


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส   ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs  

รายสาขา  และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ

ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมา

วิเคราะห และประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 

เมษายน 2552 
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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 



 -ง- 

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  
 

      



อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

1. โครงสรางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
1.1 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาปนอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศไทย มีมูลคาการสงออกสูงในป 

พ.ศ. 2549 โดยมีมูลคาการสงออกรวม 5.6 แสนลานบาท ซึ่งเปนฐานการผลิตที่สําคัญของภูมิภาคอาเซียน 

การผลิตสินคาในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาของไทยมีความหลากหลายในชนิดของสินคา และมีการ

พัฒนาจากการประกอบชิ้นสวนของสินคาที่นําเขาจากตางประเทศมาเปนการผลิตชิ้นสวนเพื่อใช

ภายในประเทศมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาจากการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศมาเปนการผลิตเพื่อการ

สงออก โดยมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องนับตั้งแตวิกฤตการณการเงิน  

ป พ.ศ. 2541 และในป พ.ศ. 2549 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 4.61 คิดเปนมูลคากวา 31 พันลานบาท  

 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาการสงออกสูงในป พ.ศ. 2549 โดยมีมูลคาการสงออกรวม 1.0 

ลานลานบาท การผลิตสินคาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยมีความหลากหลายในชนิดของสินคา 

และมีการพัฒนาจากการประกอบชิ้นสวนของสินคาที่นําเขาจากตางประเทศมาเปนการผลิตชิ้นสวนเพื่อใช

ภายในประเทศมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาจากการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศมาเปนการผลิตเพื่อการ

สงออก โดยสัดสวนของมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ  (ตามราคาคงที่ป 2531)  

ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสมีลักษณะผันผวนนับนับต้ังแตวิกฤตการณการเงินป พ.ศ. 2541 และในป 

พ.ศ. 2549 มีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 14.20 ของมูลคาเพิ่มในภาคอุตสาหกรรมรวมในป 2549 คิดเปน

มูลคากวา 2 แสนลานบาท 

ตารางที่ 1 มลูคาเพิ่มและอตัราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอเิล็กทรอนกิส 

เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส 
ป มูลคา  

(ลานบาท) อัตราการขยายตัว 
มูลคา  

(ลานบาท) อัตราการขยายตัว 

2541 17,757 11.14 132,408 0.43 

2542 18,989 6.94 147,605 11.48 

2543 21,096 11.10 178,069 20.64 

2544 21,985 4.21 147,279 -17.29 

2545 23,034 4.77 166,067 12.76 

2546 28,711 24.65 190,620 14.78 

2547 29,789 3.75 214,645 12.60 

2548 30,201 1.38 242,739 13.09 

2549 31,593 4.61 277,201 14.20 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2550 
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1.2 จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  นับเปน
อุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  และ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวา

ในป 2550 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 6,923 ราย   

โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 6,722 ราย หรือคิดเปนรอยละ 97.10  ในสวนของการจางาน SMEs  

อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีการจางาน 145,841 คน  หรือคิดเปนรอยละ 27.89  

ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   
 

ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L   Total  

2930 การผลติเครื่องใชในบานเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด

ประเภทไวในที่อืน่ 

1433.00 36.00 13.00 1469.00 1482.00 21.22 0.19 21.41 

3000 การผลติเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทาํบัญชแีละ

เครื่องคาํนวณ 

376.00 17.00 17.00 393.00 410.00 5.68 0.25 5.92 

3110 การผลติมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนดิไฟฟาและหมอ

แปลงไฟฟา 

713.00 22.00 11.00 735.00 746.00 10.62 0.16 10.78 

3120 การผลติเครื่องมือเพื่อการจายและควบคุม

กระแสไฟฟา 

185.00 9.00 3.00 194.00 197.00 2.80 0.04 2.85 

3130 การผลติลวดและเคเบลิหุมฉนวน 63.00 6.00 3.00 69.00 72.00 1.00 0.04 1.04 

3140 การผลติหมอแบตเตอรี ่ไฟฟา เซลปฐมภูมิและ

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

81.00 3.00 7.00 84.00 91.00 1.21 0.10 1.31 

3150 การผลติหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับให

แสงสวาง 

221.00 10.00 5.00 231.00 236.00 3.34 0.07 3.41 

3190 การผลติเครื่องมือเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภท

ไวในที่อื่น 

1967.00 52.00 10.00 2019.00 2029.00 29.16 0.14 29.31 

3210 การผลติหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

อิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ 

714.00 77.00 114.00 791.00 905.00 11.43 1.65 13.07 

3220 การผลติเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวทิย ุและ

อุปกรณสาํหรับโทรศัพทและโทรสารชนิดใชสาย 

414.00 14.00 3.00 428.00 431.00 6.18 0.04 6.23 

3230 การผลติเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนและวทิย ุ

เครื่องบันทึกเสียงหรอืภาพ เครื่องซาวดรีโพวดิวซิ่ง

หรือวีดโีอโพรดิวซิ่ง และสินคาทีเ่กี่ยวของ 

298.00 11.00 15.00 309.00 324.00 4.46 0.22 4.68 

รวม 6,465 257 201 6,722 6,923 97.10 2.90 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงาน.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI , 

สํานักเทศกิจ กทม., อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 

5 กุมภาพันธ 2552 
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ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 

