


คํานํา 
 
  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน

สถานการณภาวะทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สาขาเหล็กและ 

โลหะการ   ซึ่งเปนการนําผลการศึกษาโครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม SMEs รายสาขา   

และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับศูนยบริการ

วิชาการเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศึกษาไวมาวิเคราะห และ

ประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  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 



 -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 



 -ฉ- 

            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  
 

      



อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 
 

1.  โครงสราง สถานภาพ และความสาํคัญของอุตสาหกรรม 
 1.1  โครงสรางของอุตสาหกรรมเหลก็  สามารถแบงได 3 ข้ันคือ  

1) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นตน เร่ิมจากการถลุงแรเหล็กเพื่อผลิตเปนเหล็กถลุง (Pig Iron) หรือเหล็ก

พรุน (Sponge Iron) โดยจะพิจารณาตั้งแตข้ันตอนการนําแรเหล็กและวัตถุดิบอ่ืน ๆ จําเปนจากตางประเทศ 

ตนทุนหลักในการผลิต จะประกอบดวย ราคาวัตถุดิบ ตนทุนราคาเชื้อเพลิงและคาระวางขนสงทางเรือที่

เพิ่มข้ึนก็จะยังเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดราคาเหล็กดวย 

2) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง จะครอบคลุมถึงการหลอมเศษเหล็กในประเทศ เพื่อผลิตเหล็กแทง

ยาว (Billets) และเหล็กแทงแบน (Slab) ในประเทศ เนื่องจากระดับความตองการเหล็กขั้นตนในประเทศมี

สูงกวาปริมาณเศษเหล็กในประเทศทําใหตองนําเขาเศษเหล็กจากตางประเทศซึ่งมีราคาที่สูงกวา 

3) อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย จะเปนการนําวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง ไดแก  เหล็กแทง

ยาว (Billets)  เหล็กแทงแบน (Slab) เหล็กแทงใหญ (Bloom) เหล็กโครงสรางรูปพรรณ เหล็กหลอ มาผาน

กระบวนการรีด/รีดซ้ํา/หลอ ไดเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย ซึ่งไดแกเหล็กรูปทรงยาว (Long 

Product) ผลิตภัณฑรูปทรงแบน (Flat Product) ผลิตภัณฑเหล็กโครงสรางรูปพรรณขนาดใหญ ผลิตภัณฑ

เหล็กหลอ เพื่อที่จะนําไปใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงตอไป 

อุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็ก ไดแก อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาซึ่งใช

เหล็กแผนรีดเย็นและเหล็กแผนเคลือบเปนหลักในการผลิต อุตสาหกรรมยานยนตซึ่งใชทั้งในกลุมของเหล็ก

ทรงยาวและเหล็กทรงแบนเพื่อผลิตเปนสวนประกอบตาง ๆ ของยานยนตทั้งที่เปนชิ้นสวนตัวถังภายนอกและ

ภายในรถยนต ซึ่งชิ้นสวนเหลานี้มีอยูหลายประเภท เชน แชสซีส พื้นรถ ประตูรถ กระโปรงรถยนต ถังน้ํามัน เปน

ตน และอุตสาหกรรมกอสราง 

 1.2  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ นับเปนอุตสาหกรรม 

ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและ SMEs มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล็กและ

โลหะการจากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สสว. พบวาในป 2550 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

การ  มีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 45,353 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs จํานวน 45,171 ราย  

หรือคิดเปนรอยละ 99.60 ในสวนของการจางาน SMEs  เหล็กและโลหะการมีการจางานถึง 283,025 คน  

หรือคิดเปนรอยละ 74.67ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 
 

ตารางจาํนวนวิสาหกจิจําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม ป 2550 
 

 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2710 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 1,751 114 71 1,865 1,936 4.11 0.16 4.27 

2731 การหลอเหล็กและเหล็กกลา 711 13 8 724 732 1.60 0.02 1.61 

2811 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปน

โลหะ 

16,920 28 7 16,948 16,955 37.37 0.02 37.38 
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 จํานวนวิสาหกิจ (ราย)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2812 การผลิตที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุ

ขนาดใหญที่ทําจากโลหะ 

487 11 1 498 499 1.10 0.00 1.10 

2891 การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี 

การอัด การตอกพิมพ การรีด และการ

ผสมโลหะผง 

7,767 22 4 7,789 7,793 17.17 0.01 17.18 

2892 การบริการตกแตง เคลือบโลหะและ

บริการที่เกี่ยวเนื่องกัน 

10,017 66 10 10,083 10,093 22.23 0.02 22.25 

2893 การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใชงานดวย

มือและเครื่องโลหะทั่วไป 

3,272 10 2 3,282 3,284 7.24 0.00 7.24 

2899 การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ ซ่ึง

มิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 

3,844 138 79 3,982 4,061 8.78 0.17 8.95 

รวม 44,769 402 182 45,171 45,353 99.60 0.40 100 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 

กทม. + อบจ. 75 จังหวัด ประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

ตารางจาํนวนการจางงาน จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
 จํานวนการจางงาน (คน)   สัดสวน (รอยละ)  ISIC 

Code 
สาขาอุตสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2710 การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน 21,826 14,611 30,217 36,437 66,654 9.61 7.97 17.58 

2731 การหลอเหล็กและเหล็กกลา 7,449 1,634 2,886 9,083 11,969 2.40 0.76 3.16 

2811 การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ 43,786 5,095 3,920 48,881 52,801 12.90 1.03 13.93 

2812 
การผลิตที่เก็บน้ํา และภาชนะบรรจุขนาด

ใหญที่ทําจากโลหะ 
4,239 996 276 5,235 5,511 1.38 0.07 1.45 

2891 

การผลิตผลิตภัณฑโลหะโดยวิธีการตี การ

อัด การตอกพิมพ การรีด และการผสม

โลหะผง 

31,488 3,716 1,796 35,204 37,000 9.29 0.47 9.76 

2892 
การบริการตกแตง เคลือบโลหะและบริการ

ที่เกี่ยวเนื่องกัน 
63,746 9,832 3,115 73,578 76,693 19.41 0.82 20.23 

2893 
การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือที่ใชงานดวย

มือและเครื่องโลหะทั่วไป 
10,164 1,844 945 12,008 12,953 3.17 0.25 3.42 

2899 
การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ ซ่ึงมิได

จัดประเภทไวในที่อื่น 
37,919 24,680 52,866 62,599 115,465 16.51 13.95 30.46 

รวม 220,617 62,408 96,021 283,025 379,046 74.67 25.33 100 
 

ที่มา: ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ + กรมพัฒนาธุรกิจการคา + สนง.ประกันกันคม + การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย + BOI + สํานักเทศกิจ 

กทม. + อบจ. 75 จังหวัดประมวลผลโดย: ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552 

 1.3 สถานภาพของอุตสาหกรรม 
 1)  การใชกําลังการผลิต นับต้ังแตวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของไทยป พ.ศ. 2540 อุตสาหกรรม

ตาง ๆ ทุกภาคการผลิตตางก็ไดรับผลกระทบอยางมากรวมทั้งอุตสาหกรรมเหล็กดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ในชวงกอนวิกฤติ มีการขยายกําลังการผลิตอยางมาก ทําใหการใชกําลังการผลิตอยูในระดับตํ่ามาก ยกเวน

เหล็กแผนเคลือบที่ยังมีระดับการใชกําลังการผลิตเกินรอยละ 60 ของกําลังการผลิต  

 ในป พ.ศ. 2543 ประเทศไทยมีกําลังการผลิตของทั้งกลุมอุตสาหกรรมเหล็กรวม 20.95 ลานตันตอ

ป โดยมีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑเหล็กทั้งสิ้น 7.46 ลานตัน คิดเปนอัตราการใชกําลังการผลิตรอยละ 

35.61 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 27.20 โดยคิดเปนอัตราการใชกําลังการผลิตแยกเปนกลุมไดดังนี้ 

ตารางแสดงอัตราการใชกําลังการผลิตของผลิตภัณฑเหล็ก ป พ.ศ. 2543 

กลุมผลิตภัณฑ กําลังการผลิต  

(ลานตันตอป) 

ปริมาณการผลิต  

(ลานตันตอป) 

อัตราการใชกําลังการ

ผลิต (รอยละ) 

เหล็กเสนและเหล็กลวด 7.50 1.72 22.93 

เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน 1.36 0.49 36.03 

เหล็กแผนรีดรอน 6.50 2.24 34.46 

เหล็กแผนรีดเย็น 2.60 1.42 54.62 

เหล็กแผนเคลือบ 1.12 0.69 61.61 

ทอเหล็ก 1.86 0.90 48.39 

รวม 20.95 7.46 35.61 

ท่ีมา : กองโลหกรรม กรมทรัพยากรธรณี : สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

 

 2)  สถานภาพอุตสาหกรรมเหล็กโลก  การผลิตเหล็กของโลกในป พ.ศ. 2543 อยูในระดับ 847 

ลานตัน โดยที่มีประเทศจีนเปนผูผลิตรายใหญที่สุดของโลก ตามดวยประเทศสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน  

หากแบงการผลิตตามภูมิภาคของโลกออกเปน 6 กลุม จะพบวากลุมผูผลิตรายใหญที่สุดของโลกไดแก 

เอเซียคิดเปนรอยละ 41 ยุโรป รอยละ 21 และอเมริกาเหนือ รอยละ  15 ตามลําดับ กําลังการผลิตในแตละ

ภูมิภาคไดแสดงไวในแผนภาพแสดงกําลังการผลิตในแตละภูมิภาค 

 

2544 มค.-กค.

