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จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2925 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในกระบวนการ

ผลิตอาหาร เคร่ืองด่ืมและยาสูบ 

861 152 304 1,013 1,317 0.64 0.19 0.83 

2926 การผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตสิ่ง

ทอ เคร่ืองแตงกายและเครื่องหนัง 

1,195 55 - 1,250 1,250 0.79 - 0.79 

2929 การผลิตเคร่ืองจักรเพื่อใชในงานเฉพาะ

อยางอื่นๆ 

27,721 8,374 7,648 36,095 43,743 22.81 4.83 27.65 

รวม 79,618 32,762 45,841 112,380 158,221 71.03 28.97 100 
 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงานประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย , BOI , สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 
 

1.3  สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
การสงออกในป 2551   การสงออกสินคาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบในชวง 6 เดือนแรก 

ของป 2551 มีขยายตัวเพิ่มข้ึนคอนขางสูงแตมีการชะลอตัวลงในชวง 6 เดือนหลัง เนื่องจากสิงคโปรซึ่งเปนผู

นําเขารายสําคัญลดปริมาณการส่ังซื้อตามภาวะเศรษฐกิจถดถอยของลูกคา 

 การสงออกสินคาเคร่ืองจักรกลสวนใหญเปนการสงออกโดยบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนผลิต 

ในไทยและไดรับการสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้สินคาเคร่ืองจักรกลและสวนประกอบที่มีศักยภาพในการสงออก

ของคนไทยสวนใหญจะเปนผูประกอบการขนาดเล็ก ไดแก เคร่ืองจักรที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหารและ

ผลิตภัณฑการเกษตร  เคร่ืองเจียระไนโลหะ เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ เคร่ืองรีดโลหะ และเคร่ืองจักรที่ใชในการ

ผลิตชิ้นสวนยานยนตซึ่งเปนเคร่ืองจักรที่ใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก  

 ตลาดหลัก : สิงคโปร ญ่ีปุน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี มาเลเซีย รวมกันคิดเปน สัดสวน 

รอยละ 53.34 

ตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูง :  เยอรมนี รอยละ 107.19  เนเธอรแลนด รอยละ 67.45 สหรัฐ 

อาหรับเอมิเรตส รอยละ 39.95    
ตารางที่ 4 โครงสรางสินคาสงออก (รอยละ) 

 

ประเภท สัดสวน (%) 

1. เคร่ืองจักรแปรรูปยาง/พลาสติก 1.23 

2. เคร่ืองจักรส่ิงทอ  3.08 

3. เคร่ืองจักรลําเลียงขนยาย  5.56 

4. เคร่ืองจักรใชในอุตาสาหกรรมการพิมพ 3.09 

5. เคร่ืองสูบเชื้อเพลิงของเหลว 9.31 

6. บอยเลอร 0.23 
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ประเภท สัดสวน (%) 

7. เคร่ืองกังหันไอพนและกังหันอื่นๆ 3.11 

8. เคร่ืองจักรที่ใชกรอง แยกของเหลว 9.22 

9. เคร่ืองจักรที่ใชในการกอสราง 12.29 

10. เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบอื่นๆ 

(เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบอื่นๆ ไดแก  HS 

8432 เคร่ืองจักรการเกษตร, HS 8433 เคร่ืองจักร

เก็บเก่ียว, HS 8437 เคร่ืองจักรแยกเมล็ดพืช, HS 

8455 เคร่ืองรีดโลหะ,   HS 8456-8467 เคร่ืองมือ

กล) 

52.89 

ที่มา : สํานักบริการสงออก 2 กรมสงเสริมการสงออก 

ตารางที่ 5 ตลาดสงออกสาํคัญ 
 

 มูลคา : ลาน USD  อัตราการขยายตัว (รอยละ)  สัดสวน (รอยละ) 
ประเทศ 2549 2550 2551  2549 2550 2551  2549 2550 2551 

   (ม.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-ธ.ค.)   (ม.ค.-ธ.ค.) 

1.สิงคโปร 194.02 1,215.63 549.08 
 

30.98 526.54 -54.83 
 

7.31 27.82 12.95 

2.ญ่ีปุน 436.65 547.37 516.75  27.18 25.36 -5.59  16.45 12.53 12.19 

3.อินโดนีเซีย 159.61 290.24 417.54  3.72 81.84 43.86  6.01 6.64 9.85 

4.สหรัฐอเมริกา 312.63 303.88 324.74  26.75 -2.8 6.87  11.77 6.96 7.66 

5.เยอรมนี 66.56 123.15 255.14  29.76 85 107.19  2.51 2.82 6.02 

6.มาเลเซีย 131.33 200.95 197.98  5.56 53.01 -1.48  4.95 4.6 4.67 

7.เวียดนาม 67.72 128.8 156.41  31.42 90.19 21.44  2.55 2.95 3.69 

8.จีน 91.83 135.65 134.98  15.23 47.72 -0.49  3.46 3.1 3.18 

9.อินเดีย 92.28 113.5 131.56  16.78 22.99 15.91  3.48 2.6 3.1 

10.ออสเตรเลีย 68.91 103.35 119.99  15.75 49.96 16.11  2.6 2.37 2.83 

รวม 10 ประเทศ 1,621.56 3,162.50 2,804.18  21.24 95.03 -11.33  61.07 72.38 66.13 

อ่ืน ๆ  1,033.59 1,206.61 1,435.94  33.58 16.74 19.01  38.93 27.62 33.87 

มูลคารวม 2,655.15 4,369.12 4,240.12  25.76 64.55 -2.95  100 100 100 

ที่มา : สํานักบริการสงออก 2 กรมสงเสริมการสงออก 
 

2.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหรรมเครื่องจักรกล 
 ดวยเหตุที่ประเทศไทยไมมีพื้นฐานการผลิตเคร่ืองจักรกล ทําใหตองพึ่งพาการนําเขาสูง  

ทั้งในรูปของเคร่ืองจักรสําเร็จรูป เคร่ืองมือกล รวมถึงชิ้นสวนที่จําเปนตองใชในการประกอบหรือผลิต

เคร่ืองจักร จึงเปนเหตุใหการนําเขาช้ินสวนเคร่ืองจักรกลสูงตามไปดวย ดังแสดงในความสัมพันธของหวงโซ

อุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลในแผนภาพที่ 1 จากการศึกษาแผนแมบทอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2547) พบวา การผลิตเคร่ืองจักรในประเทศไทยจึงเปนการประกอบ  

ทําใหโครงสรางตนทุนประมาณรอยละ 40-60 ของการผลิตเคร่ืองจักรกลประเภทตางๆ เปนตนทุนช้ินสวน
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และวัตถุดิบ ตนทุนที่สําคัญรองลงมาคือ คาจางเงินเดือน ซึ่งมีสัดสวนที่รอยละ 15 – 20 นอกจากนั้นแลว  

คาสาธารณูปโภคจะเปนตนทุนที่มีความสําคัญ เปนอันดับสาม จากการสํารวจพบวา ตนทุนดานเคร่ืองจักร

มีสัดสวนคอนขางตํ่าเนื่องจากการที่โรงงานไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมากนัก ทําใหอายุการใชงาน

ของเครื่องจักรคอนขาวยาวนานถึง 20 – 40 ป สวนมากเปนการซอมเครื่องจักรที่เสีย เปนเหตุใหมีโรง

กลึงขนาดเล็กเกิดข้ึนมากมาย เพื่อใหบริการผลิตชิ้นสวนทดแทน เนื่องจากใชเทคโนโลยีในการผลิตไมสูง

มากนัก ผูผลิตคนไทยสวนใหญที่เปน SMEs จึงอยูในข้ันตอนการผลิตที่เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนมากกวา

การผลิตเคร่ืองจักรกล การผลิตเคร่ืองจักรกลที่มีคุณภาพดีนั้นจําเปนตองอาศัยบริการตางๆ ในข้ันตอนนี้

อยางมาก  

ในการผลิตเคร่ืองจักรกลนั้นจะทําตามความตองการของผูซื้อวาตองการเคร่ืองจักรเพื่อทํางาน

