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เรือ่ง “ระบบเตอืนภยัดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



ระบบเตอืนภยัดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ระดบัจงัหวดั/ภาค คอือะไร

ระบบเตือนภยั คือ ระบบที่มีความสามารถในการสรา้งและ
เผยแพร่ขอ้มลูเตอืนภัยทีช่ดัเจนและทันเวลา เพือ่ใหบ้คุคล ชมุชน
และองค์กรที่ถูกคุกคามจากสถานการณ์อันตราย สามารถ
เตรยีมพรอ้มและดําเนนิการอยา่งเหมาะสมในเวลาทีเ่พยีงพอทีจ่ะ
ลดความอนัตรายหรอืความสญูเสยี 

ระบบเตอืนภยัดา้นเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระดบัจงัหวดั คอื 
เครือ่งมอืตัวหนึง่ทีใ่ชแ้สดงทศิทางอตุสาหกรรมในระดับจังหวัดใน
ปัจจุบัน และอนาคต  โดยสามารถเตือนสถานการณ์ของ
อตุสาหกรรมไดล้ว่งหนา้วา่จะดขีึน้หรอืแยล่ง เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ
มเีวลาเตรยีมแผนรับมอืกบัสถานการณ์ตา่งๆไดอ้ยา่งถกูตอ้ง



ทําไมตอ้งมรีะบบเตอืนภยั

- เศรษฐกจิในระดับจังหวัดเป็นระบบเศรษฐกจิทีม่บีทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิ
ของไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นฐานดา้นการผลิตสินคา้ต่างๆ ทั ้งจากภาคเกษตรกรรม 
อตุสาหกรรม และบรกิาร นัน้มแีหลง่วตัถดุบิและฐานการผลติในภมูภิาคตา่งๆ ของประเทศ 

- เพื่อใหห้น่วยงานในระดับจังหวัด มเีครื่องมอืหรือระบบเตอืนภัยทีแ่สดงถงึสถานการณ์เศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมในอนาคตทีส่ามารถชีนํ้าเตอืนภัยภาวการณ์ทีไ่มป่กตขิองเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในแตล่ะ
ภมูภิาคของประเทศไทย

- การมรีะบบเตอืนภัยดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดับจังหวัด/ภมูภิาคจะเป็นประโยชนเ์ชงิรกุอยา่ง
มากตอ่การกําหนดนโยบายของภาครัฐในการดําเนนินโยบายทางเศรษฐกจิทีส่ง่เสรมิใหเ้ศรษฐกจิมี
การเจรญิเตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพ และเป็นประโยชนต์อ่ภาคเอกชนในการวางแผนของผูป้ระกอบการ
ในการผลติ การลงทนุ และทีสํ่าคัญตอ่ผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่ตอ้งการการชว่ยเหลอืจากภาครัฐใน
ดา้นขอ้มลูขา่วสารเป็นอยา่งมาก

- ดังนัน้จงึจําเป็นตอ้งจัดทําระบบเตอืนภัยดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระดับจังหวัด เพือ่ใหห้น่วยงาน
ในระดับจังหวัดมเีครื่องมอืทีส่ามารถใชป้ระกอบการวางแผนและตัดสนิใจเกดิขึน้อย่างเป็นรูปธรรม
อยา่งตอ่เนือ่งและครบถว้นสมบรูณ์เพือ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่ภาคอตุสาหกรรมของไทย

- จากความสําคัญในขา้งตน้สํานักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมจงึไดจั้ดทําระบบเตอืนภัยดา้นเศรษฐกจิ
อตุสาหกรรมระดับจังหวดั



ประโยชนข์องโครงการ
ประโยชนข์องระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม

ระบบ
เตอืนภยั

อตุสาหกรรม
ของไทย

ระบบเตอืนภัย
อตุสาหกรรมระดบัภาค

ใน 6 ภมูภิาค

ระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรมจังหวดั 
ทัง้ 77 จังหวัด

ระบบเตอืนอตุสาหกรรมสําคญัของจังหวัด
ตา่งๆ ทีแ่สดงสถานะเตอืนภยัในอตุสาหกรรม
ระดบัตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ตามหว่ง