ยุโรป 

21%

C.I.S. *

12%

อเมริกาเหนอื

15%
อเมริกาใต

5%

เอเชีย

41%

ยุโรปอ่ืน ๆ

6%

ยุโรป C.I.S. * อเมริกาเหนอื อเมริกาใต เอเชีย ยุโรปอ่ืน ๆ

CIS* 

CIS* 

* CIS = กลุมประเทศอดีตสหภาพโซเวียต 
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 การผลิตสูงที่สุดใน 10 ประเทศแรกของโลกประกอบไปดวยกลุมประเทศเอเซีย 4 ประเทศไดแก 

ประเทศจีน  ญี่ปุน  เกาหลีและอินเดีย ซึ่งมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มข้ึนอยางมาก  การผลิตสวนใหญจะใชเตา 

Basic Oxygen Furnace (BOF) เปนหลัก โดยในป พ.ศ. 2543 มีสัดสวนการใชเตาถึงรอยละ 58.6  

หรือ  495 ลานตัน อยางไรก็ดีคาดวาแนวโนมการใชเตา BOF จะคงที่และการผลิตเหล็กจะถูกแทนที่ดวย

การใชเตาอารคไฟฟา ซึ่งมีปริมาณการผลิตในป พ.ศ. 2543 คิดเปนรอยละ 33.8 หรือ 350.16 ลานตัน 

 ในปจจุบันการผลิตดวยเตา BOF จะคงที่และการใชเตาไฟฟามีคาเพิ่มข้ึน แสดงใหเห็นถึงความ

ตองการใชเศษเหล็กจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ แตอยางไรก็ตาม การผลิตดวยเตาไฟฟามีขอจํากัด คือ 

ปริมาณหมุนเวียนเศษเหล็กอาจไมพอตอความตองการ และคุณภาพของเหล็กที่ไดสามารถทําผลิตภัณฑได

ในระดับหนึ่งเทานั้น  
2.  การผลิต  การลงทุน  การจางงาน 
 2.1  ประเภทสินคาที่ผลิต 
 การแบงประเภทอุตสาหกรรมอาศัยเกณฑการแบงแบบ ISIC ของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดย ISIC 

ระดับ 2 หลัก ISIC 27 เปนการผลิตโลหะขั้นมูลฐาน และ ISIC 28 เปนการผลิตผลิตภัณฑโลหะ 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) (ISIC 2710) การผลิตเหล็กและเหล็กกลาขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑในหมวดนี้จะเปนเหล็กขั้นตน 

เชน เหล็กถลุง แทงเหล็กกลา เหล็กแทงใหญ เหล็กแทงเล็ก เปนตน 

2) (ISIC 2731) การหลอเหล็กและเหล็กกลา ในหมวดนี้การผลิตผลิตภัณฑหลอสําเร็จรูป หรือกึ่ง

สําเร็จรูปจากเหล็กหลอ หรือเหล็กกลาหลอ 

3) (ISIC 2811) การผลิตผลิตภัณฑโครงสรางที่เปนโลหะ ผลิตภัณฑจะเปนสวนประกอบของ

สะพาน หอคอย เสาอากาศ หรือผลิตภัณฑโลหะพวกประตู หนาตาง และกรอบประตู หนาตาง  

4) (ISIC 2812) การผลิตถังน้ํา ที่ถังน้ํา และภาชนะบรรจุ ที่ทําจากโลหะ ในหมวดนี้เปนการผลิต

ภาชนะบรรจุส่ิงของที่ทําจากโลหะ การผลิตหมอน้ํา การผลิตที่เก็บน้ํา ถังน้ํา 

5) (ISIC 2891) การผลิตผลิตภัณฑจากโลหะหรือผงโลหะที่ข้ึนรูป โดยวิธีการตี ตอกพิมพ และการ

รีดในรูปแบบตางๆ โดยในสวนผลิตภัณฑโลหะประดิษฐสําเร็จรูป เชน การเปลี่ยนรูปโลหะโดยแรงอัดจาก

การรีด สวนการผลิตผลิตภัณฑโลหะจากการผสมโลหะผง เชน การผลิตวัสดุโลหะโดยตรงจากผงโลหะจาก

กรรมวิธีใชความรอน หรือภายใตความดัน 

6) (ISIC 2892) การตกแตง การเคลือบโลหะและเครื่องกลทางวิศวกรรมที่เปนการรับจางทํา เชน การ

ชุบ การขัดมัน การอาบ การลงยา การแกะสลัก การพิมพ การทําแข็ง การขัดดวยหนัง เปนตน 

7) (ISIC 2893) การผลิตเครื่องตัด เครื่องมือตัดที่ใชในครัวเรือนและในงานอุตสาหกรรม ไดแก 

ผลิตภัณฑโลหะเพื่อใชในบาน เชน มีด ใบมีด กรรไกร ชอน สอม ผลิตภัณฑที่ใชในการเกษตร เลื่อยและใบ

เลื่อย เปนตน 

8) (ISIC 2899) การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอ่ืนๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน ไดแก ตะปู 

หมุดย้ํา หมุด ผลิตภัณฑสลักเกลียว เปนตน 
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ตารางที่  1 จํานวนผูผลิตและกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว  

  
เหล็กเสน เหล็กลวด 

เหล็กโครงสราง 

รูปพรรณรีดรอน 

จํานวนผูผลิตรวม (ราย) 56 10 8 

กําลังการผลิตรวม (ลานตัน) 7.5 2.3 1.5 

การใชกําลังการผลิต (รอยละ) 30 40-50 n.a. 
          ที่มา: สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2546 
 

ตารางที่ 2 จํานวนผูผลิตและกําลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กทรงเบน 

  

เหล็กแผน

รีดรอน 

เหล็กแผน

รีดเย็น 

เหล็กแผนรีดเย็นไร

สนิม 
เหล็กแผนเคลือบ 

จํานวนผูผลิตรวม (ราย) 5 3 1 9 

กําลังการผลิตรวม (ลานตัน) 7.1 2.6 0.2 1.3 

การใชกําลังการผลิต (รอยละ) 50 65 80 n.a. 

          
          ที่มา: สํานักอุตสาหกรรมพื้นฐาน กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร, 2546 

2.2 การลงทุน   
 อุตสาหกรรมขนาดใหญ (การจางงานตั้งแต 200 ขึ้นไป) มีการรวมลงทุนกับตางประเทศมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 47.78 ของจํานวนโรงงานที่มีการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด 

รองลงมา คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง (การจางงานตั้งแต 50 ถึง 200 คน) รอยละ 38.05 ของจํานวน

โรงงานที่มีการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด และโรงงานขนาดเล็กที่มีการจางงานไมเกิน 

50 คน รอยละ 14.16 ของจํานวนโรงงานที่มีการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด ตามลําดับ 

โดยอุตสาหกรรมที่มีการจางงานขนาด 201 ถึง 500 คน เปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนตางประเทศมาก

ที่สุด รอยละ 30.09 ของจํานวนโรงงานที่มีการลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด และเมื่อ



 
 

- 6 -

พิจารณาตาม ISIC จะพบวา การผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐอ่ืนๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (ISIC 

2899) เปนอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนจากตางประเทศมากที่สุดรอยละ 31.86 ของจํานวนโรงงานที่มีการ

ลงทุนจากตางประเทศในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมด จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวาสัดสวนการรวมทุนกับ

ตางประเทศ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตามขนาดโรงงาน (คิดตามจํานวนคนงาน) 

ตารางที่ 3 รอยละของจาํนวนโรงงานจําแนกตามการลงทุนจากตางประเทศ  
และขนาดการจางงาน ป 2546 

ขนาดการจางงาน  
ISIC 1-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-500 501-1000 มากกวา 

 1,000 

 

รวม 

2710 0.00 1.77 1.77 1.77 10.62 7.96 3.54 1.77 29.20 

2720 0.00 0.00 1.77 0.88 0.00 0.88 0.88 0.00 4.42 

2731 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 0.00 0.88 

2811 0.00 0.88 0.00 3.54 0.88 0.88 0.00 0.88 7.08 

2812 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 1.77 0.88 0.00 4.42 

2891 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2892 0.00 0.00 1.77 1.77 4.42 0.00 0.88 0.00 8.85 

2893 0.00 0.00 0.88 1.77 1.77 7.08 1.77 0.00 13.27 

2899 0.00 0.88 4.42 3.54 5.31 10.62 3.54 3.54 31.86 

รวม 0.00 3.54 10.62 15.04 23.01 30.09 11.50 6.19 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2547 จํานวน 113 โรงงาน 