ประเภทใด ดังนั้นผูผลิตเครื่องจักรกลและเคร่ืองมือกลจึงจําเปนตองมีความรูและความสามารถทาง

วิศวกรรมเพื่อที่จะพัฒนาเครื่องจักรใหตรงตามความตองการของลูกคาได ซึ่งข้ันตอนสําคัญในการผลิต

เคร่ืองจักรนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบเคร่ืองจักรและช้ินสวนประกอบที่จะนํามาใชประกอบ ซึ่งเปนข้ันตอน 

ที่ผูประกอบการในประเทศไทยมีความสามารถ จากแผนภาพที่ 1 แสดงถึงหวงโซอุปทานขางตน จะเห็นได

วา การผลิตเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกลนั้นจะตองมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวนมาก  

ซึ่งคุณภาพของเคร่ืองจักรก็ข้ึนอยูกับคุณภาพของช้ินงานที่อุตสาหกรรมสนับสนุนเหลานี้ปอนใหอีกทอดหนึ่ง 

อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industries) สําหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมประกอบดวยอุตสาหกรรมงานโลหะ 7 ชนิด ไดแก  

(1) งานหลอโลหะ (Metal Casting) คือ การเติมหรือเทน้ําโลหะลงในแมพิมพที่มีการจัดทํา

สําเร็จรูปมากอนแลวจึงเปนอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นสวนตางๆ ใหกับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ผลิตภัณฑ

หลักที่สําคัญคือ ชิ้นสวนของเคร่ืองจักรกลการเกษตร ชิ้นสวนรถยนต ทอเหล็กหลอ ชิ้นสวนปมและวาลว 

ชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลกอสราง ชิ้นสวนยานพาหนะทางน้ํา ชิ้นสวนงานโลหะข้ึนรูป และชิ้นสวนอุปกรณ

เคร่ืองใชในบานและสํานักงาน 

โรงงานท่ีรับทํางานหลอในประเทศสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก โดยรับงานหลอขนาดเล็กที่ใช

เทคโนโลยีในการผลิตตํ่า ในขณะที่โรงงานขนาดกลางและขนาดใหญมีจํานวนนอย สวนใหญไดรับการ

สงเสริมการลงทุนต้ังอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใชเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงกวา  

 (2) งานข้ึนรูปโลหะ (Press working) ผลิตภัณฑหลักที่สําคัญ คือ ชิ้นสวนของเคร่ืองจักรกล 

ในอุตสาหกรรมช้ินสวนรถยนตและภาชนะบรรจุอาหาร โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็กและขนาด

กลาง สามารถรับงานปมข้ึนรูปโลหะแบบงายๆ ไมสลับซับซอนได เนื่องจากไมสามารถทําแมพิมพที่ยุงยาก

ได เพราะขาดเคร่ืองจักรและอุปกรณที่ทันสมัยสําหรับใชทําแมพิมพ 

ในการผลิตเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม และเคร่ืองจักรกลการเกษตร มีชิ้นสวนที่ตองใชวิธี

ปมข้ึนรูปประมาณรอยละ 15 ซึ่งกําลังการผลิตในปจจุบันสามารถรองรับความตองการสวนนี้ได แตตอง



 -8- 

ส นั บ ส นุ น ใ ห มี ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี ส มั ย ใ ห ม ม า ใ ช ใ น ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ ก า ร ผ ลิ ต 

แมพิมพเพิ่มมากข้ึน 

 (3) การตีข้ึนรูปโลหะ (Forging) เปนกรรมวิธีในการแปรรูปโลหะท่ีสําคัญที่ตองใชในการผลิต

ชิ้นสวนของเคร่ืองจักรกลโดยการตีข้ึนรูปโลหะดวยการใชแรงกระแทก ทําใหโลหะที่ถูกตีเปล่ียนรูปไปเปน

ชิ้นงานที่ตองการ โดยการตีเหล็กที่อุณหภูมิสูง หรือเรียกวา ตีรอน (Hot Working) ถาเปนโลหะอ่ืนๆ จะใชวิธี

ตีเย็น (Cold Working) วิธีการตีข้ึนรูปโลหะนี้จะใชในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

โดยเฉพาะช้ินสวนของเครื่องมือกลประมาณรอยละ 10 ชิ้นสวนของเครื่องจักรอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักรกล

การเกษตรประมาณรอยละ 20 และในเคร่ืองจักรบางชนิด เชน สวนของเครื่องยนต อาจใชวิธีการนี้สูงกวารอยละ 35 

โรงงานตีข้ึนรูปโลหะในไทยสวนใหญจะไมทํางานตีข้ึนรูปแต เพียงอยางเดียวแตจะทํา 

ควบคู ไปกับงานหลอ โลหะ  ถึ งแม ว า ในปจ จุบันจะไมสามารถผลิต ช้ินงานที่ มี ขนาดใหญ ได  

แต โ รงงานที่มี ศักยภาพสูงส วนใหญจะทําการผลิต ช้ินสวนยานยนต  และชิ้ นส วนเค ร่ือง จักร 

อุตสาหกรรม  

 (4) การตัดผิวงานดวยเคร่ืองจักร (Machining) เปนงานที่ทําตอจากการหลอและการตีข้ึนรูป 

โดยครอบคลุมทั้งโลหะและวัสดุอ่ืนๆ หลายชนิด เชน พลาสติก โรงงานสวนใหญจะเปนโรงกลึงขนาดกลาง

และขนาดเล็กที่รับงานทั่วไป มีความละเอียดของงานตํ่า ไมสามารถรับงานในลักษณะที่เปน Supplier ได 

การเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีสวนสงเสริมใหเกิดผูประกอบการที่เปน Supplier 

เพื่อผลิตชิ้นสวนยานยนตเพิ่มข้ึน สงผลใหใหอุตสาหกรรมนี้มีความกาวหนาไปมาก มีการนําเคร่ืองมอืกลทีม่ี

ความละเอียดสูงและเคร่ืองมือกลที่ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร (CNC Machine Tools) มาใช และใน

ปจจุบันไดมีการนําระบบการผลิตในลักษณะ CIM (Computer Integrated Manufacturing) และระบบ 

Flexible Manufacturing System มาใชดวย 

 (5) งานโลหะแผน และการเชื่อม (Sheet Work and Welding) อุตสาหกรรมนี้ในประเทศมีขีด

ความสามารถทั้งในงานเชื่อมและงานโลหะแผนสูงมาก สามารถผลิตสวนประกอบที่สําคัญของเคร่ืองจักร

อุตสาหกรรมได เทคโนโลยีของงานเช่ือมที่ใชในปจจุบันอยูในระดับสูงเทียบเทากับประเทศที่พัฒนาแลว 

สาขาเคร่ืองมือกลจะใชงานโลหะแผนและงานเช่ือมนอยมาก แตสาขาเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมตองใชงาน

เชื่อมและงานโลหะแผนสูงข้ึนรอยละ 30 

 (6) การอบชุบโลหะดวยความรอน (Heat Treatment) เปนกรรมวิธีสําคัญวิธีหนึ่งของการผลิต

ชิ้นสวนเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม โรงงานที่รับงานชุบแข็งโลหะสวนนอยจะเปนโรงงานที่มี

เคร่ืองมืออุปกรณในการอบชุบโลหะและอุปกรณควบคุมที่ดีและทันสมัย ดังนั้นอุตสาหกรรมสวนใหญ 

ที่ตองการกรรมวิธีอบชุบจึงตองจัดทําข้ึนเองในโรงงานแทนการจางทําภายนอก 

 (7) อุตสาหกรรมแมพิมพ (Mold and Die Working) อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมแมพิมพในสวนของอุตสาหกรรมหลอโลหะ และอุตสาหกรรมการตีข้ึนรูปโลหะที่ตองใชแมพิมพ 
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โรงงานในปจจุบันกวารอยละ 90 เปนโรงงานผลิตแมพิมพโลหะและแมพิมพพลาสติก ที่เหลือเปนโรงงาน 

