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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

นโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : บทเรียนนโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : บทเรียน

จากประเทศเกาหลีใต อินเดีย จีนจากประเทศเกาหลีใต อินเดีย จีน11

คณะกรรมการดําเนนิการจางท่ีปรึกษาโครงการ
ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : 

กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต อินเดีย จีน

 ปจจุบัน โลกมีการเปล่ียนแปลงอย างรวดเร็วและ

กวางขวาง ประเทศตางๆ ตองเผชิญกับความทาทายใหมๆ ที่เกิด

จากกระแสโลกาภิวัตนอยางหลีกเล่ียงไมได เพ่ือเปนการเตรียม

พรอมรับมือกับความทาทายเหลาน้ี ประเทศที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 

อยางประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต จึงเนนการยกระดับ

อุตสาหกรรมดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปน

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู การเปนเศรษฐกิจ

สรางสรรคหรือเศรษฐกิจฐานความรูที่ยั่งยืน ประเด็นที่นาสนใจคือ 

เราจะนําแบบอยางการพัฒนาดังกลาวมาปรับใชใหเหมาะสมกับ

บริบทของประเทศไทยไดอยางไร ?

 เพื่อเปนการตอบโจทยขางตน สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) จึงไดรวมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย

เศรษฐกิจการคลัง ในการดําเนินโครงการศึกษายุทธศาสตร

การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศไทย 

เกาหลีใต อินเดีย จีน โดยมีการจัดสัมมนากลุมยอยในหัวขอ 

“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : 

บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต อินเดีย จีน” เมื่อวันที่ 26 เมษายน 

2555 ที่ผ านมา เพ่ือระดมความเห็นจากผูที่มีความรู  ความ

เช่ียวชาญดานนโยบายอุตสาหกรรมของแตละประเทศ และนํา

ขอมูล/ ขอคิดเห็นที่ไดจากการสัมมนาครั้งนี้ ไปใชประกอบการ

วิเคราะหเพื่อจัดทํารายงานผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายสําหรับการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม

ของไทยตอไป

1 รวบรวมและเรียบเรียงจากการสัมมนากลุมยอย เรื่อง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต อินเดีย จีน” จัดโดย สํานักงาน
 เศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใตโครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต 

 อินเดีย จีน  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2555
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ทิศทางการพัฒนาของ “เกาหลีใต” มุงสูการเติบโต
อยางยั่งยืน
 ทิศทางอุตสาหกรรมใหม ของประเทศเกาหลี ใต  

ถูกกําหนดข้ึนภายใตวิสัยทัศนอันกวางไกลของประธานาธิบดี 

ลี เมียงบัค ที่เล็งเห็นความสําคัญของปญหาโลกรอน ปญหา

สิ่งแวดลอม ขอจํากัดดานทรัพยากรของประเทศ และเช่ือวา

การผลักดันใหประเทศเปนสังคมคารบอนตํ่าและเศรษฐกิจสีเขียว 

จําเปนอยางยิ่งตอการเติบโตอยางยั่งยืนของเกาหลีใต จึงได

กําหนดยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียว (Green Growth) เปน

ยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนดเปาหมาย

รวมถึงกระบวนการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เชน เปาหมาย

การกาวเปนประเทศพลังงานสีเขียวอันดับที่ 7 ของโลกในป 2563 

และอันดับที่ 5 ในป  2593 โดยมุ  ง เป นผู นําด านชีวภาพ 

อาทิ เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) และชีววิทยาศาสตร 

(Bio-life Science) ภายใต 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก

 1. ยุทธศาสตรลดผลกระทบจากภาวะโลกรอนและ

พึ่งพาตนเองในดานพลังงาน โดยการสนับสนุนระบบขนสง

มวลชนเพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก การพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือก เชน พลังงานลม 

พลังงานแสงอาทิตย ตลอดจนการเพ่ิมสัดสวนสินคาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม

 2. ยุทธศาสตรสรางกลไกขับเคลื่อนใหมเพื่อการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสีเขียว เชน ยานยนตพลังงาน

สะอาด หลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะเขามาเสริมใหอุตสาหกรรม

สีเขียวมีความเขมแข็งมากขึ้น การพัฒนาโครงสรางอุตสาหกรรม 

รวมท้ังการพัฒนาระบบคาขายแลกเปล่ียนกาซเรือนกระจก และ

ระบบภาษีคารบอน (Carbon Tax) 

 3. ยุทธศาสตรยกระดับคุณภาพชีวิตและยกสถานะ

ของประเทศในเวทีโลก โดยการพัฒนาที่ดิน นํ้า และระบบการ

คมนาคมขนสงใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เนนการจัดระเบียบ

สภาพแวดลอมในเมืองใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การนําการ

ปฏิวัติสีเขียว (Green Revolution) มาใชในชีวิตประจําวัน และ

การเปนตนแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

 หากมองย อนกลับไปถึงพัฒนาการของการพัฒนา

ประเทศ จะพบวา ไทยและเกาหลีใตเร่ิมจัดทําแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเวลาไลเลี่ยกัน คือ ประมาณป 

2504 และ 2508 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เกาหลีใตไดยกระดับ

จากประเทศที่เคยยากจนท่ีสุดในเอเชียเปนผูนําดานอุตสาหกรรม

ภายในระยะเวลาไมกี่ทศวรรษ สวนหนึ่งเปนเพราะนโยบาย

เศรษฐกิจของเกาหลีใต ที่ขึ้นกับประธานาธิบดีเพียงผู  เดียว 

โดยนโยบายสวนใหญจะสอดคลองกันในแตละยุคสมัยและ

สอดคลองกับสถานการณเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ประธานาธิบดี