 

 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 
Code 

สาขาอุตสาหกรรม 
 S   M   L   SMEs   Total   SMEs   L   Total  

2930 การผลติเครื่องใชในบานเรือนอื่นๆ ซึ่งมิไดจัด

ประเภทไวในที่อืน่ 

14,440 7,722 18,713 22,162 40,875 4.24 3.58 7.82 

3000 การผลติเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทาํบัญชแีละ

เครื่องคาํนวณ 

4,321 5,681 64,237 10,002 74,239 1.91 12.28 14.20 

3110 การผลติมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนดิไฟฟาและหมอ

แปลงไฟฟา 

6,404 5,086 9,099 11,490 20,589 2.20 1.74 3.94 

3120 การผลติเครื่องมือเพื่อการจายและควบคุม

กระแสไฟฟา 

1,456 1,374 2,897 2,830 5,727 0.54 0.55 1.10 

3130 การผลติลวดและเคเบลิหุมฉนวน 976 628 905 1,604 2,509 0.31 0.17 0.48 

3140 การผลติหมอแบตเตอรี ่ไฟฟา เซลปฐมภูมิและ

แบตเตอรี่ปฐมภูมิ 

862 607 4,517 1,469 5,986 0.28 0.86 1.14 

3150 การผลติหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณสําหรับให

แสงสวาง 

5,649 2,430 2,946 8,079 11,025 1.54 0.56 2.11 

3190 การผลติเครื่องมือเคร่ืองใชไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภท

ไวในที่อื่น 

15,707 13,761 31,514 29,468 60,982 5.64 6.03 11.66 

3210 การผลติหลอดอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ

อิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ 

20,390 25,225 223,523 45,615 269,138 8.72 42.74 51.47 

3220 การผลติเครื่องสงสัญญาณโทรทัศนและวทิย ุและ

อุปกรณสาํหรับโทรศัพทและโทรสารชนิดใชสาย 

5,378 1,950 4,973 7,328 12,301 1.40 0.95 2.35 

3230 การผลติเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนและวทิย ุเครื่อง

บันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องซาวดรีโพวดิวซิ่งหรือ

วีดีโอโพรดิวซิ่ง และสินคาทีเ่กี่ยวของ 

2,930 2,864 13,779 5,794 19,573 1.11 2.63 3.74 

รวม 78,513 67,328 377,103 145,841 522,944 27.89 72.11 100 

ท่ีมา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ , กรมพัฒนาธุรกิจการคา , สํานักงาน.ประกันกันคม , การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI , 
สํานักเทศกิจ กทม., อบจ. 75 จังหวัด  ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 
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1.3 สภาพตลาดและการคาตางประเทศ   
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ตารางสินคาเครื่องใชไฟฟาที่มีมลูคาสงออกสูงสุด 10 อันดับแรก  
รายไตรมาสและชวงเดือนม.ค. - ก.ย.ของป 2551 

 
ที่มา กรมศุลกากร, พฤศจิกายน 2551 

 
2.  สินคาที่ผลิต 
 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานของ

ผลิตภัณฑไดเปน 3 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

 1) เคร่ืองใชภายในบาน (Consumer Product) ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือใหความบันเทิง

ภายในบาน 

ก. เครื่องใชไฟฟาภายในบาน ไดแก พัดลม หมอหุงขาว ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เปนตน 

ข. เครื่องใชอิเล็กทรอนิกสภายในบาน ไดแก เครื่องโทรทัศน วิทยุ เครื่องเลนวีดีโอ เตาอบ

ไมโครเวฟ เปนตน 

2) อุปกรณในอุตสาหกรรม (Industrial Component) เปนอุปกรณที่ใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม

หรือสํานักงาน 

ก. อุปกรณไฟฟาอุตสาหกรรม  ไดแก  หมอแปลงไฟฟา  มอเตอรและเครื่องกําเนิด 

ไฟฟา แบตเตอรี่ เปนตน 

ข. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม ไดแก อุปกรณโทรคมนาคม คอมพิวเตอร อุปกรณ

สํานักงาน เปนตน 
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3) สวนประกอบและชิ้นสวน (Part and Components) ประกอบดวย ชิ้นสวนยอยที่ไมสามารถ

ทํางานโดยลําพังดวยตัวเองแตตองนํามาประกอบเปนผลิตภัณฑในสองกลุมขางตนจึงจะใชงานได 

ก. สวนประกอบและชิ้นสวนไฟฟา ไดแก คอมเพรสเซอรตูเย็น มอเตอรพัดลม สายไฟ เปนตน 

ข. สวนประกอบและชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  ไดแก  แผงวงจรรวมไฟฟา  ผลึกคริสตัล  

ตัวตานทาน เปนตน 
 

3.  SME เปาหมายในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 เครื่องใชไฟฟา 

• การผลิตเครื่องใชในบานเรือน ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 2930)  

• การผลิตลวดและเคเบิลที่หุนฉนวน (ISIC 3130)  

• การผลิตหมอสะสมไฟฟา เซลลปฐมภูมิและแบตเตอรี่ปฐมภูมิ (ISIC 3140)  

• การผลิตหลอดไฟฟา และเครื่องอุปกรณสําหรับใหแสงสวาง (ISIC 3150)  