ที่ผลิตแมพิมพอ่ืนๆ เชน แมพิมพยาง แมพิมพแกว และแมพิมพเซรามิก โรงงานประมาณรอยละ 70  

เปนโรงงานขนาดเล็ก อีกรอยละ 20 เปนโรงงานขนาดกลาง แมพิมพที่สงออกสวนใหญผลิตจากโรงงาน

ตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศ และไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งเปนแมพิมพที่มีความ

ละเอียดสูง 

 เปนที่นาสังเกตวา อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลนั้นมีความเชื่อมโยงไปขางหนา คือ อุตสาหกรรมผลิต

สินคาสําเร็จรูป และเช่ือมโยงไปขางหลังอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก แมพิมพ และอุตสาหกรรมสนับสนุนจํานวน

มาก ดังนั้นความเช่ือมโยงระหวางอุตสาหกรรมสนับสนุนเหลานี้ (ซึ่งสวนใหญเปนกิจการของคนไทย)  

กับอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรกลจึงเปนสวนที่มีความสําคัญและควรไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 

 จากขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวา โรงงานในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลสวนใหญเปน

โรงงานขนาดยอม โดยมีจํานวนโรงงานที่เปน SMEs ประมาณรอยละ 95 ซึ่งมีการผลิตสินคาที่หลากหลาย 

เชน เคร่ืองยนตและเคร่ืองกังหัน เคร่ืองจักรกลการเกษตรและไม และเคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ นอกจากนั้น 

ในอุตสาหกรรมสนับสนุน เชนการหลอโลหะ การข้ึนรูปโลหะ การกลึง ชุบ เชื่อมโลหะ โรงงานเกือบทั้งหมด

เปนโรงงานขนาดเล็ก ดังนั้นจึงกลาวไดวา ในทุกข้ันตอนการผลิตของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล จะมี SMEs 

กระจายอยูจํานวนมาก แมในสวนการประกอบช้ินสวนและเครื่องจักรกล ซึ่งมีโรงงานขนาดใหญอยูบาง  

แตโรงงานสวนใหญก็เปน SMEs  

แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

 
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, โครงการจัดทํา

แผนการปรับโครงสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา , 2550 

3.  การวิเคราะห SWOT ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล    
จุดแข็ง (Strengths) 

 การผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลสวนใหญเปนการผลิตชิ้นสวนเพื่อการซอมแซม  

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน เชน เคร่ืองจักรเพื่อใชในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟา

อิเล็กทรอนิกส 

 

 
อุตสาหกรรม 

เหล็ก 

Raw 
Material 

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

แมพิมพ 

สินคาสําเร็จรูป Assembly 
ความเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม 

งานหลอ

โลหะ 

งานข้ึนรูปโลหะ 

การตีข้ึนรูปโลหะ 

การกัด กลึง

ช้ินงาน 

การอบชุบดวย 

ความรอน 

งานโลหะแผนและ

การเช่ือม 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- อุตสาหกรรมยาน
ยนต 
- อุตสาหกรรมเซรามิค 
- อุตสาหกรรมอาหาร 
- อุตสาหกรรมเกษตร 

 

เคร่ืองจักรกล 

เคร่ืองมือกล 

 
การประกอบ 

ชิ้นสวนเครื่องจักร 
และเครื่องมือกล 
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 ผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมนี้สวนใหญเปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ที่เนนการผลิตเคร่ืองจักรตามคําส่ังซ้ือโดยใชเทคโนโลยีที่ไมซับซอนนัก เชน เคร่ืองจักรที่ใชในอุตสาหกรรม

เกษตร  

 มีชางฝมือที่มีประสบการณในการทํางาน สามารถดัดแปลง Function ของเคร่ืองจักร 

ใหเหมาะสมกับความตองการของผูส่ังซื้อได 
 จุดออน (Weaknesses) 

 ผูประกอบการในประเทศนิยมนําเขาเคร่ืองจักรทั้งใหมและเกาจากตางประเทศมากกวา 

เนื่องจากมีคุณภาพดีกวาเคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศ 

 วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศยังมีปญหาทั้งดานคุณภาพ (ความเที่ยงตรงของชิ้นสวน)  

และระดับราคาที่คอนขางสูง 

 ขาดแรงงานระดับชางฝมือ โดยเฉพาะชางฝมือที่มีความสามารถในการผลิตและซอมบํารุง

เคร่ืองจักรจํานวนมาก 

 การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของผูประกอบการอยูในระดับตํ่า อีกทั้งผูประกอบการ

ขนาดเล็กยังประสบปญหาดานเงินทุน และขาดการรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาเทคโนโลยี 

 ปญหาเร่ืองไฟฟาดับและไฟฟาตก เนื่องจากการผลิตเคร่ืองจักรตองการระดับไฟฟาที่ความ

สม่ําเสมอ อีกทั้งคาไฟฟาเปนตนทุนหลักของผูผลิต 
 โอกาส (Opportunities) 

 เนื่องจากญ่ีปุนและไตหวันเร่ิมลดการผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Basic 

machine) และมุงผลิตเคร่ืองจักรที่ใชเทคโนโลยีสูงข้ึนแทน จึงเปนโอกาสดีที่ไทยจะพัฒนาอุตสาหกรรม 

ดานนี้อยางเปนรูปธรรม กอนที่จะสูญเสียความสามารถในการแขงขันใหกับผูผลิตในประเทศจีน 

 สงเสริมใหมีการผลิตเคร่ือง Machining center เพื่อเปนฐานเช่ือมไปยังอุตสาหกรรม

ตอเนื่องตอไปในอนาคต 
 ปจจัยคุกคาม (Threats) 

 โครงสรางอัตราภาษีนําเขาเคร่ืองจักรที่เก็บภาษีนําเขาเคร่ืองจักรสําเร็จรูปจากตางประเทศ

มีอัตราตํ่า ในขณะที่โครงสรางภาษีนําเขาเหล็กอะไหลและอุปกรณที่ใชในการผลิตเคร่ืองจักรถูกจัดเก็บ 

ในอัตราท่ีสูง ทําใหราคาเคร่ืองจักรนําเขาถูกลงเมื่อเทียบกับตนทุนในการผลิตเคร่ืองจักรในประเทศ  

ความไมแนนอนของปจจัยภายนอกที่ผูประกอบการไมสามารถควบคุมได เชน รูปแบบความตองการของ

ลูกคาที่เปล่ียนแปลงไป  ความผันผวนของตลาดการเงินและอัตราแลกเปล่ียนของโลก วิกฤตการณราคา

น้ํามัน การเปล่ียนแปลงนโยบายการคาของตางประเทศ  เปนตน 
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4.  ปญหาของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
ปญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลของไทยท่ีผานมาเกิดจากการที่ ภาครัฐไมมี

แนวนโยบายสงเสริมและสนับสนุนที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมส่ิงทอ รถยนต 

และอิเล็กทรอนิกส ประกอบกับกิจกรรมการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลในประเทศจะเกี่ยวของกับการ

ผลิตช้ินสวนเพื่อการซอมแซมในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงอื่นหรือเปนการผลิตเคร่ืองจักรที่ใชเทคโนโลยีการผลิต

ไมซับซอน โดยตัวเครื่องจักรที่ใชในการผลิตลวนนําเขามาจากตางประเทศทั้งส้ิน  ผูประกอบการสวนใหญ 

จึงเปนเพียงตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศหรือเปนผูผลิตเคร่ืองจักรที่ใชเทคโนโลยีการผลิตไมสูงนัก 

สวนอุตสาหกรรมเคร่ืองมือกลที่ผลิตในประเทศจะเปนเคร่ือง Press, Grinding, Sawing, Lathe, Milling, 

Shaping, EDM และ Machining Center โดยกิจการที่เปนของผูประกอบการไทยนั้นมักเปนกิจการขนาดเล็ก 

ที่มีวงเงินลงทุนไมสูงนัก และเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตยังคงลาหลัง   