ยังสามารถตั้งกระทรวงขึ้นใหมตามสถานการณที่เปล่ียนไป เชน 

กระทรวงการคลังและยุทธศาสตร (Ministry of Finance and 

Strategy) กระทรวงเศรษฐกิจความรู (Ministry of Knowledge 

Economy) โดยเนนการดําเนินงานรวมกันระหวางภาครัฐ

และเอกชน และการนําผลงานวิจัยและพัฒนามาใชเปนกลไก

ขับเคลื่อน

 หลังการแบงแยกประเทศ ในป 2504 ประธานาธิบดี 

ปารก จองฮี ริเริ่มการพัฒนาประเทศ โดยจัดตั้ง แชโบล (Chaebol) 

หรือกลุมผูนํากลุมอุตสาหกรรมท่ีมีรากฐานจากธุรกิจครอบครัว 

เช น  กลุ มซัมซุ ง  (Samsung) ซึ่ ง ทําธุรกิจทอผ าและปุ ย 

ประธานาธิบดีไดกําหนดใหกลุมแชโบลเปลี่ยนสายการผลิตจาก

สิ่งทอมาเปนธุรกิจสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส โดยใหศึกษาแนวทาง

การพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกสจากเยอรมนี สงผลใหกลุมซัมซุง

สามารถผลิตและพัฒนาสินคาอิเล็กทรอนิกส ของตนเองได  

กลาวไดวา นอกเหนือจากนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขาท่ีชัดเจน

แลว เกาหลีใตยังมีการสงเสริมการสงออกและพัฒนาเทคโนโลยี

ทดแทนการนําเขา ทําใหสามารถผลิตสินคาที่ใชแรงงานเขมขน
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ออกสูตลาดโลกได

 ในชวงป 2520 เกาหลีใต ประกาศนโยบายพัฒนา

อุตสาหกรรมหนักและเคมี (Heavy and Chemical Industries : 

HCIs) เชน อุตสาหกรรมเหล็ก เคมีภัณฑ โดยมีปจจัยสนับสนุน

สําคัญ คือ สงครามเวียดนาม ซึ่งสหรัฐอเมริกาไดเลือกเกาหลีใต

เปนฐานดานโลจิสติกส ทําใหกลุ มธุรกิจขนาดใหญของเกาหลี

เฟองฟูจากการประกอบธุรกิจขนสงทางเรือและทางอากาศ ตอมา 

หลังการประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (2520-2524) เกาหลีใต

หันมาเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชสมอง (Development of 

Brain Industries) และใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหลัก 

โดยตั้งแตป 2533 เปนตนมา เกาหลีใตไดสงเสริมนวัตกรรม

ขั้นสูง ควบคูกับการยกระดับทักษะความชํานาญของแรงงาน

และการปรับปรุงระบบฐานขอมูล จนเม่ือถึงชวงวิกฤตเศรษฐกิจ

ในป 2539-2540 เกาหลีใตจึงยกเลิกการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

เนื่องจากไดกาวข้ึนเปนเศรษฐกิจฐานความรูและประเทศพัฒนา

แลว

 จะเห็นไดวา ประเทศเกาหลีใตมีการพัฒนาอยางเปน

ขัน้เปนตอนและตอเนือ่ง โดย ณ ปจจบุนั นโยบายดานอตุสาหกรรม

ที่กระทรวงเศรษฐกิจความรูของเกาหลีใตกําหนดไว ประกอบดวย 

3 ประเด็นหลัก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาตามยุทธศาสตร

การเติบโตสีเขียว ไดแก

1. เสริมสรางบรรยากาศการลงทุนและจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจพิ เศษ เช น เขตเศรษฐกิจเสรี เซมันกึม-กุนซาน 

(Saemangeum-Gunsan Free Economic Zone : SGFEZ) 

ซึ่งเน นอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 

อุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ือสุขภาพ (Bio-Health) และโครงสราง

พื้นฐานที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
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 2. สร างความเข มแข็งให แก อุตสาหกรรมหลัก

7 สาขา คือ อุตสาหกรรมยานยนต (อันดับ 5 ของโลกในปจจุบัน) 

ตอเรือ (อันดับ 1 ของโลกในปจจุบัน) อุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนํา 

เหล็ก เครื่องจักรกล สิ่งทอ และอุตสาหกรรมชิ้นสวนและอุปกรณ 

3. สงเสริมแรงขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ใหม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันในเวทีโลก โดย

พิจารณาจากแนวโนมของตลาดและภาวะโลกยุคไรพรมแดน 

สรางแรงขับเคลื่อนใน 3 กลุมเทคโนโลยี คือ สาขาเทคโนโลยีที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Technology) สาขาหลอมรวม

เทคโนโลยีขั้นสูง และสาขาบริการที่มีมูลคาเพิ่ม อาทิ บริการ

สุขภาพ สินคาวัฒนธรรม

 นอกจากนี้ กระทรวงเศรษฐกิจความรู  ยังมีนโยบาย

สนับสนุนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานความรูอยางตอเนื่อง ทั้งใน

ดานการศึกษาและฝกอบรม โครงสรางดานขอมูลขาวสาร 

นโยบายและกฎระเบียบ ตลอดจนระบบนวัตกรรมที่เชื่อมโยง

ระหวางสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหเกิด

การคิดคน สรางสรรค ถายทอด และประยุกตใชความรู

 ความสําเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรูของ

ประเทศเกาหลีใตเปนที่ประจักษของนานาประเทศ ซึ่งปจจัย

สําคัญที่สงผลตอความสําเร็จดังกลาว ไดแก

 - รัฐบาลและการบูรณาการของทุกภาคสวน : ผูนํา

ทางการเมืองตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน มีความเด็ดขาดในการชี้นํา