• การผลิตเครื่องอุปกรณไฟฟาอื่นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 3190) 
 

อิเล็คทรอนิกส 

• การผลิตเครื่องจักรสํานักงาน เครื่องทําบัญชี และเครื่องคํานวณการผลิตเครื่องจักรและเครื่อง

อุปกรณไฟฟา ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 3000)  

• การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา และหมอแปลงไฟฟา (ISIC 3110)  

• และการผลิตเครื่องรับโทรทัศนและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเครื่องซาวนด 

รีโพรดิวซิ่งหรือวิดิโอรีโพรดิวซิ่ง และสินคาที่เกี่ยวของ (ISIC 3230) 

4.  ตนทุนการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

 เนื่องจากผลิตภัณฑของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีความหลากหลายมาก  

ทําใหสินคาแตละชนิดมีการใชวัตถุดิบและตนทุนการผลิตที่แตกตางกัน  ดังนี้  

1) กลุมเครื่องใชไฟฟาและสวนประกอบ ผลิตภัณฑในกลุมนี้จะใชวัตถุดิบภายในประเทศ ยกเวน 

มอ เ ต อ ร ไ ฟ ฟ า  ส า ย ไ ฟ แ ล ะ ส า ย เ ค เ บิ ล ที่ ยั ง ต อ ง ใ ช วั ต ถุ ดิ บ จ า ก ต า ง ป ร ะ เ ท ศ เ ป น ห ลั ก  

สวนโครงสรางตนทุนสวนใหญจะเปนวัตถุดิบประมาณรอยละ 80  

2) กลุมเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสและสวนประกอบ ผลิตภัณฑในกลุมนี้จะพึ่งพาการนําเขาวัตถุดิบ 

ในสัดสวนสูงกวารอยละ 80 มีเพียงเครื่องรับโทรทัศนเทานั้นที่ใชวัตถุดิบสวนใหญในประเทศ  

 3) กลุมคอมพิวเตอรและสวนประกอบ การผลิตสินคาในกลุมนี้ของประเทศไทยสวนใหญจะเปน

ก า รผลิ ต ชิ้ น ส ว น และอุ ปก รณ คอมพิ ว เ ต อ ร  เ พื่ อ ส ง ไ ปป ร ะกอบ เป น ผลิ ตภัณฑ สํ า เ ร็ จ รู ป 

ในตางประเทศ จึงตองพึ่งพาวัตถุดิบจากตางประเทศในระดับสูง  
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 4) กลุมผลิตภัณฑโทรคมนาคม  วัตถุดิบที่ สําคัญที่ใชในการผลิตโทรศัพท โทรสาร  

และโทรพิมพ คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส Rubber Key พลาสติก สายโทรศัพท ซึ่งตองนําเขาจาก 

ตางประเทศประมาณรอยละ 80 ของตนทุนคาวัตถุดิบทั้งหมด ทําใหโครงสรางตนทุนในการผลิตสินคากลุม

นี้เปนตนทุนวัตถุดิบรอยละ 75 คาจางแรงงานรอยละ 10 และอ่ืนๆอีกรอยละ 15 
 
5.  หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 

 
 

 อุตสาหกรรมตนน้ํา (Upstream Industry) เปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับการผลิต

อิ เ ล็ กทรอนิ กส  เ ช น  การออกแบบวงจร ไฟฟ า  การผลิ ตและ เจื อสารแผ น เ ว เฟอร  เ ป นต น  

ในปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตสินคาในอุตสาหกรรมตนน้ําไดบางประเภทโดยใชเทคโนโลยีการผลิต

ข้ันต่ํา  

 อุตสาหกรรมกลางน้ํา (Midstream Industry) เปนอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นสวนและสวนประกอบ

ของสินคาอิเล็กทรอนิกสเชน แผงวงจรรวม (IC) ตัวเก็บประจุ (Capacitor) ไดโอด ทรานซิสเตอร เปนตน 

เพื่อใชเปนสวนประกอบในแผงวงจรพิมพ (PCB) เพื่อผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟาตอไป 

 อุตสาหกรรมปลายน้ํา (Downstream Industry) เปนการผลิตขั้นสุดทายของอุตสาหกรรม 

เพื่อเปนสินคาสําเร็จรูป เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ เปนตน  

6.  การวิเคราะห SWOTอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
  จุดแข็ง  

1) แรงงานมีฝ มือและความชํานาญในงานที่ต องอาศัยความละเอียด โดยเฉพาะการประกอบ 

ชิ้นส วน 

2) มีอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนี้จํานวนมาก และหลากหลาย 

3) มีศักยภาพในการผลิตทดแทนการนําเข าและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ไดดีพอสมควร 
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จุดอ อน 
1) ต องพึ่งวัตถุดิบและชิ้นส วนจากต างประเทศในสัดส วนที่สูง ทําใหเกิดมูลคาเพิ่มจากการผลิต 

ในประเทศต่ํา สงผลใหการถายทอดเทคโนโลยีใหแกผูประกอบการไทยต่ํา ขาดการเรียนรูของแรงงาน  

และสงผลใหการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ต่ํา 

2) พึ่งพาบริษัทต างชาติมากในการผลิตและเทคโนโลยี จึงขาดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
และตราสินค า (Brand) ของตนเอง 