นอกจากนี้ ปญหาขาดแคลนแรงงานมีฝมือก็เปนอุปสรรคสําคัญดวยเชนกัน ทําใหผูประกอบ 

ไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีการผลิต ปญหาเชิงโครงสราง โดยเฉพาะทัศนคติของ

แรงงานที่ตองการทํางานในบริษัทขนาดใหญทําใหผูประกอบการรายยอยไมสามารถจูงใจใหแรงงานมีฝมือ

เขาสูภาคการผลิตเคร่ืองจักรกลได รวมทั้งผูใชเคร่ืองจักรในประเทศไมใหความเช่ือถือตอเคร่ืองจักรที่ผลิต

ภายในประเทศ ซึ่งทัศนคติเชนนี้เปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลในอนาคต 
 

5.  กลุมธรุกจิ SMEs เปาหมายในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  
5.1  กลุมธุรกิจSMEs เปาหมาย  
จากการประเมินความสําคัญของ SMEs ในดานตางๆ เชน จํานวนโรงงาน การจางงาน สัดสวนการ

สงออก สัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศ การพิจารณาโครงสรางอุตสาหกรรม และบทบาทการแขงขัน 

รวมถึงจากการประชุมระดมสมองผูประกอบการ SMEs ในกลุมวิศวการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ไดรับ

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองกลุม SMEs เปาหมายโดยทางผูประกอบการมีความเห็นสอดคลอง

กับกลุม SMEs เปาหมายที่ทางผูวิจัยเสนอในใหการสงเสริมตามประเภท ISIC ระดับ 4 หลักคือ 

- กลุมการผลิตเคร่ืองจักรที่ใชในการเกษตรและการปาไม (ISIC 2921) 

- กลุมการผลิตเคร่ืองมือกล (ISIC 2922) 

- กลุมการผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืนๆ (ISIC 2919) 

- กลุมการผลิตแบร่ิง เกียร เกียรขับ และอุปกรณขับเคลื่อน (ISIC 2913) 

จากแผนแมบทเคร่ืองจักรกล ไดมีการเสนอกลุมอุตสาหกรรมเปาหมายซึ่งมีความละเอียดมากข้ึน 

ดังตอไปนี้ 

- เคร่ืองจักรที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑการเกษตร  เชน เคร่ืองจักรที่ใชใน

โรงงานสีขาว เคร่ืองกะเทาะเปลือก เคร่ืองบด เคร่ืองรอน เปนตน 

- เคร่ืองเจียระไนโลหะ เคร่ืองกลึง 
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- เคร่ืองจักรบรรจุภัณฑ เคร่ืองฉีดพลาสติก  

- เคร่ืองรีดโลหะ เคร่ืองตี หรือ ทุบโลหะข้ึนรูป 

นอกจากนี้ ผูรวมสัมมนายังไดเสนอวา การสงเสริมกิจการของคนไทยในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

นี้ อาจจะพิจารณาในรูปแบบของกิจกรรมที่บริษัทคนไทยดําเนินการผลิตดวย นั่นคือการดําเนินการผลิต 

บางข้ันตอนในอุตสาหกรรมสนับสนุน โดยเนนที่กิจกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงได ประกอบดวย  

การหลอโลหะ การทุบโลหะข้ึนรูปที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเชนการผลิตชิ้นสวนยาน

ยนต เคร่ืองใชไฟฟาภายในบาน การผลิตอุปกรณไฟฟา และการกลึงชิ้นงานที่มีความเท่ียงตรงสูงเปนตน 

งานกลึงในลักษณะนี้มีความเปนไปไดในการสงเสริม เพราะลักษณะคําส่ังซ้ือจะมีปริมาณนอย (made to 

order) และ เนนความเที่ยงตรงมากกวาการผลิตจํานวนมากซึ่งผูผลิตไทยอาจจะไมสามารถแขงกับผูผลิต

จีนได สาเหตุที่จําเปนตองเนนการผลิตที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืนเพราะปญหาอุปสงคตอเครื่องจักรกล

ในประเทศที่มีไมสูงมาก และ การผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุนนี้สามารถรองรับความตองการ 

ของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได 
5.2  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
ทิศทางการสงเสริม SMEs เปาหมายคือความพยายามพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง

คุณภาพ และ ระบบการจัดการ รวมไปถึงความสามารถทางวิศวกรรมที่จําเปนในการพัฒนาการผลิต

ชิ้นสวนของเครื่องจักร รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางท้ังในดานการทําวิจัย

และพัฒนาเครื่องจักรกลในกลุมเปาหมาย และเปนศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนถายทอด

เทคโนโลยีใหกับผูประกอบการอยางทั่วถึง 
 

6.  ยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
ยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต 
ยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนเร่ืองของการพัฒนาเทคโนโลยีในที่เกี่ยวของกับการผลิต

เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล ต้ังแตเทคโนโลยีการออกแบบสําหรับกลุมผูผลิตเคร่ืองจักรกล อยางไรก็ดี ผูผลิต

ในอุตสาหกรรมนี้ที่เปน SMEs สวนมากจะดําเนินการผลิตบางข้ันตอน ดังนั้นส่ิงที่สําคัญสําหรับกิจการ

เหลานี้ คือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  ปรับปรุงคุณภาพ  และ  ระบบการจัดการ รวมไปถึง

ความสามารถทางวิศวกรรมที่จําเปนในการพัฒนาการผลิตชิ้นสวนของเคร่ืองจักรดวย เนื่องจากการผลิต

ชิ้นสวนเคร่ืองจักรมักอาศัยเคร่ืองจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง จึงยังคงจําเปนตองนําเขาจากตางประเทศ 

ดังนั้นกลยุทธที่สําคัญจึงจําเปนตองสงเสริมให SMEs สามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

และ สามารถบํารุงรักษาเคร่ืองจักรใหใชงานไดเปนเวลานาน ความสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองจักรนี้อาจจะ

ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งในดานการทําวิจัยและพัฒนา

เคร่ืองจักรกลในกลุมเปาหมาย และ ศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการอยางทั่วถึง การใหคําปรึกษานี้ อาจรวมถึงการแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อเคร่ืองจักรดวย 
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เพราะ SMEs สวนใหญจะขาดความรูในดานนี้ การแนะนํานี้จะมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถเลือกซ้ือ

เคร่ืองจักรที่จําเปนกับงาน ไมตองซื้อเคร่ืองจักรที่แพงจนเกินไป    
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที ่ 1: ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภาพการผลิต 
จุดประสงคของกลยุทธนี้เพื่อสงเสริมให SMEs สามารถใชเคร่ืองจักรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

และ สามารถบํารุงรักษาเคร่ืองจักรใหใชงานไดเปนเวลานาน ความสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองจักรนี้อาจจะ

ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางทั้งในดานการทําวิจัยและพัฒนา

เคร่ืองจักรกลในกลุมเปาหมาย และ ศูนยกลางในการใหคําปรึกษาแนะนําและถายทอดเทคโนโลยีใหกับ

ผูประกอบการอยางทั่วถึง การใหคําปรึกษานี้ อาจรวมถึงการแนะนําเกี่ยวกับการเลือกซื้อเคร่ืองจักรดวย 

เพราะ SMEs สวนใหญจะขาดความรูในดานนี้ การแนะนํานี้จะมีสวนชวยใหผูประกอบการสามารถเลือกซ้ือ

เคร่ืองจักรที่จําเปนกับงาน ไมตองซ้ือเคร่ืองจักรที่แพงจนเกินไป ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงควรครอบคลุม

ประเด็นตอไปน้ี 1) การใหความชวยเหลือทางเทคนิค 2) บริการอบรมและใหคําปรึกษาเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต และ 3) การจัดต้ังสถาบันบริการดานคุณภาพและการออกแบบ และ การบํารุงรักษา

เคร่ืองจักร 

ปญหาสําคัญในการผลิตเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม คือปญหาดานคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ และปญหาดานการออกแบบ ปญหาดังกลาวเกิดจาก แนวทางการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่ผานมา ไมสอดคลองกับความตองการของผูใชเคร่ืองจักรกล ผลงานวิจัยตางๆ สวนใหญไมได