ทิศทางการพัฒนาประเทศ รัฐบาลมีอํานาจสั่ งการชัดเจน 

หนวยงานภาครัฐตางสนองตอบและรวมมือกันเปนอยางดี ในขณะ

ที่ฝายการเมืองกับภาคเอกชนมีความสัมพันธที่ตางเอ้ือประโยชน

ซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสงออกของ

กลุมแชโบลอยางเต็มที่

 - ความสัมพันธระหวางประเทศ : ความสัมพันธ

ระหวางเกาหลีใตกับมหาอํานาจในขั้วทุนนิยม มีสวนชวยสนับสนุน

ความรวมมือตางๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและการ

ถายทอดเทคโนโลยี 

 - ดานโครงสรางพ้ืนฐาน : เกาหลีใตมีโครงสราง

พื้นฐานดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่ดี โดยมีสถาบัน

การศกึษา สถาบันวจิยั รวมท้ังโครงการสมองเกาหลีแหงศตวรรษท่ี 21 

(Brain Korea 21 : BK 21) ที่เช่ือมโยงระหวางภาควิชาการกับ

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตท่ีตอบ

สนองตอภาคอุตสาหกรรม

 - ดานคานิยมและแนวคิด : เกาหลีใตมีแนวคิดที่เอื้อ
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ตอการพัฒนา เชน แนวคิดเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เห็นไดจาก

ความกระตือรือรนในการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (Free Trade 

Agreement : FTA) คานิยมขงจื๊อ ปลูกฝงดานความขยัน

หม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย และการขวนขวายเรียนรูสิ่งใหมๆ 

รวมถึงแนวคิดชาตินิยม ซึ่งเปนปจจัยที่ผลักดันใหเกาหลีใตมี

ความพยายามในการพัฒนาใหเทาเทียมญี่ปุน

กลยุทธสงเสริมอุตสาหกรรมของ “อินเดีย” พัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน อุตสาหกรรมบริการเขมแข็ง
 ปจจุบันหากกลาวถึงศูนยกลางเศรษฐกิจของภูมิภาค

เอเชียใต ทั่วโลกตองหันมามองประเทศอินเดีย ดินแดนชมพูทวีปท่ี

มีประวัติศาสตรและอารยธรรมเกาแกยาวนานกวา 5,000 ป เปน

ถิ่นกําเนิดศาสดาและศาสนาสําคัญของโลก รวมถึงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีที่เปนเอกลักษณ อีกทั้งยังเปนตนแบบดานวัฒนธรรมไป

ยังภูมิภาครอบขางรวมถึงประเทศไทย เปนที่ทราบกันดีวา อินเดีย

มีประชากรมากที่สุดในโลกรองจากประเทศจีน และยังมีแนวโนม

จะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 อินเดียมีจํานวน

ประชากรเพิ่มสูงถึง 1,190,524,000 คน แตอยางไรก็ดี อินเดียยัง

ถือไดวาเปนประเทศกําลังพัฒนาท่ีมีรายไดตํ่า ปญหาความยากจน

และการวางงานเปนปญหาสําคัญ เนื่องจากการปดประเทศและ

ดําเนินนโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในมานาน แตจากการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่สงผลใหมีการลงทุนจากตางชาติในกิจการ

ดานไฟฟา พลังงาน และอุตสาหกรรมตางๆ กอปรกับการเปดเสรี

ดานโทรคมนาคมและการสื่อสารในป 2543 ทําใหสถานการณทาง

เศรษฐกิจของอินเดียดีขึ้น จนถึงปจจุบันที่อินเดียเปนตลาดใหมที่

ไดรับความสนใจอยางยิ่งจากนักลงทุนทั่วโลก

 ความไดเปรียบในแงปริมาณประชากรจํานวนมหาศาล 

ทักษะความสามารถในการใช ภาษาอังกฤษของคนอินเดีย 

ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเติบโตของธุรกิจ

บริการ/สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิง การมีบทบาทสําคัญ

ในหลายกรอบเวทีความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค เชน 

Bay of Bengal Initiative Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation (BIMSTEC) South Asian Association 

for Regional Cooperation (SAARC) รวมทั้งกรอบความรวมมือ 

ASEAN-India และ ASEAN+6 ทําใหอินเดียตองวางนโยบาย

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในดานตางๆ เพื่อใชประโยชนจาก

ขอไดเปรียบดังกลาวใหมากที่สุด

 ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจของอินเดียมีภาคเกษตรกรรมเปน

แหลงจางงานหลักและภาคบริการเปนกลไกขับเคลื่อน ในขณะท่ี

ภาคการผลิต/ภาคอุตสาหกรรมมีความสําคัญท้ังในเชิงมูลคาและ

การจางงานตํ่ากวา โดยมีอุตสาหกรรมหลัก ไดแก อุตสาหกรรมยา 

อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ 

(Biotechnology) แตอินเดียยังขาดระบบโครงสรางพื้นฐาน

เพียงพอในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม นโยบายของ

รัฐบาลจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาเครือขายถนน ระบบราง 

และทาเรือ รวมท้ังการสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมอุตสาหกรรมพลังงาน

หมุนเวียน เชน พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน

นิวเคลียร และการเปดเสรีการลงทุน ซึ่งจากการดําเนินนโยบาย

ขางตน รัฐบาลคาดวาจะสงผลใหอินเดียสามารถดึงดูดการลงทุน

จากตางประเทศไดเพิ่มขึ้น และนําไปสู “การเจริญเติบโตแบบมี

สวนรวม (Inclusive Growth)” ตามเปาหมายที่กําหนดไว

 สําหรับแผนพัฒนาประเทศระยะ 5 ป ฉบับที่ 12 

(2555-2560) ของอินเดีย จัดทําโดยคณะกรรมการวางแผน 

(Planning Commission) ซึ่งมีหนาที่กําหนดเปาหมาย จากน้ัน

รัฐบาลของแตละรัฐ2 จะนําไปปฏิบัติ ซึ่งแผนการดําเนินงานของ

แตละรัฐจะแตกตางกันเพราะกลยุทธ การสงเสริมนโยบาย

อุตสาหกรรมท่ีทําใหบรรลุเปาหมายท่ีคณะกรรมการวางแผนต้ังไว

ตางกัน อยางไรก็ตาม แตละรัฐจะไมดําเนินนโยบายแขงขันทาง

เศรษฐกิจกันเอง เนื่องจากไดรับคําแนะนําการวางนโยบาย

และงบประมาณจากรัฐบาลกลาง รวมท้ังมีหนวยงานที่ทําหนาท่ี

2 ประเทศอินเดีย ประกอบดวย 28 รัฐ (แบงยอยลงเปนเขต) และ 7 ดินแดนสหภาพ (Union Territories)  โดยในแตละรัฐจะมีเมืองหลวงของรัฐ และมีการกระจายอํานาจ