3) บริษัทรับชวงผลิตของไทยมีปญหาในด านคุณภาพและการจัดส งสินค า 

4) อุตสาหกรรมสนับสนุนที่สําคัญ เช น งานโลหะและพลาสติก รวมถึงเทคโนโลยีด าน Mold & 

Die มีจํานวนน อยและยังไม ไดรับการพัฒนามากนัก 

5) โครงสร างภาษีวัตถุดิบสูงกว าผลิตภัณฑ จึงไม เอ้ืออํานวยต อการผลิตและใช ชิ้นส วนในประเทศ 

และยังมีการเก็บภาษีสรรพสามิตค อนข างสูง 
โอกาส  
1) บริษัทต างชาติมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในไทยเพิ่มมากขึ้น 

2) ภาครัฐเริ่มปรับลดภาษีวัตถุดิบในหลายรายการ 
3) โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาองคความรูในอุตสาหกรรมนี้มีมาก เพราะระดับการวิจัยและ

พัฒนาของผูประกอบการไทยยังอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อมโยงจากภาคอุตสาหกรรมไปยัง

ภาคการศึกษาไดมากดวย 
อุปสรรค 
1) เผชิญการแข งขันที่รุนแรงจากสินค าจีนทั้งตลาดในประเทศและตลาดส งออก 

2) ข อตกลงเป ดเสรีด านภาษี เช น ITA, AFTA, FTA ทําให สินค าต างประเทศเข ามาขายได เสรีมาก

ข้ึน ในขณะที่โครงสร างภาษีนําเข าของไทยยังไม เป นระบบ เปดโอกาสใหสินคาในอุตสาหกรรมนี้ 

จากตางประเทศเขามาแขงขันกับสินคาไทยไดงาย 

3) มาตรการ NTBs ที่เกี่ยวข องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ จะถูกนํามาใช มากขึ้นในอนาคต จําเปน

อยางยิ่งที่ผูประกอบการตองปรับตัวหากตองการสงออกไปยังตลาดสําคัญๆ อยางไรก็ตาม การปรับตัวตาม 

NTBs เหลานี้ ยอมสงผลใหตนทุนของผูประกอบการสูงขึ้นดวย 
7.  ปญหาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส  

1)  การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตยังตองพึ่งบริษัทตางประเทศ จึงขาดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ และตราสินคาของตนเอง ทั้งยังเสี่ยงตอการยายฐานการผลิตของบริษัทตางประเทศอีกดวย 

2)  โครงสรางทางภาษีวัตถุดิบสูงกวาภาษีผลิตภัณฑจึงไมเอื้ออํานวยตอการผลิตและใชชิ้นสวน 

ในประเทศ 

3)  ขาดแรงงานที่มีคุณภาพโดยเฉพาะทางดานวัสดุศาสตร นอกจากนี้มูลคาเพิ่มจากอุตสาหกรรม

สวนใหญมาจากแรงงานราคาถูกที่ใชประกอบ จึงมีโอกาสสูญเสีย ความสามารถในการแขงขันจากคาจาง
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แรงงานที่ต่ําไดในอนาคตอันใกล เพราะมีประเทศตางๆ ที่มีความไดเปรียบดานคาจางแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ 

เชน จีน และเวียดนาม เปนตน 

4)  บริษัทไทยซึ่งสวนใหญจะอยูในอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุตสาหกรรมสนับสนุนขนาดกลางและ

ขนาดเล็กจึงไมสามารถจะพัฒนาใหเติบโตและขยายตัวได เพราะขาดแหลงเงินทุนในการจัดหาเทคโนโลยี

และเงินทุนสําหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑอยูในความรับผิดชอบของบริษัทแม 

ซึ่งเปนบริษัทตางชาติ จึงขาดการถายทอดเทคโนโลยีใหแกแรงงานไทย 

5)  มาตรการ NTBs ดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานผลิตภัณฑ ถูกนํามาใชมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง

ตรวจสอบมาตรฐานและกฎเกณฑส่ิงแวดลอม 

6)  ขาดหนวยงานหรือสถาบันกลางในการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑไฟฟา 

7)  มาตรการและมาตรฐานตางๆ สําหรับสินคาในอุตสาหกรรมนี้มีความเขมงวดมากขึ้น ทําให

ผูประกอบการตองปรับตัวใหทัน มีผลใหตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น และอาจมีผลตอความสามารถในการ

แขงขันกับสินคาจากแหลงอื่นที่มีคุณภาพสูงกวาได 
8.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเพิ่มมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ 
 ก. แผนสงเสริมความเชื่อมโยง เชนการสงเสริมความเชื่อมโยงระหวางผูผลิตสินคาสําเร็จรูป 

กับผูผลิตชิ้นสวน 

แนวทางการพัฒนาควรเนนการสรางธุรกิจบริการ เครือขายผูผลิตเพื่อเชื่อมโยงผูซื้อผูขายเขา

ดวยกัน ศูนยขอมูลนี้ทําหนาที่จัดทําฐานขอมูลรายชื่อผูผลิตชิ้นสวนและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ  

และพยายามใหเกิดการรวมกลุมของผูประกอบการไทยเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ซึ่งอาจเริ่มพัฒนา

ระบบขอมูลกลางที่ชวยใหอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมเพื่อการซื้อขายและแลกเปลี่ยนชิ้นสวน 