2.3 การจางงาน 
 เมื่อพิจารณาจํานวนโรงงานและขนาดการจางงานแลวพบวา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑโลหะมี

จํานวนโรงงานถึง 13,120 โรง จางงานรวม 220,408 คน ซึ่งมากกวาโรงงานผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ที่มีอยู 

507 โรง และจางงานรวม 36,352 คน แตมูลคาทุนจดทะเบียนในทั้งสองอุตสาหกรรมมีมูลคาใกลเคียงกัน 

(ดูตารางที่ 3) ขอมูลนี้สะทอนใหเห็นวา อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐานลักษณะการผลิตที่ใชปจจัยทุนเขมขน

1 เชน การลงทุนผลิตเหล็กกลาตองใชเงินลงทุนมากกวา 5,000 ลานบาท บางรายมากกวา 10,000 ลาน

บาทในขณะที่ผลิตภัณฑโลหะใชปจจัยแรงงานในสัดสวนที่สูงกวา จากขอมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พบวาในอุตสาหกรรมนี้โรงงานสวนมากเปนโรงงานขนาดเล็ก และโรงงานสวนใหญในอุตสาหกรรมนี้จะมี

การกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมากที่สุด  

                                                 
1 อยางไรก็ดี จากขอมูลกรมโรงงานที่แบงประเภทกิจการตาม ISIC จะพบวาในการผลิตโลหะขัน้มูลฐาน (ISIC 2710) นั้น มีโรงงาน

ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก แตก็เชือ่ไดวา การผลิตของกิจการเหลานี้เปนกิจการหลอมเหล็กที่ไมใชเหล็กคุณภาพสูง 
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ตารางที่ 4 จํานวนโรงงานและการจางงาน และทุนจดทะเบียนในภาคอุตสาหกรรม ป 2547 

อุตสาหกรรม 
จํานวนโรงงาน 

(โรง) 
% 

จํานวนการจางงาน 
(คน) 

% 
จํานวนทุนจดทะเบียน 

(ลานบาท) 
% 

ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 507 0.33 36,352 0.94 137,038.82 3.95 

ผลิตภัณฑโลหะ 13,120 8.61 220,408 5.68 148,428.04 4.28 

          ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรกฎาคม, 2548) 

ตารางที่ 5  จาํนวนโรงงานโรงงาน แรงงาน และทุนจดทะเบียน 
ในอุตสาหกรรมเหลก็และโลหะการของไทยจาํแนกตามภูมิภาค ป 2547 

ภูมิภาค 
 

กรุงเทพฯ ปริมณฑล กลาง ตะวันออก เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต 
รวม 

จํานวนโรงงาน (โรง) 5,828 3,274 793 839 904 1,212 759 13,609 

รอยละ (42.82) (24.06) (5.83) (6.17) (6.64) (8.91) (5.58) (100.00) 

จํานวนแรงงาน (คน) 69,657 108,834 17,940 40,355 6,042 8,459 5,473 256,760 

รอยละ (27.13) (42.39) (6.99) (15.72) (2.35) (3.29) (2.13) (100.00) 

เงินลงทุนจดทะเบียน (ลบ.)) 28,623 75,798 52,336 115,541 2,141 8,643 2,381 285,466 

รอยละ (10.03) (26.55) (18.33) (40.47) (0.75) (3.03) (0.83) (100.00) 

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรกฎาคม, 2548) 

3. การคา (การนําเขา  การสงออก) 
 การสงออกและนําเขาเหล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตโดยรวมประเทศไทยยังคงตอง

นําเขาเหล็กจากตางประเทศในสัดสวนสูงมาก  ทําใหดุลการคาเหล็กและผลิตภัณฑของไทยขาดดุลมาโดย

ตลอด การสงออกเหล็กและเหล็กกลาที่มีการสงออกมากที่สุด ในป 2549 ไดแก ผลิตภัณฑแผนรีด สวนการ

สงออกผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลาที่มีการสงออกมากที่สุดในป 2549 ไดแก ผลิตภัณฑเหล็กและ

เหล็กกลาอื่นๆ ตลาดสงออกเหล็กและผลิตภัณฑที่สําคัญของไทยในป 2549 ที่มีการสงออกมากที่สุด คือ 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย  
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สวนการนําเขาเหล็กและผลิตภัณฑในป 2549 มีการนําเขาเหล็กแผนมากที่สุดมีมูลคา 108,538.2 

ลานบาท รองลงมาคือ ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปทําดวยเหล็กหรือเหล็กกลาไมเจือ และ ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  

ทําดวยเหล็ก (ตารางที่ 3) ทางดานแหลงนําเขาที่สําคัญเหล็กและผลิตภัณฑของไทย คือ ญี่ปุน จีน เกาหลีใต 

ตารางที่ 1 มูลคาการนําเขาและการสงออกเหล็กและผลิตภณัฑ 
                              หนวย: ลานบาท 

ป มูลคาการสงออก มูลคาการนําเขา ดุลการคา 

2543 55,318.00 117,567.50 -62,249.50 

2544 48,300.60 121,113.80 -72,813.20 

2545 53,600.40 148,511.70 -94,911.30 

2546 70,222.60 177,581.20 -107,358.60 

2547 99,588.10 265,066.00 -165,477.90 

2548 115,603.5 348,659.5 -233,055.99 

2549 133,988.4 282,125.4 -148,137.05 

      ที่มา:  กระทรวงพาณิชย 

ตารางที่ 2 มลูคาการสงออกเหลก็และผลิตภัณฑการแยกตามสาขา 
 

มูลคา : ลานบาท 
การขยายตัว 

(%) รายการ 

2545 2546 2547 2548 2549 49/ 45 

1 เหล็กและเหล็กกลา  24,923.50 35,288.90 51,752.20 54,082.7 56,764.9 127.76 

  1.1 ผลิตภัณฑแผนรีด 16,594.50 23,673.10 33,881.60 37,778.9 36,741.0 121.40 

  1.2 มุม รูปทรงและหนาตัด 2,646.90 3,790.20 6,135.60 5,343.8 6,091.0 130.12 

  1.3 เหล็กและเหล็กกลาอื่น ๆ  5,682.10 7,825.60 11,735.00 10,960.0 13,932.9 145.21 

2 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา 28,676.90 34,933.70 47,835.90 61,520.8 77,223.4 169.29 

  2.1 ทอเหล็ก 4,948.90 5,107.30 7,282.30 8,831.6 10,650.6 115.21 

  2.2 ขอตอทอเหล็ก  3,603.90 4,249.20 5,577.10 6,555.0 7,104.7 97.14 

  2.3 โครงกอสรางทําดวยเหล็ก   2,735.80 3,183.20 5,193.90 9,600.9 16,029.3 485.91 

  2.4 ตะปู ตะปูควงสลักเกลียว 4,123.40 5,261.30 6,974.60 8,426.0 9,187.9 122.82 

  

2.5 ลวดเกลียว ลวดเคเบิ้ล 

ลวดสลิง  
2,372.50 2,805.90 3,207.80 4,184.4 3,631.6 53.07 
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มูลคา : ลานบาท 
การขยายตัว 

(%) รายการ 

2545 2546 2547 2548 2549 49/ 45 

  

2.6 ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา

อื่นๆ  
10,892.40 14,326.80 19,600.30 23,922.8 30,619.2 181.11 

รวมเหล็กและผลิตภัณฑ 53,600.40 70,222.60 99,588.10 115,603.5 133,988.4 149.98 

   ที่มา:  กระทรวงพาณิชย 

ตารางที่ 3 มลูคาการนําเขาเหล็กและผลิตภัณฑแยกตามสาขา 
มูลคา : ลานบาท 

รายการ 
2545 2546 2547 2548 2549 

การ

ขยายตัว

(%) 49/45 

1 เหล็ก  78,730.40 97,964.60 141,281.70 193,388.7 165,122.3 109.73 

  1.1 เหล็กแผน 49,476.20 63,556.00 88,252.30 132,126.5 108,538.2 119.37 

  1.2 เหล็กทอน เหล็กเสน  8,047.20 8,911.30 12,093.20 17,533.5 17,095.5 112.44 

  1.3 ผลิตภัณฑอื่น ๆ ทําดวยเหล็ก  21,207.10 25,497.30 40,936.30 43,728.6 39,488.5 86.20 

2 เหล็กกลาไมเปนสนิม 16,822.10 21,650.80 28,984.40 34,354.3 36,387.5 116.31 

  2.1 เหล็กแผน  12,457.60 16,782.00 22,292.90 25,977.9 27,514.3 120.86 

  2.2 เหล็กทอน เหล็กเสน 3,828.60 4,291.30 5,840.60 7,183.0 7,683.5 100.69 

  2.3 ผลิตภัณฑอื่น ๆทําดวยเหล็กกลา  535.9 577.4 850.9 1,193.4 1,189.7 122.00 

3 

ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูปทําดวยเหล็ก

หรือเหล็กกลาไมเจือ 
43,210.40 47,710.90 81,366.00 98,579.9 60,632.2 40.32 

4 เหล็กแผนรีดทําดวยเหล็กกลาเจืออื่นๆ  9,748.80 10,254.90 13,433.90 22,336.6 19,983.5 104.98 

รวมเหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  148,511.70 177,581.20 265,066.00 348,659.5 282,125.4 89.97 

ที่มา:  กระทรวงพาณิชย 

4.  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) อุตสาหกรรมเหลก็และโลหะการ 
 อุตสาหกรรมเหล็กสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ อุตสาหกรรมเหล็กข้ันตน อุตสาหกรรม

เหล็กขั้นกลาง  และอุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย โดยรายละเอียดตามโครงสรางของอุตสาหกรรมเหล็ก

ขางตน  ซึ่งสามารถหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมเหล็กไดดังรูป 

หวงโซอุปทาน อุตสาหกรรมเหลก็ 

 

  

สินแร

เหล็ก 

Raw 
Material 

เหล็กขั้นตน 

การถลุง 

 

- อุตสาหกรรมกอสราง 

- อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต 

- อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา 

- อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 

- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ 

 เหล็กแทงยาว 

เหล็กแทงแบน 

การ
หลอม

เหล็กและ
หลอ
เหล็ก 

เหล็กถลุง 

เหล็กพรุน 

 
 

การรีด 
/รีดซ้ํา 
/หลอ 

- ผลิตภัณฑรูปทรงยาว 

เศษ

เหล็ก 

เหล็กแทงใหญ 

เหล็กขั้นกลาง เหล็กขั้นปลาย ความเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม 

- ผลิตภัณฑรูปทรงแบน 

- ผลิตภัณฑเหล็กโครงสราง
รูปพรรณขนาดใหญ 

- ผลิตภัณฑเหล็กหลอ 
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5.  SWOT analysis อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 
เนื่องจากความหลากหลายของเหล็กและโลหะการนับเปนอุปสรรคสําคัญ ในที่นี้จากการทบทวน

รายง าน ในอดี ตที่ ผ า นมาพบว า ไม มี ก า รกล า วถึ ง โ ลหะประดิ ษฐ จ ะพู ดถึ ง เ หล็ ก เป นหลั ก  

ในการวิเคราะห SWOT Analysis โดยจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

การสามารถวิเคราะหไดดังนี้ 
5.1 จุดแข็ง 
1) การผลิตสวนใหญใช เทคโนโลยีทันสมัย  เนื่ องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรใหมๆ  

ในสัดสวนคอนขางสูง 

2) การผลิตเหล็กของไทยมีความไดเปรียบในดานตนทุนการแปรรูป (Conversion Cost) ซึ่งไดแก 

การหลอเหล็กและการรีด ของโรงงานเหล็กในไทย ถือวาต่ําเปนลําดับตนๆ ของโลก และมีประสิทธิภาพสูง

ใกลเคียงกับสิบอันดับตนของโลก  

3) คุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กจะอยูในเกณฑดีสําหรับกระบวนการผลิตในโรงรีด 

(Rolling Plants) ซึ่งเปนรูปแบบการผลิตที่ไทยมีการผลิตอยางคอนขางมีระบบเปนเวลานานแลว ทําให

แรงงานมีพัฒนาการดานทักษะที่เกิดขึ้นระหวางการทํางานไดเปนอยางดี  

 5.2 จุดออน 
1) อุตสาหกรรมกระจุกตัวอยูในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา แตยังคงขาดอุตสาหกรรมตนน้ําอยู โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อลดการนําเขาผลิตภัณฑเหล็กกึ่งสําเร็จรูปที่มีการนําเขาคิดเปนมูลคาปละกวา 40,000 

ลานบาท และเพื่อใหอุตสาหกรรมเหล็กสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงได สามารถตอบสนอง

ความตองการของอุตสาหกรรมตอเนื่องได เนื่องจากผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีการนําเขาคิดเปนมูลคาปละ

ประมาณ 100,000 ลานบาท 

2) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน เนื่องจากตนทุนดานพลังงานของไทยมีราคาคอนขางแพงสวน

โครงสรางพื้นฐานดานไฟฟา ถาเปนโรงงานที่ลงทุนใหม (Greenfield Plant) จะมีปญหาเรื่องสายสง 

นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานความสม่ําเสมอของกระแสไฟฟา คุณภาพของกาซที่ใหความรอน รวมถึงระบบ

การขนสงซึ่งเปนตนทุนที่สําคัญของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  

3) ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยยังไมสามารถตรวจสอบเหล็กนําเขา  (Product)  

ไดทั้งหมด รวมถึงกระบวนการผลิตของโรงงาน (Process) ดวย ซึ่งพบวายังมีความไมเทาเทียมระหวาง

ผูผลิตในประเทศกับการนําเขา เชน สมอ. มาตรวจเยี่ยมโรงงานของไทยปละ 2 คร้ัง โดยตรวจทั้ง Product 

และ Process แตผลิตภัณฑนําเขากลับตรวจสอบเพียง Product เทานั้น  

 5.3 โอกาส 
1) มี อุตสาหกรรมตอเนื่ องที่ สํ าคัญ  เชน  กอสราง  เครื่ องใช ไฟฟา  ยานยนต  กระปอง  

ซึ่งอุตสาหกรรมเหลานี้กําลังอยูในชวงขยายตัว ทําใหอุปสงคของเหล็กและเหล็กกลาเพิ่มสูงขึ้นมาก 
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2) ผลจากการปรับโครงสรางภาษีนําเขาของไทยสงผลใหอัตราภาษีนําเขาผลิตภัณฑเหล็กลดลง 
และมีแนวโนมลดลงมากขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ตามขอตกลงการคาเสรีที่ประเทศไทยจัดทํากับประเทศตางๆ 

แมวาจะทําใหผูประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กตองแขงขันกับผลิตภัณฑเหล็กที่นําเขาจากตางประเทศ

เพิ่มข้ึน แตนับเปนโอกาสอันดีใหผูประกอบการสามารถขยายตลาดสงออกไดเพิ่มข้ึน เนื่องจากขอกีดกัน

ทางการคาในตลาดสงออกลดลง 

3) จากประมาณการของ International Iron & Steel Institute (IISI) การเพิ่มข้ึนของการผลิตและการ

ใช เ หล็ กของประ เทศสาธา รณรั ฐประชาชนจี น  จะทํ า ให ก า รผลิ ต เหล็ กดิ บของ โลก เข า สู 

ระดับ 1,000 ลานตันเปน ครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 อีกทั้งภาวะอุปสงคมีมากกวาอุปทาน กําลังจะหมดไป

เนื่องจากการเริ่มขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องของประเทศที่มีการใชเหล็กเปนปริมาณมาก 
 5.4 อุปสรรค 

1) การรวมกลุมกันของประเทศผูผลิตเหล็กขั้นตนในตลาดโลกที่มีประมาณ 3-5 กลุม และควบคุม

ปริมาณการผลิตทั้งหมด จึงมีอํานาจตอรองในตลาดสูง ลักษณะเชนนี้ จะสงผลกระทบตอประเทศไทย  

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมกลางน้ําและปลายน้ํา อยางไรก็ตาม มีขอเสนอวา ผูผลิตไทยอาจปรับตัวโดยพยายาม

ไปเจรจากับเหมืองจากประเทศกําลังพัฒนาที่เปนแหลงกําเนิดโดยตรง อาจชวยลดปญหาดังกลาวได 

2) สินคาเหล็กและเหล็กกลาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน หลายประเทศจึงพยายามปกปองโดยนํา

มาตรการที่มิใชภาษีรูปแบบตางๆ มาใชปองกันการทุมตลาดจากตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาใช

มาตรการ AD/CVD และ Safeguard สวนสหภาพยุโรปและแคนาดาใชมาตรการ Safeguard บางประเทศ 

ก็เพิ่มภาษีนําเขาเชน เม็กซิโก มาเลเซีย บราซิล อารเจนตินา เปนตน 

3) การกําหนดเพดานราคาของภาครัฐโดยที่ไมสามารถปรับไดทันการณกับราคาในตลาดโลก  

ทําใหกลไกราคาบิดเบือนและเปนสาเหตุหลักทําใหอุปสงคอุปทานไมสมดุลกัน การที่วัตถุดิบขาดแคลน 

เปนเพราะผูผลิตไมกลาส่ังเขามา โดยในสวนเหล็กทรงแบนมีการกําหนดเพดานราคา ทําใหไมคุมทุนในการ

นําเขา  ดังนั้นผูประกอบการจึงไมสามารถนําเขามาขายไดกอให เกิดความขาดแคลนกับตลาด

ภายในประเทศ 

6.  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 
ทิศทางการสงเสริม SMEs เปาหมายคือความพยายามยกระดับความสามารถในการผลิต  

การควบคุมคุณภาพในสายการผลิต เพื่อใหสามารถแขงขันได พยายามใหผูผลิตตระหนักถึงการพัฒนา