 การปกครองในลักษณะสหพันธรัฐ (Federal System) แบงแยกอํานาจระหวางรัฐบาลกลาง (Government of India) และรัฐบาลมลรัฐ (State Government) ไวอยางชัดเจน
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วางนโยบาย คือ กรมวางแผนและสนับสนุนอุตสาหกรรม 

(Department of Industrial Policy and Promotion : DIPP) 

โดยอุตสาหกรรมแหงอนาคตที่อินเดียใหมีความสําคัญ ไดแก 

การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว นอกเหนือไปจากการใหความ

สําคัญกับการสงเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน อินเดียยังให

ความสําคัญในเรื่องคารบอนเครดิต (Carbon Credit) และมี

การต้ังเปาลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหไดตามมาตรฐานสากล

ภายในป 2563 นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจ

บริการในปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

สุขภาพ การแพทยและสาธารณสุข อินเดียจึงมุงเนนการใหบริการ

ผูปวยในประเทศและผูปวยชาวตางชาติที่มีความสมดุล โดยพัฒนา

ระบบสาธารณสุขคุณภาพสูงภายใต ต นทุนต่ํา ผานการใช 

เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือการแลกเปล่ียนผู เชี่ยวชาญระหวาง

ประเทศ

เจาะลึกนโยบายอุตสาหกรรมของ “จีน” ความ
สําเร็จบนความชัดเจนและตอเน่ือง
 “ประเทศจีน” มหาอํานาจยักษใหญแหงเอเชียใน

ยุคโลกาภิวัตนแหงการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจจีนที่มีการขยายตัว

และเจริญเติบโตอยางกาวกระโดดตลอดชวงทศวรรษท่ีผานมา 

พิสูจนถึงความสําเร็จของการดําเนินนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมภายใตการวางแผนจากสวนกลางท่ีมีความชัดเจน

และตอเน่ือง สืบเน่ืองมาจากการมีระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม 

ซึ่งมุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักโดยใชแนวทางการพัฒนา

ของสหภาพโซเวียตเปนตนแบบ ตอมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนเปน

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีในป 2522 จีนจึงไดริเริ่มการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจพิเศษใน 4 เมือง ไดแก จูไห (Zhuhai) เซินเจ้ิน 

(Shenzhen) ซานโถว (Shantou) และเซี่ยเหมิน (Xiamen) 

จากนัน้ในป 2524 ไดจดัตัง้เขตพฒันาพ้ืนทีช่ายฝงทะเลอกี 14 แหง 

เพื่อติดตอคาขายและเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ ดวยเหตุนี้ 

จึงสงผลใหจีนกลายเปนศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมของโลก

หรือ “โรงงานของโลก” ไดภายในระยะเวลาเพียงไมนาน

 ในขณะเดียวกัน  จีนได ปรับกลยุทธ การส  ง เสริม

อุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมหนักมาเปนการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โดยไดแบบอยางการพัฒนามา

จากประเทศไต หวันและฮ องกง  ทํา ให   “ เมือง เวินโจว 

(Wenzhou)” ที่เปนเมืองหนึ่งในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลใน

มณฑลเจอเจียง (Zhejiang) กลายเปนศูนยกลาง SMEs ของโลก 

ซึ่งมีพัฒนาการตามลําดับ ไดแก ขั้นที่ 1 ลอกเลียนและพัฒนา 

(Copy and Development : C&D), ขั้นที่ 2 วิจัยและพัฒนา 

(Research and Development : R&D) และข้ันที่ 3 ออกแบบ

และพัฒนา (Design and Development : D&D) โดยเมื่อ

ผูประกอบการ SMEs พัฒนามาระดับหน่ึงแลว จะเขาไปลงทุนตั้ง

โรงงานขนาดเล็กใกลกับโรงงานระดับโลกในพื้นที่ประเทศแถบ

ยุโรป เพื่อสรางความสัมพันธกับผูประกอบการโรงงานขางเคียง 

จากนั้นจึงชักชวนผู ประกอบการเหลานั้นใหมาตั้งโรงงานผลิต

สินคาท่ีเมืองเวินโจวที่มีตนทุนการประกอบการตํ่ากวา อยางไรก็ดี 

เนื่องจากประชาชนจีนยังมีรายไดคอนขางตํ่า สินคาคุณภาพสูงจึง

มีปริมาณการผลิตตํ่ากวาจุดคุมทุน (Break Even Point) แตสินคา

คุณภาพต่ําและสินคาลอกเลียนแบบมีปริมาณการผลิตสูงกวาจุด

คุ มทุน ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองตออุปสงคภายในประเทศท่ียังคง

ตองการสินคาระดับลางอยู

 ลักษณะของผูประกอบการ SMEs ในแตละมณฑลของ

จีนมีความแตกต างกัน  ยกตัวอย าง เช น  มณฑลกวางตุ  ง 



OIE SHARE
มิถุนายน 2555

9OOOOOOIIEEEEEE SSSSSSHHHHHHHHAAAAAAAAAAARRREEEEEE
มมมมมมมมิิิถถถถถถถุุุุุนนนนาาายยยยยยยยยนนนนน 2222555555555555555