ถูกนําไปใชประโยชน นอกจากนี้ ผูประกอบการสวนใหญเปนรายยอยไมมีศักยภาพในการลงทุนวิจัยพัฒนา

ดวยตนเอง ผูผลิตเคร่ืองจักรกลสวนใหญยังมีความสามารถในการผลิตที่จํากัด ดังนั้นในระยะสัน้จงึเปนเร่ือง

เรงดวนที่จะตองมีหนวยงานสนับสนุน ใหความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดของเสีย 

การใชเคร่ืองมือและวัสดุที่เหมาะสมตอชิ้นงานที่ผลิต รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษา

เคร่ืองจักรใหมีความเที่ยงตรง ใชงานไดนาน แผนปฏิบัติการจึงควรเนนการใหความรู โดยสงเสริมใหมีความ

เชื่อมโยงระหวางภาคเอกชน และ ภาครัฐบาล หรือ สถานศึกษา โดยควรสงเสริมใหมีศูนยใหคําปรึกษาดาน

เทคนิค วัสดุศาสตร การสอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองจักร การรับรองคุณภาพแรงงานเปนตน หนวยงาน 

ที่นาจะมีบทบาทคือ สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันไทยเยอรมัน สํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน 

นอกจากนี้ ภาครัฐควรมีมาตรการสงเสริมกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาดวย โดยมาตรการดาน 

R&Dนี้ ควรเปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาครัฐเปนแกนกลางใหผูประกอบการ

รวมตัวกันจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องมือกลและเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม โดยในระยะแรกอาจจะเนน

การพัฒนาเคร่ืองจักรที่มีการใชในประเทศมากกอน เชน เคร่ืองจักรที่อยูในกลุมเปาหมายที่ไดกลาวถึง

ขางตน โดยในการดําเนินการนั้น ตองสงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในคาใชจาย และ ไดรับประโยชนจาก
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สถาบัน เร่ืองนี้ไดมีการนําเสนอในแผนแมบทอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลแลววา สถาบันฯ นี้จะมีหนาที่ 2 

ประการ คือ 1)หนาที่ดานบริการออกแบบผลิตภัณฑและบริการดานการซอมบํารุงผลิตภัณฑ (Design and 

Repair Center) และ 2) หนาที่เปนศูนยเก็บรวบรวมขอมูลดานผูซื้อ ผูขายและดานการพัฒนาเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑ ศูนยนี้จะใหบริการทางโทรศัพทหรือทางอีเมล เพื่อตอบปญหาดานเทคนิคและดาน

การตลาด รวมถึงการใหบริการชางเทคนิค โดยบริการซอมบํารุงนอกสถานที่แกผูผลิต SMEs ที่ไมสามารถ

ซอมบํารุงเองได อยางไรก็ดี สถาบันฯ จะตองทําการศึกษาความตองการเบื้องตนกอนวาบริการประเภทใดที่

ผูประกอบการตองการ และ ตองนํามาพิจารณาตนทุนและศักยภาพของบุคลากรวาสามารถดําเนินการได

หรือไมดวย ในระยะยาวก็คอยขยายบริการนี้ใหครอบคลุมกวางขวางมากข้ึน สวนงานดานออกแบบนั้น 

สถาบันนี้จะทําหนาที่ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมโดยรวมมือประสานงาน

กับสถาบันการศึกษาตางๆ และดําเนินการฝกอบรมในดานการออกแบบ การควบคุมคุณภาพ และการเพิ่ม

ผลิตภาพ รวมถึงการฝกอบรมดานการบํารุงรักษาดวย 

ยุทธศาสตรที่ 2: ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มีเปาหมายที่ตองการสนับสนุนกิจกรรมดานการผลิต การ

ลงทุนและการเช่ือมโยงข้ันตอนการผลิตในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเขาดวยกัน โดยเฉพาะผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็กซ่ึงสวนใหญทําเพียงบางข้ันตอนการผลิต ซึ่งจัดเปนกิจกรรมในอุตสาหกรรม

สนับสนุน ทั้งนี้อาจจําเปนตองเนนการสงเสริมกลุมที่ทําการผลิตเคร่ืองจักรกลที่มีตลาดในประเทศ เชน 

เคร่ืองจักรสําหรับใชในการเกษตรและการปาไม (ISIC 2921) เพราะในกลุมนี้เปนกลุมที่จัดวามีศักยภาพในแง

ที่มีอุปสงคภายในประเทศ และ ลักษณะการใชเคร่ืองจักรเพื่อการเกษตรมีลักษณะเฉพาะ ทําใหผูผลิตเหลานีม้ี

โอกาสสรางความเชื่อมโยงไปขางหลัง สูกลุมการผลิตเคร่ืองมือกล (ISIC 2922) หรือ กลุมผูผลิต 

ในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงกลุมการผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืนๆ (ISIC 2919) ดวย 

กิจกรรมของยุทธศาสตรนี้จึงมุงเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงลูกคาของผูประกอบการ  เพื่อให

การขยายฐานลูกคาทั้งในและตางประเทศใหเพิ่มข้ึนและเปนการสรางอัตราการเติบโตของยอดขาย  รวมทั้ง

สรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา  มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองจักรดวยกัน 

พยายามสงเสริมการทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหพัฒนาความสัมพันธภายในหวงโซอุปทานของ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลใหครบวงจรมากยิ่งข้ึน   

ดังนั้น ภายใตยุทธศาสตรนี้จึงจําเปนตองมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล 

ดวยเหตุที่อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีความเกี่ยวโยงกับหลายอุตสาหกรรม เชนอุตสาหกรรมการผลิต

แมพิมพ และอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ดวย การมีขอมูลพื้นฐานของผูผลิตที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญ 

ยุทธศาสตรที่จะดําเนินการจัดทําเว็บไซดของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลแบบบูรณการ เพื่อพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศใหผูประกอบการและผูสนใจมีเวทีแลกเปลี่ยนและคนหาขอมูลทั้งขอมูลระดับพื้นฐาน  

ขอมูลทางเทคนิคและขอมูลเกี่ยวของอ่ืนๆ  เพื่อแกปญหาการขาดแคลนฐานขอมูลซ่ึงเปนหนึ่งในปญหา
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พื้นฐานของอุตสาหกรรมแมพิมพ   เปาหมายสําคัญของ Intelligent Unit คือใหผูประกอบการรวมถึงผูผลิต 

ผูใช และผูคาในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมิน

สถานการณรวมถึงทําธุรกิจรวมกันได  
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลมีความเชื่อมโยงสูงทั้งขางหนา (forward linkage) และขางหลัง 

(backward linkage) ดังนั้นแผนปฏิบัติการเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของยุทธศาสตรการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมนี้จะมุงเนนการสรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการชวยเหลือพึ่งพา  มีสวนรวมในการวิจัยและ

พัฒนาเคร่ืองจักรดวยกัน พยายามสงเสริมการทําธุรกรรมภายในกลุมเพื่อใหพัฒนาความสัมพันธภายใน

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลใหครบวงจรมากยิ่งข้ึน  คือความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

สนับสนุนในประเทศ เชน การหลอโลหะ การกลึง เปนตน นอกจากนี้จะตองมีกิจกรรมที่สงเสริมดาน

การตลาด โดยในระยะแรกเปนการสรางตลาดในประเทศกอน โดยเปาหมายระยะแรกของการพัฒนา

อุตสาหกรรมเคร่ืองมอืกล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรม คือการทดแทนการนําเขา โดยผลิตภัณฑเคร่ืองมือกล

ในกลุมเปาหมาย คือผลิตภัณฑที่เนนความเที่ยงตรงไมสูงนัก เปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีการผลิตระดับ

ตํ่าถึงระดับกลาง เปนผลิตภัณฑที่ไดเนนการผลิตในปริมาณมากแตมีความยืดหยุนสอดคลองกับความ