ประสิทธิภาพและความสําคัญในดานมาตรฐานของสินคาที่จะชวยใหสามารถเพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคา 

ที่ผลิตได ควรสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบเหล็กในประเทศ โดยพัฒนาวัตถุดิบที่มีในประเทศใหมีคุณภาพ

ทัดเทียมกับการนําเขา หนวยงานของรัฐบาล เชนสถาบันเหล็ก สถาบันไทยเยอรมันอาจมีบทบาทดานการ

สนับสนุนและสงเสริมดานการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ การทดสอบคุณสมบัติของโลหะที่ใชในการ

ผลิตผลิตภัณฑโลหะประดิษฐตางๆ โดยเนนการใหความชวยเหลือทางเทคนิค ความชวยเหลือทางการเงิน

และคําแนะนําดานการตลาดอันเปนขอจํากัดของ SMEs ในภาพรวม 
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7.  ยุทธศาสตรและและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ  

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาผูประกอบการมีประสิทธิภาพในการผลิต 
ผูผลิตในอุตสาหกรรมนี้ที่เปน SMEs สวนมากจะดําเนินการผลิตบางขั้นตอนในขั้นตอนที่เปน

อุตสาหกรรมสนับสนุน และ ยังมีขอจํากัดดานการบริหารจัดการ การผลิต ดังนั้นสิ่งทีสําคัญสําหรับกิจการ

เหลานี้คือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  ปรับปรุงคุณภาพ  และ  ระบบการจัดการ  รวมไปถึง

ความสามารถทางวิศวกรรมที่จําเปนในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑหรืองานที่ผลิตแกลูกคา 
 กลยุทธ 

 1.  พัฒนาชางเทคนิค 

 2.  อบรมและเผยแพรความรูดานการจัดการโรงงาน 

 3.  สนับสนุนการสรางและเผยแพรมาตรฐานคุณสมบัติของเหล็กเพื่ออุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการ  
 1. การฝกอบรมการบริหารจัดการ  การพัฒนาผูประกอบการทางดานบริหารจัดการนั้น เนนในเรื่อง

การจัดกิจกรรมการฝกอบรม เนื้อหาการฝกอบรมนี้ อาจครอบคลุมหลายดาน เชน วิธีการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ การคนหาขอมูลขาวสารดานการตลาดที่เปนประโยชนตอการจําหนายสินคา การบริหาร

สินคาคงคลัง การจัดทําบัญชีและการบริหารดานการเงินเปนตน 

 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  สวนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนั้น เกี่ยวโยงกับการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิต การฝกอบรมคนงาน  การจัดรูปแบบเครื่องจักรและอุปกรณในโรงงาน  

ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สถาบันเหล็กและเหล็กกลา และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ตลอดจนสํานักงาน

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (ISMED) ควรมีบทบาทชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ทางดานนี้ 

 3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  สําหรับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ  

เนนในดานจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน การผลิตที่มีคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ ซึ่งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันเหล็กและเหล็กกลา ควรมีบทบาท

ทางดานนี้ 

4. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการผลิตที่เปนเลิศและสรางศูนยทดสอบเหล็กและเหล็กกลา การจัดตั้งศูนย

ปฏิบัติการผลิตที่เปนเลิศและสรางศูนยทดสอบเหล็กและเหล็กกลานั้น เนนการพัฒนาบุคลากรของศนูยใหมี

ความรูความชํานาญ เพื่อใหการถายทอดความรูสูกลุมเปาหมายเกิดผลสูงสุด และการจัดซื้อเครื่องมือ

สําหรับประกอบการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการจัดตั้งกองทุนวิจัยในอุตสาหกรรมเหล็ก     

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสนับสนุนมีความเชื่อมโยง 
เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กพื้นฐานเปนอุตสาหกรรมตนน้ําซึ่งตองเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เชน อุตสาหกรรมการผลิตแมพิมพ เครื่องจักรกล รวมถึงอุตสาหกรรมปลายน้ําเชนอุตสาหกรรมยานยนต

และชิ้นสวน การผลิตเครื่องใชไฟฟา การผลิตเฟอรนิเจอร ฯลฯ ดังนั้นยุทธศาสตรจึงมีเปาหมายเพื่อพยายาม

พัฒนาใหผูผลิตตางๆ ทําธุรกรรมกันไดงายขึ้น ตนทุนต่ําลง การเชื่อมโยงนี้จําเปนตองมีฐานขอมูลเกียวกับ
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จํานวนผูผลิต เครื่องจักรและบริการที่สามารถทําได กําลังการผลิต เพื่อเปนพื้นฐานในการตัดสินใจของผูที่

จะใชบริการ  
 กลยทุธ 

 1.  สรางระบบฐานขอมูลผูผลิตในอุตสาหกรรม 

 2.  เชื่อมโยงผูผลิตโลหะประดิษฐและอุตสาหกรรมสนับสนุนเขาดวยกัน 
 แผนฏิบัติการ 
 1.  สรางการเชื่อมโยงในลกัษณะเครือขาย (Cluster)  อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการมีลักษณะ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอืน่ๆ มาก อุตสาหกรรมเหล็กพื้นฐานตองเชื่อมโยงกบั อุตสาหกรรมกลางน้ํา  

และปลายน้ํา ผลิตภัณฑเหล็กและโลหะการมีความเชือ่มโยงกับเครื่องจักรกล แมพิมพ อุตสาหกรรมยาน

ยนตและชิน้สวน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา ฯลฯ  การสงเสริมเชือ่มโยงนี้ อาจทําในลักษณะตามพืน้ที่

ตางๆ โดยมกีารเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย (Cluster) เชนระหวางโรงงานขนาดใหญที่ใชเครื่องมือหรือ

ชิ้นสวนโลหะประดิษฐ กับผูผลิตโลหะประดิษฐที่เปน SMEs ในการนีก้ารจัดทาํฐานขอมูลผูผลิต เครื่องจักร

และบริการทีท่าํได กําลังการผลิต ตลอดจนวิธกีารติดตอที่สะดวก จะมสีวนชวยไดมาก 

 อนึ่ง ในเขตพื้นที่หนึ่งๆ เชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ หรือในเขตพื้นที่ที่ใหญนั้น เชนในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล อาจมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการเชื่อมโยงนี้ 

2.  สรางการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง การสรางความเชื่อมโยงนี้รวมถึงการเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ อุตสาหกรรมยาน

ยนตและอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดยการจัดทําฐานขอมูลอุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบใน

การผลิต การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยการตัดและแปรรูปเหล็กเสน รวมทั้งการพัฒนา Finite element 

simulation สําหรับกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผนสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต ก็จะมีสวน

ชวยในเรื่องการสรางความเชื่อมโยง 

ในการสนับสนุนกิจกรรมภายใตยุทธศาสตรที่ 1 และ 2 นี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศ

ไทยเปนหนวยงานที่มีขอบเขตความรับผิดชอบตรงที่สุด เพราะเปนภารกิจหลักของสถาบัน ซึ่งประกอบดวย 

• รวบรวมและประมวลขอมูล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม การคาและการกําหนดนโยบายของรัฐ 

•  สรางสมดุลใหกับการผลิต และความตองการ 

•  สงเสริมใหเกิดการประสานงานและรวมมือกันระหวางผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาครัฐและตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนา 

• ใหบริการแกอุตสาหกรรมเหล็กในดานตาง  ๆ เชน  การสงเสริมการตลาด  ดานขอมูล  

การฝกอบรม การบริการดานเทคนิค และการทดสอบผลิตภัณฑ 
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และนอกจากนี้ยังมีบทบาทสําคัญในการประสานงานและรวมมือในการจัดทําแผนแมบทแนว

ทางการพัฒนา และการนําแผนงานไปปฏิบัติ ดังนั้นสถาบันเหล็กและเหล็กกลาจึงควรเปนหนวยงานหลัก 

ในการประสานงานในแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรทั้งสองนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
วัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรในสาขาวัสดุศาสตร และพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมใหมี

ทักษะความสามารถที่ตลาดตองการ โดยเนนทั้งการสรางบุคลากรใหมเพื่อเขาทํางานและการยกระดับฝมือ

แรงงานของพนักงานในสถานประกอบการ ทรัพยากรบุคลากรถือเปนปจจัยพื้นฐานสําหรับการพัฒนาในทุก

อุตสาหกรรม  ดังนั้นจึงถือเปนยุทธศาสตรที่ สําคัญที่ สุดที่จะชวยใหประเทศไทยสามารถพัฒนา

ความสามารถในการแขงขันได 
กลยุทธ 
1. พฒันาชางฝมือดานเหลก็ 

2. สงเสริมการสรางบุคลากรในดานวัสดุศาสตรและโลหะวิทยา 
 แผนปฏิบัติการ 
 1) สรางบุคลากรตามความตองการของอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการนี้เนนในเรื่องการพัฒนา

บุคลากรที่นอกเหนือจากการพัฒนาผูประกอบการ ทั้งการสรางบุคลากรที่มีความตองการในอุตสาหกรรม