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (และเครื่องใชไฟฟา) เขาดวยกันไมควรทําแยกเนื่องจากหากทําแยกกันจะทํา

ใหตนทุนการพัฒนาฐานขอมูล การดูแลและการปรับปรุงขอมูลมีตนทุนสูงขึ้น ทางสถาบันไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสควรเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้ โดยขอความรวมมือจากสมาชิกและผูประกอบการ 

ในอุตสาหกรรมใหเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูล นอกจากนี้ควรมีการรวบรวมขอมูลเชิงลึก 

เพื่อทําใหศูนยขอมูลนี้เปน Intelligence Unit ที่ใชติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรม และภาวการณ

แขงขันในตลาดโลกได เชน ขอมูลสถิติการคา การผลิตและการลงทุน รวมถึงขอมูลกฎระเบียบที่ออกโดย

ประเทศผูนําเขาตางๆที่อาจจะเปนอุปสรรคในการกีดกันทางการคาและสงผลกระทบตอผูผลิตไทยได 

 ข. แผนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ เนนในเรื่องการสงเสริมรูปแบบสินคาใหตรงกับความตองการของ

ตลาด โดยมีการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูง และมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน การพัฒนามาตรฐาน

ใหสอดคลองกับมาตรฐานของตลาดตางประเทศ เชนมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

และการออกใบรับรอง โดยเนนที่อุตสาหกรรมเปาหมายที่มี SMEs จํานวนมาก เชน การผลิตแบตเตอรี่ ลวด 
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สายไฟ และกลุมผูผลิตเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็นที่มีคุณภาพ ประหยัดไฟ และไมใชสารที่เปน

ภัยตอส่ิงแวดลอม 

 หนวยงานที่จะนําแผนปฏิบัติการนี้สูการปฏิบัติมีอยูหลายหนวยงาน เชนทางดานการสงเสริม 

ความเชื่อมโยง หนวยงานที่เหมาะสมคือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

ทางดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ก็ตองมีบทบาทสําคัญ นอกจากนั้น 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(สมอ.) ก็ควรมีบทบาททางดานนี้ดวย 

 ทางสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  และหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ  จําเปนตองทํากิจกรรม

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับแนวโนมการพัฒนาอุตสาหกรรมในตลาดหลักที่เนนความปลอดภัยตอผูบริโภคและ

ส่ิงแวดลอม ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกสที่จะเปนภัยคุกคามตอสังคมไทย ซึ่งมีผูประกอบการ SMEs จํานวน

มากที่ยังไมตระหนักถึงเรื่องเหลานี้ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีสาธารณูปโภคพื้นฐานดานเทคโนโลยีการ

กําจัดซากผลิตภัณฑและความพรอมในดานสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสคอนขางจํากัด จึงจําเปนตองมีแผนการลงทุนในเรื่องนี้ โดยอาจจะขยายผลเพิ่มเติมจาก

โครงการที่มีการดําเนินการอยู เชน การใหความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรป WEEE และ RoHS 

เปนตน 
มาตรการและกิจกรรมที่ควรดําเนินงานใหแลวเสร็จในระยะ 3 ป 
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฐานขอมูลและจัดตั้ง

ระบบที่จะเอื้อใหเกิดธุรกรรม 

- ปรับปรุงระบบฐานขอมูลใหเอื้ออํานวยตอการซื้อขายชิ้นสวนที่ผลิตภายในประเทศโดยตรง 

- สนับสนุนใหมีธุรกิจการจัดหาชิ้นสวนจากตางประเทศแกผูผลิตในประเทศและจัดสงชิ้นสวน

ภายในประเทศใหกับตลาดตางประเทศ 

- ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของเพื่อลดอุปสรรคในการซื้อขายแลกเปลี่ยนชิ้นสวน 

ในประเทศ ทั้งแกกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน กิจการที่ผลิตเพื่อสงออกหรือเพื่อจําหนายในประเทศ 

- ซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการผลิตที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม

สูงขึ้นในรูปของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการใชชิ้นสวนในประเทศ 

- รักษาฐานและเพิ่มมูลคาเพิ่มการผลิตของบริษัทตางชาติ 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
แผนปฏิบัติการที่ 1  สงเสริมและใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก SMEs ทั้งในดานบริหารจัดการ

เพื่อลดตนทุนการผลิต และดานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดอัตราของเสียและการ

พัฒนาชิ้นสวนใหไดมาตรฐาน ประกอบดวย 3 กิจกรรมหลักคือ 

 1) ใหมีศูนยฝกอบรมและประสานงานการฝกอบรมทักษะดานการเงิน การตลาด และการผลิตของ

ผูบ ริหารและผูประกอบการ  โดยจัดทํา เปนโครงการความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม 

สถาบันการศึกษา และหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
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 2) จัดสงผูที่มีความชํานาญเฉพาะดานใหการชวยเหลือ SMEs เพื่อปรับปรุงรูปแบบและบริหาร 

รวมทั้งถายทอดทักษะการจัดการ 

 3) พัฒนาบุคลากรทั้งดานเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ ทั้งในระบบการศึกษาและดวยการ

ฝกอบรมในเชิงอาชีพ  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

แผนปฏิบัติการที่ 2  เตรียมความพรอมเกี่ยวกับมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศคูคานํามาใช 