ตองการของผูใช และเปนเคร่ืองมือกลที่ใชในอุตสาหกรรมทั่วไป และ ควรเนนขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศ

ใหเพิ่มข้ึน เชน เคร่ืองจักรสําหรับใชในการเกษตรและการปาไม (ISIC 2921) เพราะในกลุมนี้เปนกลุมที่จัด

วามี ศักยภาพในแงที่มี อุปสงคภายในประเทศ  และ  ลักษณะการใช เค ร่ืองจักรเพื่อการเกษตร 

มีลักษณะเฉพาะ ทําใหผูผลิตเหลานี้มีโอกาสสรางความเช่ือมโยงไปขางหลัง สูกลุมการผลิตเคร่ืองมือกล 

หรือ กลุมผูผลิตในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมถึงกลุมการผลิตเคร่ืองจักรที่ใชงานทั่วไปอ่ืนๆ ดวย  

นอกจากนี้ การจะเช่ือมโยงผูผลิตในหวงโซอุปทานเขาดวยกันนั้นจําเปนตองมีระบบสารสนเทศ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลที่ทันสมัย รวมถึงระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ่ืนดวยเพราะอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลมีความเกี่ยวโยงกับหลายอุตสาหกรรมเชนอุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ และ อุตสาหกรรม

สนับสนุนตางๆ  การมีขอมูลพื้นฐานของผูผลิตที่เกี่ยวของจึงมีความสําคัญ กิจกรรมที่ควรสงเสริมคือการ

จัดทําเว็บไซดของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลแบบบูรณการ  เพื่อพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศให

ผูประกอบการและผูสนใจมีเวทีแลกเปล่ียนและคนหาขอมูลทั้งขอมูลระดับพื้นฐาน  ขอมูลทางเทคนิคและ

ขอมูลเกี่ยวของอ่ืนๆ  เพื่อแกปญหาการขาดแคลนฐานขอมูลซึ่งเปนหนึ่งในปญหาพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม

แมพิมพ   เปาหมายสําคัญของ Intelligent Unit คือใหผูประกอบการรวมถึงผูผลิต ผูใช และผูคา 

ในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสามารถใชขอมูลประเมินสถานการณรวมถึงทํา

ธุรกิจรวมกันได 

ในป 2550 มีโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนา SME ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เชน โครงการ

พัฒนาตนแบบธุรกิจ (Business Model) ผูประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน   
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และ โครงการวิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสนับสนุนธุรกิจ SMEs ทั้งนี้เปนโครงการที่ไมไดเจาะจงสาขา  

แตเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมโดยรวม เชนเดียวกัน สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ก็ไดมีโครงการ

พัฒนายกระดับผูประกอบการดานการผลิตและการจัดการตามมาตรฐานสากล โครงการเหลานี้เปน

ประโยชนตอผูประกอบการขนาดกลางและเล็กและมีสวนสนับสนุนยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 ได  อยางไรก็ดี 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หรือ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (ISMED) อาจทําหนาที่เปนส่ือกลางในการรวบรวมขอมูลของ SMEs ในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งอาจ

ประสานกับสภาอุตสาหกรรม สถาบันไทยเยอรมัน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สภาอุตสาหกรรม 

สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (BSID) ทั้งนี้ขอมูลตางๆ ที่รวบรวมนี้ควรมีการจัดการอยางเปนระบบ 

และ ปรับปรุงใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ในการเตรียมการนี้ควรทําโดยเร็วที่สุด เพื่อใหอุตสาหกรรมมีโอกาส

เช่ือมโยงกันได หรืออาจจะใหการสงเสริมผูประกอบการในธุรกิจอ่ืนๆ หันมาใหความสนใจเคร่ืองจักรที่ผลิต

ในประเทศ โดยใหสิทธิพิเศษบางประการ แกผูประกอบการเหลานั้น ก็เปนมาตรการที่ควรดําเนินการ  

หรือ รัฐอาจมีบทบาทนําในการเปนตัวอยางของการสนับสนุนการใชเคร่ืองจักรกลในประเทศ โดยเนนให

ความสําคัญกับเคร่ืองจักรที่ผลิตภายในประเทศในการจัดซ้ือจัดจางของโครงการตางๆโดยภาครัฐ อยางไร 

ก็ดี ความนาเชื่อถือในดานคุณภาพเปนส่ิงสําคัญในการใชเคร่ืองจักร การรับรองคุณภาพ และ การใหขอมูล

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางาน การซอมบํารุง และ ความคงทนของเคร่ืองจักร เปนส่ิงที่

ผูประกอบการสวนใหญตองการทราบขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เคร่ืองจักรราคาถูกเพียงอยางเดียว

ไมเพียงพอ แตบริการหลังการขายอยางรวดเร็วและราคาถูกจะจูงใจใหคนหันมาใชเคร่ืองจักรในประเทศ 

ในระยะยาว หลังจากการสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองจักรกลและ SMEs 

เปาหมายแลว เปาหมายระยะสองคือ การผลิตเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนอง

ตอความตองการของตลาดประเทศเพ่ือนบาน เชน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และพมา เพราะมีลักษณะ 

ภูมิประเทศและระดับการพัฒนาที่ใกลเคียงกับประเทศไทย การสงเสริมใหภาคเอกชนไปลงทุนประเทศ

ดังกลาวก็จะเปดโอกาสใหเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมของไทยสามารถเขาไปในตลาดของ

ประเทศเหลานี้ไดดวย 
ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 
วัตถุประสงค เพื่อผลิตบุคลากรในสาขายานยนตและชิ้นสวน  และ  พัฒนาฝมือแรงงาน 

ในอุตสาหกรรมใหมีทักษะความสามารถที่ตลาดตองการ ประเด็นเร่ืองเรงดวนที่จะตองชวยเหลือ

ผูประกอบการ SMEs คือ การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ดังนั้นในระยะส้ันนี้ จึงตองเนนกลยุทธ

การฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงาน โดยระดมความคิดจากผูประกอบการ และทําการประสานกับหนวยงาน

หรือ สถาบันอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในทักษะสําคัญที่ผูประกอบการตองการเนื่องจากบริษัทขนาดเล็กจะมีปญหา

ในการจางแรงงานที่มีฝมือ นอกจากนี้ ยุทธศาสตรนี้ควรเนนทั้งการเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรใหม

เพื่อเขาทํางานและการยกระดับฝมือแรงงานของพนักงานในสถานประกอบการไปพรอมๆ  กัน  
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เพราะอุตสาหกรรมนี้จะมีการขยายตัวอยางมากในอนาคตอันใกลนี้ การสงเสริม SMEs ในดานนี้ คณะผู

ศึกษาเห็นวาควรพยายามใชโครงการพัฒนาบุคลากรที่มีการดําเนินการอยูในปจจุบันใหเกิดประโยชนมาก

ที่สุด การคิดโครงการควรคํานึงถึงขอจํากัดดานงบประมาณ ทาง สสว. ควรทําหนาที่กล่ันกลองโครงการที่มี

การดําเนินการอยูและพยายามเชื่อมโยง SMEs ในสาขาการผลิตที่ตองการทักษะหรือความชวยเหลือ

คลายกันใหเขาถึงโครงการที่ เกี่ยวของ การคิดโครงการใหมควรกระทําในรูปแบบ เช่ือมโยงหลาย

อุตสาหกรรม แตเนนที่ประเด็นที่ตองการสงเสริมมากกวาการคิดโครงการเฉพาะสําหรับสาขาใดสาขาหนึ่ง 

ตัวอยางเชนในขณะนี้ทางสถาบันยานยนตและกระทรวงอุตสาหกรรมไดมีความรวมมือในการพัฒนา

บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต มีทักษะหลายดานที่ SMEs ในสาขาเคร่ืองจักรกลสามารถเขารวมได แต

ปญหาคือการเช่ือมโยงขอมูล และ การสื่อสารกับผูประกอบการใหตระหนักถึงชองทางการไดรับความรู

เชนนี้ ดังนั้น ทาง สสว.ควรทําหนาที่เปนสื่อกลางในเร่ืองนี้และใหขอมูลเกี่ยวกับการเขารวมโครงการนี้ 