เหล็กและโลหะการและพัฒนาความรูและทักษะฝมือของคนงานที่มีอยูตามโรงงาน SMEs ตางๆ โดยอาศัย

การพัฒนาความรวมมือระหวางรัฐ ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย

อาชีวะ และสถาบันเฉพาะอุตสาหกรรม เชน สถาบันเหล็กและเหล็กกลา และศูนยเทคโนโลยีวัสดุและโลหะ

แหงชาติควรมีบทบาทสําคัญในการสรางบุคลากรทางดานวัสดุศาสตร โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับเหล็ก

และโลหะ 

สวนการพัฒนาแรงงานที่มีอยูในโรงงานตางๆ คงเปนภาระหนาที่ของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

และกระทรวงแรงงาน และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ยุทธศาสตรที่ 4: ยุทธศาสตรการตลาด 
วัตถุประสงค เพื่ อใหมีการทําการตลาดในเชิ ง รุก  และการสรางตราสินคาของตนเอง  

โดยครอบคลุมทั้งตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ ในทางปฏิบัติ 
กลยุทธ 
1. การสงเสริมการตลาดทั้งภายในและตลาดตางประเทศ 

2. การสรางตราสินคาไทย 

3. การพัฒนามาตรฐานและการออกแบบผลิตภัณฑ 
แผนฏิบัติการ 

 1. การสงเสริมการตลาด  แผนปฏิบัติการการตลาดเนนในเรื่องการสงเสริมการตลาดทั้งภายใน 

และตลาดตางประเทศ สําหรับตลาดภายในประเทศ ควรมีแผนการจัดทําขอมูลผูผลิตในอุตสาหกรรมเหล็ก
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และโลหะการในสินคาประเภทตางๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน ขอมูลผูผลิตนี้ จะมีการระบุถึงชื่อผูผลิต สินคา 

ที่ผลิต สถานที่ตั้ง และลักษณะอื่นๆ ของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูผลิตในข้ันตอนตางๆ  

มีความสะดวกในการติดตอประสานกัน สําหรับตลาดตางประเทศการจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑที่มีการ

สงออก ประเภทผลิตภัณฑที่มีการสงออก ลักษณะความตองการของตลาดตางประเทศ เฉพาะแหง 

กฎระเบียบการคาตางประเทศในผลิตภัณฑเหล็กและโลหะการ โดยเฉพาะกฎระเบียบทางดานสิ่งแวดลอม

และมาตรฐานสินคา การเผยแพรขอมูลเหลานี้จะมีผลตอการสงเสริมการสงออกในผลิตภัณฑเหล็กและ

โลหะการโดยเฉพาะการสงออกโดย SMEs ได  

 2.  การสรางตราสินคาไทย เนื่องจากผลิตภัณฑเหล็กและโลหะการมีอยูหลากหลาย จึงควรมีการ

คัดเลือกสินคาที่มีการสงออกและเปนที่รูจักดีในตลาดตางประเทศแลวจึงพิจารณาวา ควรมีการสรางตรา

สินคานั้น โดยเฉพาะใหแกสินคาเหลานี้หรือไม ดังนั้น จึงควรมีแผนปฏิบัติการการสรางตราสินคาไทยขึ้น

โดยมีสถาบันเหล็กและเหล็กกลา กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมเปนหนวยงานที่จะประสานงานผลักดันใหมีแผนปฏิบัติการนี้ข้ึน 

 3. การพัฒนามาตรฐานและการออกแบบผลิตภัณฑ แผนปฏิบัติการในยุทธศาสตรสงเสริม

การตลาดนี้ ควรมีการพิจารณารวมกับการพัฒนามาตรฐานและการออกแบบผลิตภัณฑ ดังนั้น สถาบัน

เฉพาะทางที่ดูแลอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ คือสถาบันเหล็กและเหล็กกลา จึงควรมีบทบาทสําคัญ 

ในการประสานงานรวมกับหนวยงานของกระทรวงพาณิชย เพื่อทําแผนปฏิบัติการนี้สูการปฏิบัติ 

กลยุทธและแผนปฏิบัติการในระยะสั้น 
 แผนปฏิบัติการที่กลาวมาสามารถแบงไดเปนมาตรการระยะสั้นและระยะยาวซึ่งกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการในระยะสั้นนั้นประกอบดวย 

1) สงเสริมและใหความชวยเหลือทางเทคนิคแก SMEs ทั้งในดานบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนการ

ผลิต และดานวิศวกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ลดอัตราของเสียและการพัฒนาคุณภาพของ

ชิ้นสวนเหล็กและโลหะประดิษฐ โดยควรเนนใหผลผลิตที่ไดมีมาตรฐานมากขึ้น 

2) สงเสริมใหมีการพัฒนามาตรฐานใหครอบคลุมผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ ทั้งนี้เพื่อยกระดับ

คุณภาพสินคาที่ผลิตในประเทศและในขณะเดียวกันก็จะปกปองการนําเขาสินคาที่ไมไดคุณภาพที่จะมา

แขงขันกับสินคาของ SMEs ไทยดวย 

3) สงเสริมใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ และการออกแบบ เพื่อพัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้

ตองทําควบคูไปกับการยกระดับคุณภาพเหล็กที่ผลิตในประเทศ หากเหล็กคุณภาพสูงไมสามารถผลิตไดใน

ประเทศ และอัตราภาษีนําเขายังอยูในอัตราที่สูง ควรมีการพิจารณาเปนกรณี เพื่อใหอุตสาหกรรมที่ตองใช

เหล็กเปนวัตถุดิบสามารถแขงขันไดดีข้ึน 

กลยุทธและแผนปฏิบัติการในระยะยาว  
สวนแผนปฏิบัติการระยะยาวนั้น  เนนในเรื่องการแกปญหาระยะยาวของอุตสาหกรรม  

แตทั้งนี้ ก็ตองมีการเริ่มปฏิบัติการไดเลยแมการบังเกิดผลอาจตองใชเวลาที่นานพอควร 
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1) ตองเนนการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาวของอุตสาหกรรมเหล็กขั้นมูลฐาน เพราะ

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน โลหะประดิษฐ และอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน 

กอสราง เครื่องใชไฟฟา และยานยนต จําเปนตองใชเหล็กเปนวัตถุดิบสําคัญ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพ

เหล็กใหไดตามมาตรฐานที่ผูซื้อตองการจะชวยใหอุตสาหกรรมโดยรวมสามารถลดตนทุนการซื้อเหล็กได 

 2) พัฒนาบุคลากรทางดานวัสดุศาสตร โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวกับเหล็ก เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพของเหล็กที่ผลิตในประเทศ 

 3) หนวยงานภาครัฐ สถาบันเหล็กและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหล็ก เชน สถาบัน

ไทย-เยอรมัน สมาคมผูผลิตแมพิมพ อุตสาหกรรมแมพิมพ,เครื่องจักรกล ควรมีการประสานกันในการทํา

ฐานขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ พื้นฐานของเหล็กที่ผลิตไดในประเทศ และตางประเทศ และปรับปรุงอยาง

สมํ่าเสมอและเผยแพรขอมูลเหลานี้ เพื่อใหผูประกอบการ SMEs สามารถเขาถึงได ในขณะเดียวกันควร

สงเสริมใหมีศูนยทดสอบ และชวยเหลือทางเทคนิคแก SMEs ดวย เพราะบริษัทเหลานี้มักจะมีขอจํากัดดาน

เทคโนโลยี และมีขอจํากัดดานเงินทุนที่จะลงทุนในเครื่องมือทดสอบเอง 

 จะเห็นวา การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการนี้ มีหนวยงานที่ควรมี

สวนเกี่ยวของจํานวนมาก ทางสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) ก็ควรมีแผน

สงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมนี้โดยเฉพาะในกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย คือโลหะประดิษฐซึ่งมี SMEs  

อยูเปนจํานวนมาก สสว.อาจรวมมือกับหนวยงานอื่นๆเชน สถาบันเหล็กและเหล็กกลา กรมสงเสริมการ

สงออก กรมพัฒนาธุรกิจการคาของกระทรวงพาณิชยเพื่อนําแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรทั้งสี่สูการ

ปฏิบัติ 

8.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ  
 8.1 นโยบาย “ปแหงการลงทุน 2551-2552” สํานังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ไดกําหนดนโยบาย ปแหงการลงทุน 2551-2552  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ รองรับการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

  1.1) รวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

หนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดใหมีการจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนา

เปนเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Seaboard) และพื้นที่อ่ืนที่เหมาะสม  

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสําคัญ ไดแก ปโตรเคมี เหล็ก พืชพลังงาน อาหาร อูตอเรือและทองเที่ยว 

  1.2)  ผลักดันใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กขั้นตนคุณภาพสูง เพื่อรองรับความ

ตองการทั้งในปจจุบันและอนาคต อันเนื่องมาจากการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑอาหาร และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่อง  