โซอ่ปุทานของอตุสาหกรรม

แผนการจดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรม
แบบ Bottom Up

ประโยชนใ์นการพฒันาระบบเตอืนภยั
1) หน่วยงานในระดับจังหวัดมีเครื่องมือในการ

ประเมินทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคตทําให ้
สามารถแกปั้ญหาที่เกดิขึน้ไดก้่อนส่งผลกระทบ
ต่ อ จั ง ห วั ด อื่ น ๆ  แ ล ะ ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น ข อ ง
อตุสาหกรรม

2) ระบบเตอืนภัยแบบBottom Up สามารถสะทอ้น
ปัญหาอุตสาหกรรมและสิ่งที่ผู ป้ ระกอบการ
ตอ้งการความชว่ยเหลอืในระดบัพืน้ทีไ่ดช้ดัเจน

3) สามารถเตอืนภัยในระดบัอตุสาหกรรมตน้น้ํา กลาง
น้ํา และปลาย ทําใหห้น่วยงานในระดับจังหวัดเห็น
สถานการณ์อุตสาหกรรมไดอ้ย่างชัดเจน และ
วางแผนสง่เสรมิไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

4) ในสถานการณ์ที่อุตสาหกรรมของไทยประสบ
ปัญหาสามารถทราบไดว้่าปัญหาเกดิทีพ่ืน้ทีใ่ดใน
ประเทศ เกิดปัญหาเกิดในช่วงใดของห่วงโซ่
อปุทาน และปัญหามาจากสาเหตใุดทําใหส้ามารถ
แกไ้ขไดต้รงจุดและประหยัดงบประมาณในการ
ชว่ยเหลอืเนื่องจากทราบว่าใครคอืผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีจากปัญหา 



ระบบเตือนภัยเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเป็นระบบที่จัดทําขึน้โดยอาศัย
แนวคดิของ ดัชนีการกระจาย (Diffusion Index) ซึง่เป็นดัชนีทีม่คีณุสมบัตเิดน่ในการเป็นตัวชีนํ้า
(Leading Indicator) และแสดงทศิทางการเตบิโต (Growth) ของภาวะธรุกจิ โดยแปลงขอ้มลู
เชงิคณุภาพ (Qualitative) ใหเ้ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (Quantitative) โดยจัดทําเป็นดัชนีเตอืนภัย
อตุสาหกรรมระดับจังหวัด ซึง่ประกอบดว้ยดัชนี 3 ประเภทตามโครงสรา้งของหว่งโซอ่ปุทานที่
สําคญั คอื

- ดชันีเตอืนภยัอุตสาหกรรมต้นนํ ้า (อุตสาหกรรมที่เป็นผูผ้ลิตวัตถุดิบหรือผูจั้ดหาวัตถุดิบสําหรับ
ใชใ้นกระบวนการผลติของอุตสาหกรรมกลางน้ํา) เป็นดัชนีทีแ่สดงสถานะทางธุรกจิของอุตสาหกรรมตน้น้ํา
ของอตุสาหกรรมเป้าหมาย วา่สถานะธรุกจิในปัจจบุันและในอนาคตมทีศิทางทีด่ขี ึน้หรอืแยล่ง

- ดชันเีตอืนภยัอุตสาหกรรมกลางนํา้ (อุตสาหกรรมทีนํ่าผลลัพธจ์ากกจิกรรมตน้น้ํามาต่อยอดผลติเป็น
สนิคา้เพือ่จําหน่ายไปอตุสาหกรรมปลายน้ํา) เป็นดัชนทีีแ่สดงสถานะทางธรุกจิของอตุสาหกรรมกลางน้ําของ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย วา่สถานะธรุกจิในปัจจบุันและในอนาคตมทีศิทางทีด่ขี ึน้หรอืแยล่ง

- ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมปลายนํา้ (อตุสาหกรรมทีนํ่าผลจากกลางน้ํามาปรับปรุงเป็นสนิคา้เพือ่กระจาย
สู่มือผูบ้รโิภค) เป็นดัชนีที่แสดงสถานะทางธุรกจิของอุตสาหกรรมปลายน้ําของอุตสาหกรรมเป้าหมายว่า
สถานะธรุกจิในปัจจบุันและในอนาคตมทีศิทางทีด่ขี ึน้หรอืแยล่ง

ภาพรวมระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



แนวทางการจดัทําระบบเตอืนภยัดา้นเศรษฐกจิอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั/ภมูภิาคม ี6 สว่นดงันี้

สว่นที ่1 กาํหนด
อตุสาหกรรมเป้าหมาย

ระบบเตอืนภยัดา้น
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ระดบัจงัหวดั/ภมูภิาค

ระยะนํารอ่ง

สว่นที ่2 กาํหนดปจัจยัที่
มผีลตอ่การเตอืนภยั

เศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ในระดบัจงัหวดั

สว่นที ่3 จดัทํา
แบบสอบถามในการ

สํารวจภาคสนาม

สว่นที ่4 การสํารวจ
ภาคสนาม

สว่นที ่5 จดัทาํระบบ
เตอืนภยัอตุสาหกรรม

ระดบัจงัหวดั

สว่นที ่6 รายงาน
วเิคราะหจ์าก
ระบบเตอืนภยั

แนวทางการจดัทาํระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



• พจิารณาจากอตุสาหกรรม
ทีม่มีลูคา่เพิม่มากทีส่ดุใน
จังหวดั โดยพจิารณาจาก
ขอ้มลู GPPการเลอืก

อตุสาหกรรม
เป้าหมาย

สว่นที ่1 กาํหนดอตุสาหกรรมเป้าหมาย



สรปุปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ทีม่า : ผลสํารวจความคดิเห็นจากหน่วยงานระดบัจังหวดั และขอ้มลูทตุยิภมูิ

ปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
1. ปัจจัยดา้นการผลติ
2. ปัจจัยดา้นการจําหน่ายและคําสัง่ซือ้
3. ปัจจัยดา้นราคาสนิคา้
4. ปัจจัยดา้นการจา้งงาน
5. ผลประกอบการของธรุกจิ (กําไร/ขาดทนุ)
6. ตน้ทนุการผลติ

สว่นที ่2 กาํหนดปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดบัจงัหวดั



สรปุปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมทีไ่ดจ้ากการทําการศกึษาและรวบรวม
ขอ้มลูทตุยิภมู ิ

ทีม่า : รวบรวมโดยคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย

สว่นที ่2 กาํหนดปจัจยัทีม่ผีลตอ่การเตอืนภยัเศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดบัจงัหวดั



สว่นที ่3 จดัทําแบบสอบถามในการสํารวจภาคสนาม

หลังจากทีกํ่าหนดปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิอตุสาหกรรมในระดับจังหวัดแลว้ จงึนําปัจจัย
ดังกล่าวมาใชเ้ป็นประเด็นคําถามในการจัดทําดัชนีปัจจัยต่างๆ ของแบบสอบถาม สําหรับแบบสอบถาม
ประกอบดว้ย 6 สว่น ซึง่มรีายละเอยีดดังนี้

สว่นที ่1 ขอ้มลูท ัว่ไป
รายละเอยีดการสํารวจขอ้มูลในสว่นนี้เป็นการสอบถามถงึขอ้มูลท่ัวไปของบรษัิท

หรือโรงงานที่เขา้ไปสํารวจขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งองิในกรณีที่ตอ้งมีการสัมภาษณ์
มากกวา่ 1 ครัง้ รวมถงึเป็นการจําแนกประเภทอตุสาหกรรม และขนาดของอตุสาหกรรม

สว่นที ่2 สถานการณ์ธุรกจิดา้นตา่งๆ
ประเด็นคําถามในสว่นนี้เป็นประเด็นคําถามทีนํ่ามาใชใ้นการจัดทําดัชนีปัจจัย โดยทํา