เพื่อใหโครงการที่ดําเนินอยูนี้มีสวนยกระดับความสามารถของบุคลากรแก SMEs ในสาขาอ่ืนดวย  ในระยะ

ยาว เปนเร่ืองที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถานประกอบการ 

สมาคมตางๆ สถาบันไทยเยอรมัน และ สถานศึกษาทุกระดับไดวางแนวนโยบายรวมกันเพื่อวางแผนการ

พัฒนาทรัพยากรบุคลากรใหสอดคลองกบัความตองการของภาคอุตสาหกรรมตอไป   
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาเครื่องจักรกล และ พัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมใหมี

ทักษะความสามารถที่ตลาดตองการ โดยเนนทั้งการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางานและการยกระดับฝมือ

แรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ ทรัพยากรบุคลากรถือเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการพัฒนาในทุก

อุตสาหกรรม เนื่องจากรูปแบบการผลิตในอุตสาหกรรม มุงเนนการใชทักษะฝมือแรงงานสรรคสราง

ผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการที่เฉพาะเจาะจงของลูกคาแตละราย ปญหาดานทรัพยากรมนุษย 

ที่สําคัญ คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเพียงพอ และตรงกับงานที่ตองทํา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร 

จึงถือเปนยุทธศาสตรที่สําคัญที่สุดทีจะชวยใหประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขันได 

ความพรอมของทรัพยากรมนุษยจะมีสวนชวยใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตในระดับสากลของ

อุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล แผนปฏิบัติการจึงครอบคลุมสองประเด็นสําคัญคือ 

แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ รวมทั้งบุคลากรใหมที่จะเขาทํางาน กิจกรรมยอย

คือการฝกอบรมและการพัฒนาความสามารถของพนักงานในสาขาเคร่ืองจักรกล การรับรองมาตรฐานฝมือ

แรงงาน เปนตน และ  แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและหลักสูตร โดยเนนโครงการที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล หรือ อาจดําเนินการไปพรอมกับการพัฒนาหลักสูตรของอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

ที่มีความเกี่ยวโยงกัน เชนอุตสาหกรรมแมพิมพ  เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของทางดานการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกอบดวย กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันไทย



 -18- 

เยอรมัน และ เอกชนในอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ในการพัฒนาบุคลากรนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงานและ

สถาบันไทยเยอรมันอาจรวมมือกันสํารวจความตองการและกําหนดทักษะที่มีความจําเปนในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อนํามาสรางหลักสูตรการอบรม รวมถึงการทดสอบและรับรองมาตรฐานฝมือแรงงาน  

โดยพยายามสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการและสถาบันการศึกษาตางๆในการพัฒนาหลักสูตร 

ที่สามารถผลิตแรงงานที่มีทักษะตรงตามความตองการของผูประกอบการ เพราะผูประกอบการเปนผูที่

ตองการแรงงานและทราบลักษณะทักษะที่ตองการเปนอยางดี กิจกรรมที่เกี่ยวของคือกิจกรรมการแขงขัน

ฝมือแรงงานในแตละดาน (ของทักษะที่มีการอบรม) ระหวางโรงงานตางๆ สามารถนํามาประยุกตใชรวมกับ

การรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานไดเพื่อกระตุนใหผูประกอบการ และแรงงานเห็นความสําคัญ และกระตุน

การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางตอเนื่อง แตผลลัพธของกิจกรรมนี้ควรเปนการยอมรับมาตรฐานฝมือ

แรงงานมากกวาการใหรางวัลที่เปนตัวเงินเทานั้น แรงจูงใจใหคนพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่องเปน 

ส่ิงสําคัญกวา หากทําใหกิจกรรมนี้มีความตอเนื่องจึงจะถือวาบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

ในระยะยาวจําเปนตองมีการปรับหลักสูตรการศึกษาใหสะทอนและกาวทันกับความเปล่ียนแปลง

ของอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี การจะปรับเปล่ียนหลักสูตรของการศึกษาสายวิชาชีพที่จัดการศึกษาอยางเปน

ทางการในสถานศึกษาใชเวลานาน ดังนั้นจึงจําเปนตองดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป โดยในระยะส้ัน 

อาจเริ่มจากการรวมมือกับสถาบันตางๆพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทักษะที่ผูประกอบการตองการแลวคอยๆ 

ขยายใหครอบคลุมไปในหลักสูตรการศึกษาในอนาคต ตัวอยางเชน รูปแบบการฝกอบรมแบบ “โรงเรียน

โรงงาน” คือการรับนักศึกษาเขามาฝกงานในชวงฤดูรอน หรือ ระหวางภาคการศึกษา โดยเปนความตกลง

ระหวางโรงเรียนและโรงงานท่ีอยูใกลๆ หลังจากนั้น กลุมผูประกอบการก็จัดการทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคล

เหลานี้เขาทํางานในสถานประกอบการของตน  สวนงบประมาณที่ใชในการสนับสนุนนั้น สวนหนึ่งควรเปน

ความรับผิดชอบของผูประกอบการ เพราะเปนผูที่ไดรับผลประโยชนจากแรงงานฝมือดังกลาวโดยตรง  

แตเนื่องจากผลประโยชนอีกสวนหนึ่งจากการจัดฝกอบรม จะตกเปนของสังคมจากการที่ผลิตภาพแรงงาน

โดยรวมของอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน ประกอบกับ การจัดการอบรมในรูปแบบโรงเรียนโรงงาน ผูประกอบการ

อาจมีปญหาจากการที่ผลิตภาพของแรงงานในโรงงานอาจลดลงในชวงที่แรงงานใหมยังขาดทักษะความ

ชํานาญ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเขามาชวยรับผิดชอบงบประมาณสวนหนึ่งดวย โดยอาจอยูในรูปของเงิน

สนับสนุนโดยตรง หรือการใหสิทธิประโยชนบางประการเชนการลดหยอนภาษีเปนตน  

ในการกระตุนใหภาคการศึกษาสนใจพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยี อาจจะดําเนินกิจกรรม

เพื่อสงเสริมได เชน การแขงขันความเปนเลิศในทักษะที่เกี่ยวกับเคร่ืองจักรกล หรือ การจัดการแขงขันทักษะ

ตางๆที่เกี่ยวของกับเคร่ืองจักรกลในกลุม นักเรียน นักศึกษา ที่จะเปนแรงงานสนับสนุนที่สําคัญในอนาคต

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล ทําการประชาสัมพันธถึงความสําคัญของการแขงขันนั้น และทํา

ใหการแขงขันมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง  โดยการแขงขันดังกลาว ยังอาจเปนเวที 

ที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรม ไดคัดเลือกแรงงานที่มีทักษะฝมือตามที่ตองการไดอีกดวย 
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7.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
 นโยบายรัฐบาล อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปนอุตสาหกรรมเปาหมาย ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได

แถลงเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ไดกําหนดนโยบายในการสงเสริมอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล  ดังนี้  
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาใหแกสินคา โดยรวมมือกับ

ภาคเอกชน สถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาความสามารถของผูประกอบการ พัฒนา

ทักษะฝมือแรงงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักร (นโยบายขอ 4.2.2.1) 

2. กําหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

ในอนาคต เชน อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจักรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมอาหาร  

และอุตสาหกรรมอัญมณี เปนตน โดยปรับปรุงมาตรการสงเสริมการลงทุนดานภาษีและที่มิใชภาษีให

สามารถจูงใจนักลงทุนได และสงเสริมการรวมทุนกับบริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีข้ันสูง 

(นโยบายขอ  4.2.2.2) 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนสนับสนุนเงินทุนพัฒนาเคร่ืองจักรเพื่อแปรรูปข้ันตนของ

สินคาเกษตร (นโยบายขอ  4.2.1.5) 

8. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
-  จากผลกระทบทางภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจซ่ึงไทยประสบอยู สวนใหญเปนปญหาจากปจจัย