โดยวางแผนเตรียมความพรอมดานพื้นที่และชุมชนรวมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาความเปนไดของโครงการรวมกับบริษัทเหล็กทั้ง 4 ราย  
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ที่ไดยื่นขอเสนอเบื้องตนมาที่สํานักงานฯ (Nippon Steel, JFE Steel, Baosteel และ Arcelor Mittal)  

และกําหนดมาตรการสนับสนุนอื่นๆ 

 2)  ดําเนินกิจกรรมการชักจูงการลงทุนเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณของประเทศ และสรางความ

เชื่อมั่นใหแกนักลงทุน 

 3)  จัดคณะชักจูงการลงทุน (Investment Road Show) เดินทางไปพบปะกับนักลงทุนชั้นนํา 

ในประเทศเปาหมาย เชน ญี่ปุน ยุโรป อเมริกา เปนตน 

  3.1) พบหารือกับกลุมนักลงทุนสําคัญที่มีความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

เหล็กขั้นตนคุณภาพสูง ในประเทศญี่ปุน จีน และเบลเยี่ยม 

  3.2) ชักจูงการลงทุนในสาขาหลักๆ คือ (1) สาขาที่จะชวยพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม 

ที่ไทยมีศักยภาพ เชน ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เกษตรแปรรูป เปนตน (2) สาขาที่จะชวยสรางฐาน

อุตสาหกรรมในอนาคต เชน เทคโนโลยีชีวภาพ พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง (3) 

อุตสาหกรรมพื้นฐานที่สําคัญ เชน เหล็กขั้นตนคุณภาพสูง 

8.2  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 2 /2543  เร่ือง ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของ

กิจการที่ใหการสงเสริมการลงทุน ขอ  6.5 อุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก การผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอเฉพาะ 

ที่ใชเตาหลอมแบบ Induction Furnace (ประเภท 2.12) และการผลิตชิ้นสวนเหล็กทุบ (ประเภท 2.13)   

 8.3  กรอบสงเสริมกิจการผลิตเหล็กตนน้ําปูทางไทยเปนศูนยกลางผลิตเหล็กคุณภาพสูง 

ในอาเซียน  โดยจะตองเปนโครงการผลิตเหล็กขั้นตนที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทุกขั้นตอนการผลิต จะตอง

มีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ จะตองมีเทคโนโลยีและระบบความคุมจัดการมลภาวะตางๆ 

เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน และจะตองมีผลผลิต (Output) เหล็กขั้นตนไม

นอยกวา 2 ลานตันตอป เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) และมีตนทุนการผลิตต่ํา 

หากมีการลงทุนผลิตเหล็กขั้นตนคุณภาพสูงในไทย จะชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในระยะยาว 

แกอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สําคัญ เชน อุตสาหกรรมยานยนต เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ปโตรเคมี 

เครื่องจักรกล และบรรจุภัณฑ 

9.  ผลกระทบของขอตกลงทางการคาระหวางประเทศกับอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ  
9.1 มาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการตอบโตการอุดหนุน 

(Countervailing Duty: CVD) ปจจุบันสินคาเหล็กและเหล็กกลาของไทยถูกฟองจากหลายประเทศวามีการ

ทุมตลาด  และไดถูกประเทศนั้น ๆ เก็บอากรตอบโตการทุมตลาดไปแลวหลายกรณี และบางกรณีหลังจากมี

การไตสวนแลวไมพบวามีการทุมตลาด ในที่สุดไดประกาศยกเลิกการไตสวน ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อใด 

ก็ตามที่ผูสงออกถูกกลาวหาวามีการทุมตลาด การสงออกสินคาเหล็กไปยังประเทศนั้น ๆ ก็มักจะหยุดชะงัก

ทันที สงผลกระทบตออุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑโดยรวม อยางไรก็ตาม แมในขณะนี้สินคาเหล็กของ

ไทยยังไมมี 
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ปญหาการใช AD-CVD จากประเทศในอาเซียน แตก็ไดประสบปญหาถูกเรียกเก็บ AD-CVD จากประเทศ

นอกอาเซียนหลายประเทศ  เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป แคนาดา  

 9.2 ขอตกลงขององคการคาระหวางประเทศ (WTO) ผลกระทบและการปรับตัวของการใช

มาตรการกีดกันทางการคาที่มิใชภาษีภายใตกรอบ WTO ทําใหสินคาเหล็กและเหล็กกลาจากตางประเทศ

สามารถเขาสูตลาดไทยไดอยางกวางขวาง สงผลใหตลาดภายในอยูในภาวะถูกทุมตลาด ซึ่งกอใหเกิดความ

เสียหายแกอุตสาหกรรมภายในประเทศนั้น หลายประเทศในประเทศแถบยุโรปไดหันมาใชมาตรการตาง ๆ 

เพื่อปกปองอุตสาหกรรมของตนเอง ดังเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด 

เปนอันดับ 1 

9.3 JTEPA หลังจากความตกลง JTEPA มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ประเทศไทย

ประสบกับปญหาการบริหารโควตานําเขาสินคาเหล็ก ซึ่งความตกลงฯ กําหนดใหการนําเขาเหล็ก 

ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตโดยผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไดรับการยกเวนภาษ ี  

แตในทางปฏิบัติผูผลิตยานยนตและชิ้นสวนยานยนตไมไดเปนผูนําเขาเหล็ก  ผูนําเขาเหล็กที่แทจริง คือ 

ผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็น โดยนํามาผานกระบวนการแปรรูปกอนสงตอใหอุตสาหกรรมรถยนตตอไป ทําใหเกิด

ประเด็นขอสงสัยวา  โควตาดังกลาวรวมถึงผูผลิตเหล็กแผนรีดเย็นดวยหรือไม 

10. แนวโนมของ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 
       จากนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  และระบบบริหารจัดการขนสงมวลชน  

โดยแฉพาะโครงการเมกะโปรเจกของรัฐบาลของรัฐบาลปจจุบัน สงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ 

ในภาพรวม  โดยเฉพาะธุรกิจกอสราง  และเหล็กเปนวัสดุในการกอสรางที่สําคัญ ดังนั้น แนวโนมของ

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการนับแตป 2551 เมื่อเทียบกับป 2551  คาดการณวาการผลิตในกลุมเหล็ก

ทรงยาว จะลดลงประมาณ รอยละ 10-20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  เนื่องจากในชวงครึ่งหลัง

ของป 2551 หลายโรงงานไดหยุดการผลิตลงจึงทําใหสตอกที่มีอยูไดลดลงไปมาก แตจากปญหา

สถานการณเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศสงผลใหความตองการใชเหล็กทรงยาวยังคงชะลอตัวอยู  

และเมื่อพิจารณาในเรื่องการสงออก พบวา จากผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของหลายประเทศ เชน 

ตะวันออกกลาง อาเซียน  ทําใหคาดการณวาการสงออกเหล็กทรงยาวในตลาดดังกลาวจะลดลงดวย  

สําหรับในกลุมเหล็กทรงแบน คาดการณวาการผลิตจะลดลง โดยเปนผลมาจากความตองการใชของ

อุตสาหกรรมตอเนื่องในประเทศที่ลดลง  และเมื่อพิจารณาในดานการสงออก คาดการณวาการสงออกเหลก็

ทรงแบนในป 2552 มีแนวโนมลดลง  เนื่องจากตลาดสงออกที่สําคัญของไทยปจจุบัน ไดแก ตลาดในกลุม

อาเซียน  ตะวันออกกลาง ญี่ปุน ประสบปญหาเศรษฐกิจถดถอย สงผลใหความตองการใชเหล็กประเภทนี้

ลดลง 
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11. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการตองใชทุนในการดําเนินเนินการสูง  

ดังนั้น  สถาบันการเงินควรปรับลดคาใชจายในการขอกูและอัตราดอกเบี้ยลง  รวมทั้ง  ผอนปรนเงื่อนไขการ

ขอกู  เพื่อใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น 

2)  ควรพัฒนาบุคลากรระดับชางที่ควบคุมเครื่องจักร  ใหมีทักษะและประสบการณ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการตองพึ่งพิงการผลิตโดยใชเครื่องจักรกล 

3)  ควรพัฒนาสถาบันการศึกษาใหมีเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย  เพื่อใหนักศึกษาไดฝก

ปฏิบัติงานจริง  รวมทั้ง  การปรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยเพิ่มเติมสวนของการฝกปฏิบัติงานมากขึ้น  

เชน  เรียนทฤษฎี 2 ป ฝกภาคปฏิบัติ 2 ป หรือ เรียนทฤษฎี 4 ป ฝกภาคปฏิบัติ 2 ป  

4)  ควรสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเปน Cluster และสนับสนุนใหมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

สนับสนุนตางๆ 

12. ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ 
 1. ชื่อโครงการ การพัฒนาศูนยทดสอบคณุภาพผลิตภัณฑเหลก็และเหล็กกลา 
 2. หลกัการและเหตุผล 
 ภาคการผลิตของประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต

รถยนต รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา การกอสราง เฟอรนิเจอร โลหะประดิษฐ ซึ่งภาคการผลิตเหลานีล้วน