99999999999OIE SHARE
มิถุนายน 2555

9

(Guangdong) นักลงทุนตางชาติ อาทิ ไตหวัน ฮองกง จะนําเงิน

เขามาลงทุนตั้งโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก พรอมทั้งนํา

เทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการเอง ในขณะท่ีมณฑล

เจียงซู (Jiangsu) จะคลายคลึงกับประเทศไทย ที่มีหนวยงาน

ภาครัฐในระดับทองถิ่นชวยเหลือและสนับสนุน เชน แนะนําใน

เรื่องเทคโนโลยีที่ควรนํามาใชในการพัฒนาการประกอบการ ทั้งนี้ 

รัฐบาลจีนจะใหการชวยเหลือเพียงคร้ังเดียวเทานั้น ซึ่งเปนการ

ผลักดันใหผูประกอบการมีความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพ

ดวยตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกิจการ

ไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

 ในสวนของการขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะ 5 ป ฉบับที่ 11

(2549-2553) ที่ผานมา ถึงแมวาแผนฉบับดังกลาวจะมุงเนนการ

พัฒนาเกษตรกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

ขั้นสูง และอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตยังไมมีการ

ระบุสาขาหรือกลุมอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจะสนับสนุนและสงเสริม

ไวอยางชัดเจน

 ดั ง นั้ น  แ ผน ฯ  ฉบั บ ที่  1 2  ( 2 5 5 4 - 2 5 5 8 ) 

จึงไดมีการกําหนดกลุมอุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลจะสนับสนุนใหจีน

เปน “อันดับ 1 ของโลก” ไวอยางชัดเจน เพื่อใหการผลักดันการ

พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศมีเอกภาพและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน ซึ่งประกอบดวย 7 กลุ มอุตสาหกรรม ได แก 1) 

อุตสาหกรรมประหยัดพลังงานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Energy 

Conservation and Environmental Protection) 2) 

อุตสาหกรรมสารสนเทศรุ นใหม (New Generation IT) 3) 

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 4) อุตสาหกรรม

การผลิตชั้นสูง (High-End Manufacturing) 5) อุตสาหกรรม

พลังงานใหม  (New Energy) 6) อุตสาหกรรมวัสดุใหม  

(New Materials) และ 7) อุตสาหกรรมยานยนตพลังงานสะอาด 

(New-Energy Vehicles)

 โดยรัฐบาลได ตั้ งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมดังกลาวไวที่ 4 ลานลานหยวน หรือประมาณ 19.8 

ลานลานบาท และกําหนดเปาหมายใหเพิ่มสัดสวนมูลคาการผลิต

สินคาของ 7 กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวตอ GDP เปนรอยละ 8 

และรอยละ 15 ภายในป 2558 และ 2563 ตามลําดับ นอกจากนี้ 

ทั้ง 7 กลุมอุตสาหกรรม จะมุงเนนไปที่การผลิตกลุมสินคาคุณภาพ

สูง (High-End Products) เนื่องจากปจจุบันประชากรจีนมีรายได

สูงขึ้น และมีรสนิยม/ความตองการสินคาคุณภาพสูงขึ้น จึงถือ

เปนการตอบสนองตออุปสงคภายในประเทศ

 นอกจากการสนับสนุน 7 กลุ มอุตสาหกรรมดังกลาว 

จีนยังวางแผนจะยายฐานการผลิตสินคามูลคาเพ่ิมสูง จากมณฑล

ฝ งตะวันออกแถบชายฝ งทะเลไปยังมณฑลตอนกลางและ

ฝงตะวันตก รวมทั้งจะพัฒนามณฑลฝงตะวันออกใหเปนศูนยวิจัย

และพัฒนาและเป นฐานการผลิตสินค าคุณภาพระดับสูง 

(Premium) ดวย

 หาก พิจารณานโยบายและแนวทางการ พัฒนา

อุตสาหกรรมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมของจีนแลว ไทยควรหัน

กลับมามองโอกาสและความเปนไปไดในการเสริมสรางความ

รวมมือในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจกับยักษใหญเชนจีน มิใชการ

เปรียบเทียบเพื่อแขงขัน แตเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิง

นโยบาย เพื่อนําองคความรูในการจัดทํานโยบายที่ประสบความ

สําเร็จมาปรับใช ให  เหมาะสมกับบริบทของไทย เนื่องจาก

ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในสัมพันธภาพอันดีระหวางจีนและไทย

มาชานานแลว กอปรกับไทยมีศักยภาพในการเชื่อมโยงความ

สัมพันธระหวางประเทศหลายดาน ทั้งดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรและ

เสนทางโลจิสติกส จากตําแหนงที่ตั้งของไทยที่เปนจุดศูนยกลาง

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเปนจุดเชื่อมตอจีนกับ

ภูมิภาคอาเซียน ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ซึ่งไทยเปนสมาชิกในกรอบความรวมมือทุกกรอบท่ีจีนเปนสมาชิก 

เชน โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุม

แมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) กรอบความ

รวมมืออาเซียน+3 รวมถึงดานความเชื่อมโยงในหวงโซอุปทานการ

ผลิต ซึ่งไทยเปนผูนําการผลิตสินคา 5 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก 

อาหาร อะไหลรถยนต สินคาแฟชั่น ผลิตภัณฑตกแตงบาน และ

อุตสาหกรรมสุขภาพ ที่เปนอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับ

ภาคบริการดวย
OIE
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สรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรมสรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรม

เดือนเมษายน 2555เดือนเมษายน 2555
ารผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2555 เริ่มกลับมาขยายตัวเล็กนอยท่ีระดับรอยละ 0.54 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน จากการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญที่ฟนตัวกลับมาหลังเหตุการณนํ้าทวม แตอยางไรก็ตามใน
บางอุตสาหกรรมยังไมสามารถกลับมาผลิตไดเต็มกําลังการผลิต ซึ่งอัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนเมษายน 2555 
อยูที่รอยละ 62.24  ก

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตใน
เดือนเมษายน 2555 ดัชนีผลผลิตขยาย
ตัวร อยละ 83.12 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการเรงผลิต
เพื่อทดแทนคําสั่งซ้ือที่คางอยูจํานวนมาก 
ประกอบกับฐานท่ีตํ่าในปกอนจากปญหา

การขาดแคลนชิ้นสวนประกอบของบริษัท

ในประเทศญ่ีปุนที่ไดรับความเสียหายจาก
สึนามิ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องใชไฟฟาภายในบานดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 13.78 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของป ก อน  จากความ
ต องการ ซ้ือสินค  าพัดลม  และตู  เย็น 
เ น่ืองจากสภาพอากาศที่ ร อนมากขึ้น 

นอกจากน้ันยังทําใหการผลิตเคร่ืองปรับ
อากาศกลับมามีดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 13.80 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน 
 อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในเดือนเมษายนหดตัว
รอยละ 34.25 เนื่องจากโรงงานผู ผลิต
หลายรายยังอยู  ในระหว างการติดตั้ ง
เครื่องจักรใหม เพื่อทดแทนเครื่องจักรที่
เสียหายจากนํ้าทวม สําหรับอุตสาหกรรม
การผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 14.78 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน เนื่องจากผูผลิตราย
ใหญยังไมสามารถกลับมาผลิตไดในระดับ
ปกติ การผลิตเหล็กในเดือนเมษายน 
2555 ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 4.19 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน 
เนื่ อ งจากความต องการน  อยกว  าที่
คาดการณไว  อีกท้ังความผันผวนของ
ราคาเหล็กในตลาดผูประกอบการจึงไมมี
ความมั่นใจสต็อกสินคาไว
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การผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 9.30 จากปญหาภาวะเศรษฐกิจของตลาดสําคัญอยางกลุมประเทศใน

สหภาพยุโรป ทําใหคําสั่งซ้ือลดลง สําหรับการผลิตสิ่งทอตนนํ้าดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 20.07 ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศที่เปนตลาดสงออกสําคัญทั้งสหรัฐอเมริกา กลุมประเทศในสหภาพยุโรป และญี่ปุน ประกอบกับตนทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ทําใหตองปรับราคาสินคาจนมีระดับสูงกวาคูแขงทางการคา 

 การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในเดือนเมษายน 2555 มีระดับเพิ่มขึ้น โดยดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 7.11 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน เปนไปตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญอยางการผลิตรถยนต และการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ที่เรงการผลิตและ

สงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อที่คางอยู สวนสินคาคงคลังมีระดับเพิ่มข้ึนเปนเดือนท่ี 2 โดยดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังขยายตัวรอยละ 5.28 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากความตองการสินคาภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและการเรงผลิตของหลายอุตสาหกรรม  

 สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตปรับตัวลดลงเล็กนอยจากเดือนมีนาคม 2555 อยูที่ระดับรอยละ 62.24 สวนการใชแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีระดับลดลงจากการฟนตัวของอุตสาหกรรมท่ียังไมสมบูรณ และการผลิตท่ีลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ

และเสื้อผาสําเร็จรูป โดยดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 1.46 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
OIE
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

Reman กลายมาเปนกลยุทธทางธุรกิจที่กําลังไดรับความสนใจจากบริษัทเล็กใหญทั่วโลก เพราะเปนกลยุทธที่ผสม

ผสานระหวางการปรับตัวใหเขากับยุคสินคาราคาแพง ซึ่งประเทศตาง ๆ ในโลกกําลังมีปญหาเศรษฐกิจ และการตื่นตัวเรื่อง

ปญหาสิ่งแวดลอม

 Remanufacturing หรือเรียกสั้น ๆ วา Reman เปนขบวนการชุบชีวิตสินคาอุตสาหกรรมที่ผานการใชงานแลวให

กลับมาทํางานไดเหมือนหรือใกลเคียงสินคาใหมใหมากที่สุด

 Reman ชวยใหเราประหยัดการใชทรัพยากรเพราะช้ินสวนคงทนหลาย ๆ ชิ้นในสินคาหนึ่ง ๆ เราสามารถนํากลับมาใช

ใหมได เปล่ียนเฉพาะช้ินสวนท่ีสึกหรอ ดังนั้นจึงเปนการใชทรัพยากรท่ีจําเปนเทานั้น นอกจากน้ี สินคา Reman ยังทํางานได

เหมือนสินคาใหมแตราคาถูกลงอยูระหวางรอยละ 15-50 สินคา Reman จึงมีโอกาสทางธุรกิจสูงในภาวการณเศรษฐกิจโลก

ที่ยังไมชัดเจน ประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่ลดนอยลงและมีราคาแพงข้ึนอยางตอเนื่อง ที่สําคัญสินคา Reman ชวยลด

ปริมาณขยะเพราะเปนการนําสินคากลับมาใชใหม

 อยางไรก็ตาม ใชวาสินคาทุกชนิดจะ Reman ได สินคาจะ Reman ไดก็ตอเมื่อสินคานั้นสามารถแยกช้ินสวนออกจาก

กันได การออกแบบใหเหมาะสมจึงเปนหัวใจวาเราจะ Reman สินคาไดหรือไม และเม่ือ reman แลว สิ้นคานั้นจะกลับมาใกล

สินคาใหมมากนอยเพียงใด ซึ่งในทางปฏิบัติ นักธุรกิจจะใชทั้ง Reman และ Recycle เปนทางเลือกแลวแตวาแบบไหนจะ

เหมาะสมกวากัน
OIE

Remanufacturing 
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กองบรรณาธิการกอ