ตัวอยางเชน WEEE และ RoHS เปนตน เพราะมาตรการเหลานี้จะเปนการกีดกันสินคาจากไทยหากไม

สามารถทําตามขอกําหนดในกฎระเบียบตางๆเหลานั้นได ดังนั้นในประเด็นนี้จึงตองเตรียมความพรอม 

ในสองดาน คือ เรื่องการทดสอบในหองปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบวาไมผิดตามมาตรการ RoHS กรณีนี้ 

MTEC สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และกรมวิทยาศาสตรบริการควรใหความรูและใหบริการการ

ทดสอบแก SMEs  

สวนประเด็นเรื่อง WEEE นั้น จะสงผลกระทบตอผูผลิตไทยเนื่องจากตองมีการออกแบบและใชวัสดุ

ที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดตามอัตราที่สหภาพยุโรปกําหนด และตองสามารถนําไปกําจัดซากโดยเครื่อง

กําจัดซากของสหภาพยุโรปดวย ดังนั้น ในประเด็นนี้จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ

เพื่อที่จะใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกผูประกอบการ โดยอาจมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 

1) จัดใหมีหนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบมาตรฐานใหทัดเทียม

มาตรฐานสากล  ทั้ งในดานมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ   มาตรฐานระบบคุณภาพ  มาตรฐาน 

ความปลอดภัย และมาตรฐานสิ่งแวดลอม   เพื่อใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก 

2) เรงใชมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล และสนับสนุนใหมีหนวยงาน 

ที่สามารถใหการรับรองตามมาตรฐานสากลใหเพียงพอกับความตองการ 

3) ยกระดับผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดมาตรฐาน 

ในระดับสากล เชน ISO, IEC, CE, FCC, UL, VDE และ TUV 

4) เจรจาระหวางประเทศเพื่อการยอมรับมาตรฐานคุณภาพและระบบ  
แผนปฏิบัติการในระยะกลางถึงระยะยาว 
กิจกรรมเพื่อสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสภายใตยุทธศาสตร 

ทั้ง 2 นี้คือ  

1) การพัฒนาระบบมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและควรสงเสริมใหมีการสรางศูนยทดสอบ 

ที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เชน พัฒนามาตรฐานใหสอดคลองกับมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรป

พรอมกับรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับระบบมาตรฐานของประเทศอื่นที่มีแนวโนมเปนผูคาของไทย 

เชน จีน ทั้งนี้ เพื่อชวยเหลือกิจการของคนไทยในการสงออกไปยังประเทศเหลานั้น 

2) สงเสริมใหมีการพัฒนาฝมือแรงงาน  และพัฒนาบุคลากรใหตรงกับความตองการ 

ของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมไฟฟา อุตสาหการ และนักวิจัย 
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 หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในแผนปฏิบัติการตางๆคือ สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส หนวยงาน

ตางๆในกระทรวงอุตสาหกรรม  เชนสํ านักงานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและกรมสงเสริมอุตสาหกรรม สวนทางดานการพัฒนาบุคลากร สํานักงานสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สํานักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) 

ตลอดจนสถาบันการศึกษาตางๆ ควรมีบทบาททางดานนี้ 
9.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 
 มาตรการพิ เศษของ  BOI เพื่ อกระตุนให เกิดการลงทุนในภาวะที่ เศรษฐกิจมีแนวโนม 

ชะลอตัว และเรงรัดการลงทุนใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศใหป 2551-2552  

เปน “ปแหงการลงทุน” (Thailand Investment Year 2008-2009) 

 โดยตามมาตรการพิเศษดังกลาวจะทําใหผูประกอบการที่ยื่นขอรับสงเสริมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2552 และไดรับการอนุมัติใหการสงเสริม ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุดตามที่กฎหมายสามารถใหได 

ประกอบดวย การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ทุกเขตที่ตั้ง และไดรับสิทธิลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคล ในอัตรารอยละ 50 เปนเวลา 5 ป อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา 2 เทา และ

อนุญาตใหหักเงินคาติดตั้งหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกจากกําไรสุทธิไมเกินรอยละ 25 ของเงินที่

ลงทุน นอกเหนือจากการหักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

 สําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่ไดรับสิทธิพิเศษดังกลาว มีจํานวน 14 กลุม  ไดแก เสื้อผาสําเร็จรูป 

เครื่องหนัง รองเทา เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแตง ของเด็กเลน เลนส ส่ิงทอ เครื่องกีฬา ชิ้นสวนยานพาหนะ 

ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน ผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน อัญมณีและเครื่องประดับ และ ส่ิงพิมพ 
 

10.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- เนื่องจากอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตองเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงกับจีน  

โดยมีปริมาณการนําเขาสินคาอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพต่ําจากจีนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งภาครัฐควรมีมาตรการ

หรือดําเนินการอยางเขมงวดเพื่อควบคุมคุณภาพและราคาสินคาที่ต่ํากวาความเปนจริงที่นําเขาจากจีน 

นอกจากนี้ แรงงานในอุตสาหกรรมนี้เปนแรงงานฝมือมีความชํานาญในงานที่อาศัยความละเอียด 

โดยเฉพาะการประกอบชิ้นสวนซึ่งทําใหสินคาไทยมีคุณภาพเปนที่นาเชื่อถือมากกวาสินคาจีน ซึ่งหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของควรรวมมือกับภาคเอกชนในการทํางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ การออกแบบ และ