การสอบถามถงึสถานการณ์ดา้นตา่งๆ ของปัจจัยทางธรุกจิทีผ่่านการคัดเลอืก วา่สถานการณ์
ของปัจจัยเหลา่นัน้ ดขี ึน้ แยล่ง หรอื เหมอืนเดมิ โดยเปรยีบเทยีบกับไตรมาสทีผ่า่นมา พรอ้ม
ทัง้สอบถามเหตผุลของการเปลีย่นแปลง สําหรับการสํารวจทีป่รกึษาไดแ้บง่เป็น 3 ชว่งเวลา 
คอื

• ไตรมาสกอ่น(สอบถามยอ้นหลงั)
• ไตรมาสปัจจบุนั (ชว่งเวลาทีจั่ดทํา)
• คาดการณ์ไตรมาสหนา้ (คาดการณ์ไปขา้งหนา้)



สว่นที ่3 ปจัจยับวก และปจัจยัลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม
รายละเอยีดการสํารวจในสว่นนี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่สอบถามถงึปัจจัยบวก และปัจจัย

ลบทีม่อีทิธพิลหรอืสง่ผลกระทบตอ่กจิการของผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่4 ปญัหาทีค่ดิวา่ถา้เกดิขึน้จะสง่ผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม
ประเด็นคําถามในสว่นที ่4 เป็นการใหผู้ป้ระกอบการเลอืกปัญหาทีผู่ป้ระกอบการคดิ

ว่าถา้เกดิขึน้จะส่งผลกระทบต่อกจิการมาก โดยแบ่งเป็น ปัญหาดา้นวัตถุดบิ ปัญหาภายใน
อตุสาหกรรม และปัญหาดา้นตลาด โดยการสอบถามประเด็นนี้มวีัตถปุระสงคเ์พือ่จัดทําคะแนน
ถว่งน้ําหนักของดชันเีตอืนภัยอตุสาหกรรมตน้น้ํา ดชันเีตอืนภัยอตุสาหกรรมกลางน้ํา และ ดัชนี
เตอืนภัยอตุสาหกรรมปลายน้ํา

สว่นที ่5 สิง่ทีต่อ้งการใหภ้าครฐัชว่ยเหลอือยา่งเรง่ดว่น
สําหรับคําถามในสว่นที ่5 เป็นการสํารวจความตอ้งการของผูป้ระกอบการเกีย่วกับสิง่

ทีต่อ้งการใหภ้าครัฐเขา้มาชว่ยเหลอือยา่งเรง่ดว่น เพือ่แกปั้ญหาหรอืสง่เสรมิอตุสาหกรรมใหม้ี
ความเข็มแข็ง

สว่นที ่6 สิง่ทีภ่าคธุรกจิหรอือตุสาหกรรมจําเป็นตอ้งปรบัปรงุ
คําถามในสว่นที ่6 เป็นการสอบถามถงึสิง่ทีผู่ป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมคดิว่า

ธรุกจิตน หรอืภาคอตุสาหกรรมจําเป็นตอ้งปรับปรุงเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขันทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ

สว่นที ่3 จดัทําแบบสอบถามในการสํารวจภาคสนาม



เมือ่จัดทําแบบสอบถามเรยีบรอ้ย หลังจากนัน้จะดําเนนิการสํารวจภาคสนาม
โดยกระจายตวัอยา่งแบง่ตามหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมเป้าหมาย

- อตุสาหกรรมตน้น้ํา คือ อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา้เพื่อเป็นวัตถุดิบใหแ้ก่
อตุสาหกรรมกลางน้ํา

- อตุสาหกรรมกลางน้ํา      คอื อตุสาหกรรมทีนํ่าวตัถดุบิจากอตุสาหกรรมตน้น้ํามา
ผลติตอ่เพือ่ขายเป็นวตัถดุบิใหอ้ตุสาหกรรมปลายน้ํา

- อตุสาหกรรมปลายน้ํา      คอื อตุสาหกรรมทีผ่ลติสนิคา้เพือ่ขายใหก้บัผูบ้รโิภค

สําหรับการกระจายตัวอยา่งใหอ้ตุสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ให ้
จําแนกตามขนาดของอุตสาหกรรมเป็น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย
พจิารณาจากจํานวนผูป้ระกอบการ