 ดื่มนม ดื่มนมกันเถอะ ดื่มเยอะ ๆ รางกายแข็งแรง 
 โรคภัยไมตองระแวง เพราะเราแข็งแรง ดื่มนมกันเถอะ

 หลายคนคงจําเพลงนี้กันได แตอาจเปนความทรงจําในวัยเยาว เพราะโตมาอาจลืมเลือน  แตในความเปนจริงแลว “นม” ไมไดให
คุณประโยชนสําหรับเด็ก ๆ เทานั้น “นม” ยังเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ใหคุณประโยชนสําหรับทุกเพศทุกวัย คุณคาของ “นม” 
มีมากมายและมีความสําคัญสําหรับผูคนทั่วโลก โดยมีการกําหนดใหเปนวันสากลของการดื่มนมระดับโลกเลยทีเดียว ทั้งนี้องคการอาหาร
แหงสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO ไดกําหนดใหวันที่ 1 มิถุนายนของทุกป เปน “วันดื่มนม
โลก (World Milk Day)” เพ่ือใหประเทศตาง ๆ และองคกรที่ใหความสําคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ไดรวมกันจัดกิจกรรมรณรงค
และกระตุนใหเห็นความสําคัญของการบริโภคนม ดวยการใหความรูและเผยแพรคุณประโยชนของนมแกประชาชน โดยปจจุบันมี
มากกวา 35 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดกิจกรรมวันด่ืมนมโลก เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย เวียดนาม อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน 
เดนมารก เปนตน สําหรับในประเทศไทยมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันดื่มนมโลกขึ้น ไมวาจะในกรุงเทพฯ หรือ

ตางจังหวัด

  

คุณทราบไหมวา “นม” มีกี่ประเภท
 ■ พาสเจอรไรส คือ นมโคสดที่ผานขบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูง (75 ํC) ภายในระยะเวลารวดเร็ว (15 วินาที) ทําใหนมมี
คุณคาทางอาหารอยูครบถวน มีความสดใหม กลิ่นหอมและคุณภาพดี (ควรเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 8 ํC) มีอายุในการเก็บรักษา 14 วัน 
(ถาเปนนมท่ีบรรจุในกลอง Fresh Pak จะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาไดนานถึง 21 วัน)
 ■  ยู เอช ที คือ นมโคสดที่ผานขบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูง (140 ํC) ภายในเวลา 4 วินาที มีอายุการเก็บรักษาประมาณ 
6-9 เดือน

HAPPY HAPPY 
WORLD MILK DAYWORLD MILK DAY



OIE SHARE
มิถุนายน 2555

14 OOOOIIEE SHAARREEEE
มมมมมมิิถถถถุุุนนนนาาาายยยยนนนน 22222222555555555555555

11111114444444444444

สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ทุกทานคะ  

 สํ าหรับกิจกรรมร  วมสนุกในฉบับ น้ีทาง

กองบรรณาธิการอยากใหคุณผูอานสงคําแนะนํา 

ติชม มาที่กองบรรณาธิการ ผานทาง อีเมล 

OIESHARE@oie.go.th 

สํ าห รับท  านที่ ร  วมแสดงความคิดเห็น 

ทางกองบรรณาธิการมีของที่ระลึกมอบใหเพ่ือเปน

การตอบแทนดวย สาํหรบัฉบบัหนายงัมเีรือ่งราวดีด ี 

   รอคุณผู อ านอยู  อยาลืม

   ติดตามกันนะคะ ^__^

 ■  สเตอริไรส คือนมโคสดที่ผานขบวนการฆาเชื้อดวย
ความรอนสูง (115-120 ํC) ภายในเวลา 20-30 นาที มีอายุใน
การเก็บรักษานาน 1 ป

ที่นี้ลองมาดูกันซิวา “นม” มีคุณประโยชนอะไรบาง
 ■  ธาตุอาหารใน “นม” ทั้งโปรแตสเซียม แมกนีเซียม 
และแคลเซียม ลวนมีสวนชวยไมใหความดันโลหิตสูงเกินกวาปกติ 
 ■  เพื่อสุขภาพฟนที่ดี โดยปกติเนื้อฟนมีสารเคลือบท่ี
ถือเปนสวนที่แข็งแรงที่สุดในรางกาย ซึ่งประกอบดวยแคลเซียม 
ฟนจึงตองการแคลเซียมเพื่อชวยเสริมสรางใหฟนแข็งแรงมี
สุขภาพดี นมอุดมดวยแคลเซียมและแรธาตุอื่นๆ ที่เปนประโยชน
ตอฟน มีโปรตีนที่ชวยใหฟนเติบโตและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ 
และยังชวยเคลือบผิวฟนอีกดวย
  ■  ชวยคุมนํ้าหนัก หลายๆ คนหลีกเลี่ยงไมดื่มนม
เพราะเชื่อวานมทําใหอวน แตจริงๆ แลวไมวาจะเปนนมสด 
นมพรองไขมัน หรือนมไมมีไขมัน มีปริมาณไขมันแคเพียง 3.9%, 
1.7%, และ 0.3% เทาน้ัน
  นอกจากนี้ “นม” ยังเปนเครื่องดื่มที่มอบความสดชื่นไม
แตกตางจากนํ้าดื่ม การดื่มนมเพียงหนึ่งหรือสองแกวจะชวยทําให
รูสึกสดชื่นและยังทําใหไดรับคุณคาสารอาหารที่รางกายตองการ
อีกดวย นม 1 กลอง เทากับทุกคุณคาของสารอาหารท่ีรางกาย
ตองการ แคลเซียม สรางความแข็งแรงใหกับกระดูกและฟน 
วิตามินบี 12 ชวยสรางเม็ดเลือดแดง คารโบไฮเดรต ใหพลังงาน
กับรางกาย แมกนีเซียม สรางความแข็งแรงใหกับกลามเน้ือ 
ฟอสฟอรัส สรางพลังงานใหกับเซลลในรางกาย และทําใหกระดูก
แข็งแรง โปรแตสเซียม ชวยรักษาระดับความดันเลือดใหเปนปกติ 
โปรตีนสรางเสริมการเจริญเติบโต และซอมแซมสวนที่สึกหรอ 
วติามนิบ ี2 ทาํใหผวิหนงัมสีขุภาพด ีชวยระบบภูมคิุมกนัในรางกาย
ประโยชนของนํ้านม นํ้านมดิบมีสารอาหารครบ 5 หมู ประกอบ
ไปดวย โปรตีน วิตามิน เกลือแร คารโบไฮเดรต และ ไขมัน 
รางกายสามารถนําสารอาหารจากน้ํานมไปใชประโยชนในการ
เจริญเติบโต ชวยในการซอมแซมสวนที่สึกหรอ ทําใหสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง ที่สําคัญอยางยิ่งคือ นมมีแรธาตุแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัส ซึ่งชวยสรางกระดูกและฟน นมจึงถือวามีความสําคัญ
อยางยิ่งตอพัฒนาการทางดานรางกายและสมองของเด็ก    