พัฒนาตราสินคาของตนเอง 

-  SMEs สวนใหญตองเผชิญคือการขาดขาวสารขอมูลความตองการของตลาด ขอมูลดาน

มาตรฐานสินคาและกฎเกณฑดานสิ่งแวดลอม หากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของรวมกับหนวยงาน

ภาคเอกชนมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆ และเผยแพรใหแก SMEs ไดก็จะเปนประโยชนอยาง

มาก ในขณะเดียวกัน ก็ตองรวบรวมขอมูลทางดานกฎระเบียบที่สรางปญหาแกผูผลิตภาคเอกชนและหา

แนวทางแกไขปรับปรุงดวย 
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-  กฎหมายและระเบียบตางๆ ยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

เชน ปญหาโครงสรางภาษี   ปญหานโยบายการสงเสริมการลงทุนไมกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี   

และปญหามาตรการ NTBs   ดานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควร

รวมกับหนวยงานภาคเอกชนดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานตางๆ และเผยแพรใหแก SMEs  

ก็จะเปนประโยชนอยางมาก ในขณะเดียวกัน ก็ตองรวบรวมขอมูลทางดานกฎระเบียบที่สรางปญหาแก

ผูผลิตภาคเอกชนและหาแนวทางแกไขปรับปรุงดวย 
11. ตัวอยางโครงการในสาขาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 1.ชื่อโครงการ: เพิ่มขีดความสามารถของโรงงานจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสหภาพยุโรปไดออกกฎระเบียบวาดวยการจัดการซาก เศษเหลือทิ้งของผลิตภัณฑ

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Waste from Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ที่กําหนดระดับ

การนําของเสียมาคืนสภาพ (Recovery) การใชซ้ํา (Reuse) การนํากลับมาใช (Recycle) รวมถึงจัดตั้งระบบที่

รับคืน (Return) เก็บ (Collect) และนํามาคืนสภาพ (Recovery) โดยกฎระเบียบนี้มีผลบังคับใชกับผูผลิต

และผูสงสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไปขายยังสหภาพยุโรป นอกจากนี้บางประเทศเชน ญี่ปุน

และจีนไดออกกฎระเบียบที่คลายกับกฎระเบียบเรื่อง WEEE และ ROHS ข้ึนบังคับใชเชนกัน สงผลใหผูผลิต

และผูสงสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทยตองปฏิบัติตามกฎระเบียบดังงกลาวอยาง

หลีกเลี่ยงไมได โดยกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรวมกัน

จัดทํายุทธศาสตรการจัดการซากผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจากชุมชน ซึ่งมีแนวโนมปริมาณ 

ซากผลิตภัณฑเพิ่มมากขึ้น 

ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่ตองศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งสถานีรวบรวม จัดเก็บและขน

ถายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตซึ่งเปนพื้นที่หางไกลจาก

โรงงานจัดการของเสียอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก อีกทั้งยังเปนการใหความ

ชวยเหลือแกผูประกอบการในการคัดแยก  และรีไซเคิลซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใหมี 

ขีดความสามารถสูงขึ้น และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาสุขภาพ

บุคคลและสิ่งแวดลอม 
 3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษากลไกที่เหมาะสมสําหรับการรวบรวมและจัดการซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

จากภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

2. เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดในการจัดตั้งสถานีรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ 

และขนถายซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต  

พรอมแนวทางการบริหารและการดําเนินงานของสถานี 

3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีสะอาดในการคัดแยก และ/หรือนําวัสดุกลับมาใชใหม สําหรับการจัดการ

ซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

5. เพื่อสนับสนุนการใชวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน และเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 

การผลิตอื่นๆ 

6. เพื่อศึกษาและพัฒนากฎหมายที่เอื้อตอการดําเนินงานและควบคุมดูแลสถานีรวบรวม คัดแยก 

จัดเก็บ และขนถายซากอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 4. ระยะเวลา: 2 ป (พ.ศ. 2550-2551) 

 5.  หน ว ย ง า นที ่ร ับ ผ ิด ช อบ : กรมโรงงานอุ ตสาหกรรม  และสํ านั กงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

 6. อุตสาหกรรมเปาหมาย: ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 7. กิจกรรมและวิธีดําเนินโครงการ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ 

โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ขี ด

ความสามารถของโรงงาน

จัดการซากผลิ ตภัณฑ

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

1. เพื่อศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดในการจัดตั้ง
สถานีรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ และขนถายซากอุปกรณไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกสในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต 

พรอมแนวทางการบริหารและการดําเนินงานของสถานี 

2. ศึกษาเทคโนโลยีในการคัดแยก แปรสภาพ และนํากลับมาใชใหม 

รวมถึงความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สําหรับทางเลือกตางๆ 

3. จัดการอบรม ศึกษา ดูงานโรงงานตัวอยางทั้งในและตางประเทศ 

พรอมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรม เผยแพรการศึกษาและขอมูลตางๆ 

4. จัดตั้งศูนยและเครือขายผูประกอบการคัดแยก แปรสภาพ และนํา

ซากอุปกรณไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสกลับมาใชใหม  เพื่อเปน