สว่นที ่4 การสํารวจภาคสนาม



ระบบเตอืนภัยเศรษฐกจิอุตสาหกรรมระดับจังหวัดเป็นระบบทีจั่ดทําขึน้โดยอาศัยแนวคดิของ ดัชนีการ
กระจาย (Diffusion Index) โดยดัชนเีตอืนภัยอตุสาหกรรมระดับจังหวัด ประกอบดว้ย ดัชนเีตอืนภัยอตุสาหกรรมตน้
น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึง่ประกอบดว้ยดัชนีปัจจัยย่อยต่างๆอกี 6 รายการ โดยการคํานวณดัชนีปัจจัยต่างๆ จะ
พจิารณาจากคะแนนทีผู่ป้ระกอบการใหใ้นแตล่ะปัจจัยทางธรุกจิ โดยมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดังนี้

ใหค้ะแนน 1 สําหรับคําตอบทีต่อบวา่ ดขีึน้/เพิม่ขึน้ 
ใหค้ะแนน 0.5 สําหรับคําตอบทีต่อบวา่ เทา่เดมิ/ไมเ่ปลีย่นแปลง 
ใหค้ะแนน 0 คะแนน สําหรับคําตอบทีต่อบวา่ แยล่ง/ลดลง

ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมกลางนํา้ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมตน้นํา้ ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมปลายนํา้

สว่นที ่5 จดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั

1. ดชันปีจัจยัดา้นการผลติ
2. ดชันปีจัจยัดา้นการจําหนา่ยและ
คาํส ัง่ซือ้
3. ดชันปีจัจยัดา้นราคาสนิคา้
4. ดชันปีจัจยัดา้นการจา้งงาน
5. ดชันผีลประกอบการของธุรกจิ 

(กาํไร/ขาดทนุ)
6. ดชันปีจัจยัตน้ทนุการผลติ

1. ดชันปีจัจยัดา้นการผลติ
2. ดชันปีจัจยัดา้นการจําหนา่ยและ
คาํส ัง่ซือ้
3. ดชันปีจัจยัดา้นราคาสนิคา้
4. ดชันปีจัจยัดา้นการจา้งงาน
5. ดชันผีลประกอบการของธุรกจิ 

(กาํไร/ขาดทนุ)
6. ดชันปีจัจยัตน้ทนุการผลติ

1. ดชันปีจัจยัดา้นการผลติ
2. ดชันปีจัจยัดา้นการจําหนา่ยและ
คาํส ัง่ซือ้
3. ดชันปีจัจยัดา้นราคาสนิคา้
4. ดชันปีจัจยัดา้นการจา้งงาน
5. ดชันผีลประกอบการของธุรกจิ 

(กาํไร/ขาดทนุ)
6. ดชันปีจัจยัตน้ทนุการผลติ

ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัประเทศ

ดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั

รวมดชันรีะดบัจงัหวดั
เป็นระดบัประเทศโดยใช้
GPPจงัหวดัเป็นคา่ถว่ง

นํา้หนกั



การคาํนวณดชันปีจัจยั

สว่นที ่5 จดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



การคาํนวณดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมตน้นํา้ กลางนํา้  และปลายนํา้

สว่นที ่5 จดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



การคาํนวณดชันเีตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั/ภาค

สว่นที ่5 จดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



สําหรับระบบเตอืนภัยอตุสาหกรรมระดับจังหวัด/ภาค ทีป่รกึษาจะดําเนนิการจัดทําภายใตโ้ปรแกรม  
Microsoft Excel  โดยแบง่มรีายละเอยีดในการจัดทําเป็น 3 สว่น คอื

สว่นที ่1 ระบบตัง้คา่ชว่งเวลาในการจัดทําดัชนี
สว่นที ่2 ระบบการบันทกึขอ้มลูแบบสอบถาม ทัง้อตุสาหกรรมตน้น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
สว่นที ่3 การแสดงผลดัชนเีตอืนภัยระดับภมูภิาค

สว่นที ่5 จดัทําระบบเตอืนภยัอตุสาหกรรมระดบัจงัหวดั



สว่นที ่6 จดัทํารายงานผลการวเิคราะหจ์ากระบบเตอืนภยัดา้นเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมระดบั
จงัหวดั



จบการนําเสนอ
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