แลวแตใชเหล็กเปนวัตถุดิบในการผลิตทั้งสิ้น ดังนั้นอุตสาหกรรมเหล็กจึงเปนอุตสาหกรรมตนน้ํา 

ที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตอยางมาก 

 อยางไรก็ดี SMEs รวมถึงธุรกิจการผลิตขนาดใหญในอุตสาหกรรมตางๆ ยังมีความรูเกี่ยวกับวัสดุ

ศาสตร โดยเฉพาะโลหะคอนขางจํากัด จึงมีความลําบากในการพัฒนาสินคาหรือเลือกใชวัตถุดิบ 

ที่เหมาะสมในดานคุณภาพและราคา ในหลายกรณีผูผลิตเหลานี้จําเปนตองนําเขาเหล็กและใชเหล็กจาก

แหลงที่ลูกคา (ผู ส่ังซื้อชิ้นสวน) กําหนด เพราะไมสามารถทราบไดวาจะสามารถใชเหล็กจากที่ อ่ืน 

ที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน แตราคาถูกกวาได 

 ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาศูนยทดสอบและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเหล็กแก

ผูประกอบการตางๆ ในอุตสาหกรรม โดยศูนยทดสอบนี้อาจใหสถาบันเหล็กเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการ  โดยรวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวกับมาตรฐาน  เชน  สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC)  

 การจัดทํามาตรฐานหลักที่เกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกลาใหครอบคลุมมากที่สุด เพราะมีความจําเปน

อยางยิ่ งที่ ผูผลิตชิ้นสวนในอุตสาหกรรมตางๆ  จะตองพัฒนาผลิตผลิตภัณฑใหไดตามคุณภาพ 

ตามมาตรฐานที่เขมงวดขึ้น ในขณะเดียวกัน จากการที่ภาคอุตสาหกรรมของไทยกําลังขยายตัวทั้งตลาด 

ในประเทศและตลาดสงออก ทําใหตองเผชิญกับการแขงขันสูงขึ้น ผูผลิตเหลานี้จะผลักภาระในเรื่องการวิจัย

และพัฒนาชิ้นสวนและการเลือกใชวัตถุดิบไปใหแกผูผลิตชิ้นสวน (ซึ่งสวนใหญเปน SMEs) ซึ่งผูผลิตชิน้สวน
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จะตองมีทําการวิจัยและพัฒนาชิ้นสวนใหมใหมีคุณสมบัติตามความตองการของผูซื้อ รายละเอียดทั้งหมด

ตั้งแตรูปแบบ คุณสมบัติ แบบแปลน วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ใช เหลานี้ผูผลิตชิ้นสวนจะตองเปน

ผูสรางขึ้น และเสนอไปยังลูกคาพรอมราคาที่ตองแขงขันไดในระดับโลก ในสภาวะการแขงขันเชนนี้จึงเปน

ความจําเปนเรงดวนที่ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนในดานความรูพื้นฐานนี้ (ซึ่งจําเปนตองครอบคลุม 

ในสาขาอื่น เชน แมพิมพและอุตสาหกรรมสนับสนุนตางๆ ดวย) ใหผูประกอบการสามารถพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันใหมีความยั่งยืน 
 3. วัตถุประสงคของโครงการ 
 3.1 จัดตั้งศูนยทดสอบคุณภาพเหล็กและเหล็กกลาที่ใชในผลิตภัณฑตางๆ ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และมาตรฐานของไทย ที่สามารถทดสอบชิ้นสวนที่ทําดวยเหล็กและเหล็กกลา 

ดานตามมาตรฐานดานความปลอดภัยที่หนวยงานภาครัฐมีแผนในการบังคับใชในประเทศไทยในเวลาอันใกล 

และสามารถทดสอบไดตามขอกําหนดของลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 3.2 เปนศูนยการถายทอดความรู ใหคําปรึกษาแก SMEs และผูผลิตที่ใชเหล็กเปนวัตถุดิบ  

และเสริมสรางศักยภาพดานเทคโนโลยีแกบุคลากรในอุตสาหกรรม สถาบันศึกษา และองคกรวิจัยพัฒนา 

โดยการเพิ่มโอกาสใหสามารถเรียนรูไดจากการปฏิบัติการในหองทดสอบ 
 4. กลุมเปาหมายที่จะไดรับผลประโยชนจากโครงการ 
 4.1 ภาคอุตสาหกรรมที่ใชเหล็กเปนปจจัยการผลิต 

 4.2 ลูกคาไดรับสินคาที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง 

 5. หนวยงานที่ตองรับผิดชอบ: สถาบันเหล็กและเหล็กกลารวมกับสํานักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม สถาบันไทย – เยอรมัน และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 
 6. แนวทางดําเนินงาน 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมจัดเตรียมจัดหาเครื่องมือทดสอบ 

แนวทาง 

1. จัดเตรียมความพรอมดานกําลังคนในการทดสอบ วิจัย ใหคําปรึกษา และ

กําหนดขอบเขตเบื้องตนของมาตรฐานและขอมูลทางเทคนิคที่ศูนยจะใหบริการ 

พรอมทั้งการสํารวจความตองการ จากภาคการผลิตวามีความตองการเพิ่มเติม

ดานใด 

2. จัดหาเครื่องมือทดสอบ อบรมบุคลากร และจัดทําขอมูลการทดสอบตาม

มาตรฐาน 

3. ใหบริการทดสอบ และวิเคราะหขอบกพรองของงานที่ไมผานการทดสอบพรอม

ทั้งใหคําปรึกษา 

4. พัฒนาหองทดสอบที่ไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล 

 

 

1. ศึกษาขอกําหนดของมาตรฐานเพื่อวาง

แผนการจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

ทดสอบ 

 

2. จัดหาเครื่องมือทดสอบตามระเบียบพัสดุ 

 

3. ติดตั้ง ฝกอบรมบุคลากร เพื่อใหเครื่องมือ

พรอมใชงาน 

4. จัดทําคูมือการทดสอบตามขอกําหนด

มาตรฐานของระบบคุณภาพ 

 7. ระยะเวลาดําเนินงาน : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 

 8. คาใชจาย : งบประมาณจากรัฐบาล 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอปุทานอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการ

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

 

ความ
เชื่อมโยง

อตุสาหกรรม

เหล็กขั้น
กลาง

เหล็กขั้น   
ปลาย

เหล็กขั้นตนRaw 
Material

- ผลิตภณัฑ
รูปทรงยาว

สินแร
เหล็ก

การ
ถลุง

- อุตสาหกรรม
กอสราง
- อุตสาหกรรม
ช้ินสวนยานยนต
- อุตสาหกรรม
เครื่องใชไฟฟา
- อุตสาหกรรม
เฟอรนเิจอร
- อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ

เหล็กแทง
ยาว

เหล็กแทง
แบน

การ
หลอม
เหล็ก
และ
หลอ
เหล็ก

เหล็ก
ถลุง

- ผลิตภณัฑ
รูปทรงแบน

การ
รีด
/รีด
ซ้ํา

/หลอ

- ผลิตภณัฑเหล็ก
โครงสราง
รูปพรรณขนาด
ใหญ

เหล็ก
พรุน

เศษ
เหล็ก

เหล็กแทง
ใหญ

- ผลิตภณัฑ
เหล็กหลอ

F
F

F

F

F

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะการอุตสาหกรรมเหลก็และโลหะการ

  ยกระดับความสามารถในการผลิตยกระดับความสามารถในการผลิต  
 ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลติควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในการผลติ

การพัฒนาผูประกอบการการพัฒนาผูประกอบการ
ใหมีประสิทธิภาพในการผลิตใหมีประสิทธิภาพในการผลิต

• พัฒนาชางเทคนิค
• อบรม & เผยแพรความรู
• สนับสนุนการสรางและเผยแพร

มาตรฐาน

การสนับสนุนความเชื่อมโยงการสนับสนุนความเชื่อมโยง

• สรางระบบฐานขอมูล
• เช่ือมโยงผูผลิตโลหะประดิษฐและ

อุตสาหกรรมสนับสนุนเขาดวยกัน

การพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบคุลากร

• พัฒนาชางฝมือ 
• สงเสรมิการสรางบุคลากรในดาน

วสัดศุาสตรและโลหะวทิยา

• การฝกอบรมดานการบริหารจัดการ 
• การปรบัปรุง ปสภ. การผลิต
• การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ

• จัดตั้งศนูยปฏิบัตกิารผลิตท่ีเปนเลิศ
และสรางศนูยทดสอบ 

• การสรางเครือขายCluster
• เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตอเน่ือง
• การจัดตัง้ศูนยการตัดและแปรรูป
เหล็กเสน 
• การพัฒนา  Finite Element 
Simulation (การขึน้รูปโลหะแผนใน
ช้ินสวนยานยนต)

• สรางบุคลากรตามความตองการของ
อุตสาหกรรม 
• การพัฒนาความรูและทักษะฝมือ

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัติการ

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 
 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาอุตสาหกรรสาขาเหล็ก) สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม 

ป 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
    

 

     

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/
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