วันนีคุ้ณดื่มนมแลวหรือยัง???

ที่มา
http://www.dmc.tv

http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4337
http://kyspeak.com/2011/06/01/today-is-world-milk-day

www.worldmilkday.com
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แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1 และเดือนมีนาคม 2555 
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
จัดงานแถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมไตรมาส 1 และ
เดือนมีนาคม 2555 โดย นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ 
ผูเชีย่วชาญดานการชีน้าํและเตือนภยัอตุสาหกรรม
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต อินเดีย จีน 
 สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม (สศอ.) 
รวมกับ มลูนธิสิถาบันวจิยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
จดังานสัมมนากลุมยอยเร่ือง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และนโยบายอุตสาหกรรมแหงอนาคต : บทเรียน
จากประเทศเกาหลีใต อนิเดยี จนี” ภายใตโครงการ
ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
เปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต 
อนิเดีย จีน ของ สศอ. 

อุตสาหกรรมไทยจะรอดอยางไร ภายใตตนทุนที่สูงขึ้น

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
จัดงานเสวนาโตะกลมในหัวขอ “อุตสาหกรรมไทย

จะรอดอยางไร ภายใตตนทุนที่สูงขึ้น”  โดยมี
นางสุทธินีย พูผกา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย
นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผาไทย และนาย
ศุภชัย สุทธิพงษชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไทย ใหเกียรติมาเปนวิทยากรในการเสวนาดังกลาว

Remanufacturing นัยตอภาคอุตสาหกรรม

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมกับ
ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
จดัสมัมนาเรือ่ง “Remanufacturing นยัตอภาคอตุสาหกรรม” 
โดยมี นายพิชัย  ตั้งชนะชัยอนันต รองผู อํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม เปนประธานเปดงาน และ
บรรยายโดย ผศ.ดร.อาชนนั เกาะไพบลูย คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

26 เมษายน 2555 มูลนธิิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง อาคารทิปโก กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2555  สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

30 เมษายน 2555 สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

 11 พฤษภาคม 2555 โรงแรมเดอะไทด รีสอรท จ.ชลบุรี 

OIE SHARE
มิถุนายน 2555
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ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 4274  0 2202 4284   โทรสาร 0 2644 7023

www.oie.go.th, www.facebook.com/oieprnews, http://twitter.com/oie_news

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ศูนยบริการขอมูลขาวสาร สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 สศอ. ไดดําเนินการจัดต้ังศูนยบริการขอมูลขาวสารข้ึนตั้งแตป 2548 เพื่อใหประชาชนสามารถศึกษาขอมูลสารสนเทศตางๆ
ไดอยางสะดวก โดยต้ังอยูที่ ชั้น 2 หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถ.พระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400 เปดทําการ  วันจันทร – ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น. สนใจสอบถามขอมูล โทรศัพท 0 2202 4349 

  เอกสารเผยแพร
 ในรูปแบบของหนังสือ วารสาร จุลสาร แผนพับ เชน รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (รายไตรมาส) ดัชนีอุตสาหกรรม 
(รายเดือน) การศึกษาวิจัยอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมนารู : เครื่องชี้วัดภาวะอุตสาหกรรมไทย ศัพทเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ระบบออนไลน และ Social Network
 สศอ. ใหบริการขอมูลขาวสารผานระบบออนไลน ทั้งทางเว็บไซต www.oie.go.th ทาง Social Network ที่ 
www.facebook.com/oieprnews และ http://twitter.com/oie_news โดยมีขอมูลขาวสารเก่ียวกับรายงานการศึกษา/
วิเคราะหเกี่ยวกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทั้งในระดับมหภาค รายสาขาอุตสาหกรรม ตลอดจนเอกสารเผยแพรตางๆ ผูรับบริการ
สามารถสืบคนไดทุกที่ทุกเวลาอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคของผูรับบริการทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป 

  ศูนยบริการรวมกระทรวงอุตสาหกรรม
 เปนหนวยงานใหบริการประชาชนท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนํางานบริการท่ี
หลากหลายมาจัดบริการ ณ จุดบริการเดียว โดยใหบริการตอบขอซักถามเก่ียวกับอุตสาหกรรม พรอมทั้งเอกสารเผยแพร ตลอดจน
การขออนุญาตตางๆ ที่เกี่ยวของ ติดตอรายละเอียดไดที่ ชั้น 1 อาคารสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6        

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เปดบริการ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทรศัพท 0 2202 3413 E-mail : censerv@industry.go.th

  1563 Call Center กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ใหบริการตอบขอซักถามเก่ียวกับงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 