ศูนยกลางการกระจายขอมูลขาวสารรวมถึงเปนเครือขายทางธุรกิจ 

 



 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หวงโซอุปทานอตุสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟาและอเิล็กทรอนิกส

อุตสาหกรรมตนนํ้า
(semiconductor industry)

อุตสาหกรรมกลางนํ้า

(Midstream Industry)

อุตสาหกรรมปลายนํ้า
(Downstream Industry)

การออกแบบวงจรไฟฟาการออกแบบวงจรไฟฟา

อุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนํา
(Semiconductor Industry)

อุตสาหกรรมสารก่ึงตัวนํา
(Semiconductor Industry)

วตัถุดิบอ่ืน  ๆเชน
ช้ินสวนพลาสติก

วตัถุดิบอ่ืนๆ เชน
ช้ินสวนพลาสติก

การประกอบแผงวงจรไฟฟา
(Integrated Circuit Assembly)

การประกอบแผงวงจรไฟฟา
(Integrated Circuit Assembly)

การผลิตแผน
วงจรพิมพ

(PCB)

การผลิตแผน
วงจรพิมพ

(PCB)

การผลิตและการเจือสารแผนเวเฟอร
(Bland Silicon Wafer Production and

Wafer Fabrication)

การผลิตและการเจอืสารแผนเวเฟอร
(Bland Silicon Wafer Production and

Wafer Fabrication)

เคร่ืองใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

เค ร่ืองใชไฟฟา
และสวนประกอบ

เคร่ืองใชไฟฟา
และสวนประกอบ เคร่ืองใชอิเล็กทรอนิกสเค ร่ืองใชอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอรและ

สวนประกอบ

คอมพิวเตอรและ
สวนประกอบ

ผลิตภัณฑ
โทรคมนาคม

ผลิตภัณฑ
โทรคมนาคม

฿฿FF ฿฿FF฿฿FF

หมายเหตุ : = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงินทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงิน   F = พลงังาน   

 
 
 อตุสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอตุสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอตุสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ

ทิศทางทิศทาง

ยกระดบัความสามารถการผลิตยกระดบัความสามารถการผลติ   
สงเสริมใหผูผลิตพัฒนาตราสินคาของตัวเองสงเสริมใหผูผลิตพัฒนาตราสินคาของตวัเอง

 พัฒนาการทดสอบและรับรองคุณภาพใหเปนสากลพัฒนาการทดสอบและรับรองคณุภาพใหเปนสากล
การเช่ือมโยงการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

การพัฒนาการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิต
• สงเสริม R&D
• สรางหองปฏิบัติการ
• การพัฒนาเทคโนโลยี 

การยกระดับการยกระดับ
มาตรฐานมาตรฐาน

• การเตรียมความพรอม    
เก่ียวกับมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาบคุลากรการพัฒนาบุคลากร

• สงเสริมและใหความ
ชวยเหลือทางดาน
เทคนิคแก SMEs

การตลาดการตลาด

• สรางระบบขอมูล
ทางดานการตลาด

• สงเสริมความเชือ่มโยง
ระหวางผูผลิตขนาดใหญกบั  
SMEs
• สงเสริมความเชือ่มโยง
ระหวางผูผลิตสินคา
สําเร็จรูปกบัผูผลิตชิ้นสวน
• ยกระดับคุณภาพ
ผลติภัณฑ 

• สรางแรงจงูใจในการพัฒนา
เทคโนโลยี  เชน  มาตรการ
ลดหยอนทางภาษี   มาตรการ
เงินอุดหนุน 
• สงเสริมความเชื่อมโยง
ระหวางสถาบันดาน R&D
• สงเสริมการถายทอด
เทคโนโลยี 
• รวบรวมและเผยแพรองค
ความรู ใหแก SMEs

• สรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิต
• สงเสริมการรับชวงผลิต 

• สงเสริมหนวยงาน
ที่ใหคําแนะนําเก่ียวกับระบบ
มาตรฐานสากล
• เรงใช มาตรฐานความปลอดภัย
ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล
• ยกระดับผลิตภัณฑ
เครื่องใช ไฟฟ าและอิเล็กทรอนิกส
ใหไดมาตรฐานสากล
• เจรจาระหวางประเทศเพ่ือการ

• ใหมีศูนยฝกอบรม
ทักษะทางดานการเงิน  
การตลาด และการผลิต
• สงเสริม  ผชช . เฉพาะ
ทางในการใหความ
ชวยเหลือ ผปก. SMEs
• พัฒนาบุคลากรดาน
เทคโนโลยีและการบริหาร

• เผยแพรขอมูลขาวสาร   
ท้ังดานขอมูลทางดาน
การตลาด  มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ   และขอมูล
อ่ืน ๆ

ยอมรับมาตรฐานและระบบ
จัดการ  

FF  ฿฿

฿



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 
 

  สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  พฤศจิกายน 2551 รายงานภาวะเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนมป 

2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  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    

  สถาบันยานยนต  สถิติยานยนต (ยอดขายภายในประเทศ   / ยอดผลิต /  

ยอดสงออก)  http://www.thaiauto.or.th/statistic/statistic.asp

 

     

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
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
http://www.boi.go.th/
http://www.ieat.go.th/
http://www.thaiauto.or.th/statistic/statistic.asp
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