ภายนอกประเทศ เชน  อัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของราคาพลังงาน กําลังซื้อในตลาดโลกลดลง   

แตอยางไรก็ตาม ภายใตภาวะวิกฤติดังกลาว ผูประกอบการอาจใชเปนโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

เคร่ืองจักร  โดยการนําเขาเคร่ืองจักรตางประเทศ  ซึ่งตนทุนจะลดลงจากการซื้อในภาวะเศรษฐกิจปกติ 

-  ในสวนของภาครัฐควรรวมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนา 

ในอุตสาหกรรมนี้ โดยรณรงคให SMEs เห็นความสําคัญในการทํา R&D เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิตใหสามารถพึ่งพาตนเองไดทางเทคโนโลยี   

-  นอกจากนี้  ภาครัฐและเอกชน  ควรรวมกันรพัฒนาบุคลากร เพื่อยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน

ใหมีทักษะความรู ความสามารถ โดยเฉพาะชางเทคนิค วิศวกร เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรม

เคร่ืองจักรกลเปนแรงงานไรฝมือ มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับตํ่าและเปนแรงงานที่มีอัตราการเปล่ียน

งานสูงมาก อุตสาหกรรมนี้จึงมีความตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ืองจักรกล

ที่ตองการความละเอียดแมนยําสูง (High precision machinery)  

9. ตัวอยางโครงการในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 
 โครงการจัดทําแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองจักรกลตนแบบ (การพัฒนา
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร) 
 หลักการและเหตุผล 

เคร่ืองจักรกลการเกษตรเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของเกษตรกรไทยและมีความตองการคอนขาง

สูง นอกจากนี้ยังมีลักษณะการใชงานที่เฉพาะเจาะจงทางภูมิประเทศและชนิดของพืชที่ปลูก เครื่องจักรกล 
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ที่ใชจะตองใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีมาตรฐานการผลิตสอดคลองกับลักษณะการใชงาน มีสวนสงเสริมให

การผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมสามารถแขงขันกับตางประเทศได ซึ่งปจจุบัน

เคร่ืองจักรกลที่ใชอยูสวนมากยังตองพึ่งพาการนําเขาเคร่ืองจักรทั้งเกาและใหมจากตางประเทศ การพัฒนา

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลใหกาวหนาจะตองพัฒนาการผลิตใหมีมาตรฐานการผลิตที่สูงข้ึนและการวิจัย

และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของจําเปนตองใชเงินลงทุนสูงแตเนื่องจากผูประกอบการไทยสวนใหญไม

สามารถลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองได ในขณะที่การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลของหนวย

งานวิจัยตางๆ ไมสอดคลองกับลักษณะการใชงานและสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทยโดยเฉพาะ

เคร่ืองจักรกลการเกษตร ดังนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่สนับสนุนการ

ผลิตของภาคเกษตรกรรม จึงควรมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร 

รวมทั้งกําหนดมาตรการทั้งในระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันไทยเยอรมัน ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

และผูผลิตเคร่ืองจักรในประเทศรวมกันศึกษาและเลือกประเภทของเครื่องจักรที่จะลงทุนวิจัยและพฒันาเปน

ต น แ บ บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร ก ล ก า ร เ ก ษ ต ร  แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ศึ ก ษ า ช นิ ด เ ค ร่ื อ ง จั ก ร 

ที่ตองการวิจัยและพัฒนาไปพรอมกัน เพื่อเปนโครงการนํารองความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

ใ น ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม  

เพื่อนําไปสูแนวนโยบายและมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตรตอไป 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร รวมทั้งกําหนดมาตรการ 

ทั้งในระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว 

2. คัดเลือกผลิตภัณฑเคร่ืองจักรกลตนแบบในหมวดเคร่ืองจักรกลการเกษตรที่สามารถนําไปพัฒนา

ในเชิงพาณิชยตอไปได และดําเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองจักรกลการเกษตรตามหลักวิชาการ

ที่สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต โดยความรวมมือของนักวิจัยจากภาครัฐและผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรม 

 ระยะเวลา: 3-5 ป 

 หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันไทยเยอรมัน  

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สถาบันเหล็ก และสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

 อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเปาหมาย: เคร่ืองจักรที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหาร  

และผลิตภัณฑการเกษตร เชน เคร่ืองจักรที่ใชในโรงงานสีขาว เคร่ืองกะเทาะเปลือก เคร่ืองบด  

เคร่ืองรอน เปนตน 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกล

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ F = พลังงาน   

อุตสาหกรรม
เหล็ก

Raw 
Material อุตสาหกรรมสนบัสนนุ

แมพิมพ

Assembly
สินคา   

 สําเร็จรูป
ความเช่ือมโยง
อุตสาหกรรม

งาน
หลอ
โลหะ

งานข้ึนรูป
โลหะ

การตีขึ้นรูปโลหะ

การกัด กลึง
ชิ้นงาน

การอบชุบ
ดวย

ความรอน

งานโลหะแผน
และการเชื่อม

- อุตสาหกรรม
ส่ิงทอ
- อุตสาหกรรม
ยานยนต
- อุตสาหกรรม
เซรามิค
- อุตสาหกรรม
อาหาร
- อุตสาหกรรม
เกษตร

เครื่องจักรกล

เครื่องมือกล

การประกอบ
ช้ินสวน
เครื่องจักร
และเครื่อง
มือกล

F F F

F

F

F

 
 

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล

การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประสิทธิภาพการผลิตประสิทธิภาพการผลิต

• ยกระดับความสามารถในการผลิต
• พัฒนาดานการจัดการโรงงาน  
• พัฒนาความสามารถในการซอมบํารุง

การสนับสนุนความเชื่อมโยงการสนับสนุนความเช่ือมโยง

• สรางระบบฐานขอมูลผูผลิตที่เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล 

• สงเสริมการทําธุรกิจรวมกันระหวาง 
SMEs และผูผลิตเครื่องจักรกลในประเทศ 

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากร

• การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน  

• การใหความชวยเหลือทางเทคนิค 
• การจัดตั้งสถาบันบริการดาน  
คุณภาพ / การออกแบบ /
การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร

• สงเสริมกิจกรรมดานการวิจัยและ
พัฒนา

• สรางกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดการ
ชวยเหลือพ่ึงพากัน

• สงเสริมกิจกรรมดานการตลาด 
(เนนตลาด ตปท.)

• พัฒนาระบบ ICT เพ่ือเช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมอื่น

การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตการพฒันาประสิทธิภาพการผลิต
การพฒันาการผลิตช้ินสวนของเครื่องจักรการพฒันาการผลิตช้ินสวนของเครื่องจักร   
สงเสริมใหเกิดศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางสงเสริมใหเกิดศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทาง  

• พัฒนาความรูและทักษะฝมือแรงงาน
• พัฒนาสถานศกึษาและหลักสูตร 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs รายสาขา  

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs รายสาขา    

  กรมสงเสริมการสงออก สํานักบริการสงออก  2 กรมสงเสริมการสงออก  

http://www.depthai.go.th/TabID/227/Default.aspx?aOfficeID=238

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล) สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2551 และแนวโนมป 

2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2550  โครงการ

การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545 

  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม   ก ร ะ ท ร ว ง อุ ต ส า ห ก ร ร ม  

http://www.diw.go.th/diw/query.asp

  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  http://www.depthai.go.th/ขอม

ลการคาและการสงออก/ขอมลสนคา/tabid/196/Default.aspx

  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ มการลงทุ นแห งประ เทศไทย  (BOI) 

http://www.boi.go.th

  ก า ร นิ ค ม อุ ต ส าหก ร ร ม แห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ทย   ก ร ะท ร ว ง อุ ต ส าหก ร ร ม  

http://www.ieat.go.th
    

    

     

http://www.depthai.go.th/TabID/227/Default.aspx?aOfficeID=238
http://www.diw.go.th/diw/query.asp
http://www.depthai.go.th/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B2/tabid/196/Default.aspx
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