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เศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาการสงออกเปนหลัก 

โดยกวารอยละ 75 ของการสงออกเปนสินคาอุตสาหกรรม 

โดยสินคาสงออกท่ีสาํคัญ ไดแก อาหารและขาว สิง่ทอ อญัมณีและ

เครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา วัสดุ

กอสราง เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติก ยานยนต อุปกรณและสวน

ประกอบ และผลิตภัณฑยางพารา รวมท้ังกลุมสินคาใหมที่มี

ศักยภาพ เชน เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑเภสัช เคร่ืองมือแพทย 

เครื่องเขียน ธุรกิจสิ่งพิมพ และกลุมสินคา OTOP ทั้งนี้ ความตกลง

การคาเสรี (FTA) ซึ่งเปนการรวมกลุมทางการคา เชน อาเซียน 

หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ FTA ตางๆ ของไทย 

ไมเพียงแตนํามาซ่ึงโอกาสของตลาดท่ีมีขนาดใหญมากขึ้น แตยัง 

สงผลใหเกิดการแขงขันมากข้ึนดวย ผูประกอบการจึงจําเปนตอง

ไดรับขอมูลที่สําคัญ เพื่อสามารถเตรียมความพรอมสําหรับ

การแขงขันในตลาดโลกไดอยางทันทวงที โดยปจจุบัน ประเทศไทย

ไดลงนามความตกลง FTA ตางๆ จํานวน 12 ฉบับ ครอบคลุม

ประเด็นหลัก ทั้งดานการเปดเสรีการคา บริการ และการลงทุน 

โดยด านการค าจะประกอบไปด วย  การลดภาษีศุลกากร 

การอํานวยความสะดวกทางการคา และ การลดอุปสรรค

ทางการคาที่มิใชภาษี เปนตน

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ . ) ร วมกับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดดําเนินการ

ติดตามสถานะความคืบหนา ผลกระทบและการใชสิทธิประโยชน

จาก FTA ตางๆ ที่ประเทศไทยไดทํารวมกับประเทศคูคาสําคัญ 

ทั้ง FTA ที่มีผลบังคับใชแลวระยะหนึ่ง ไดแก 1. ความตกลงการคา

เสรอีาเซียน (AFTA) 2. ความตกลงการคาเสรอีาเซยีน-จนี (ACFTA) 

3. ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย-ญีปุ่น (JTEPA) 4. ความตกลง

การคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) และ 5. โครงการเก็บเกี่ยว

ลวงหนาภายใตกรอบความตกลงการคาเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA)  

รวมถึงความตกลงท่ีเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อตนป 2553 ไดแก 

1. ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซยีน-ญีปุ่น (AJCEP) 2. ความตกลง
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“ติดตามการใชประโยชน“ติดตามการใชประโยชน

FTAFTA ภาคอุตสาหกรรมไทย  ภาคอุตสาหกรรมไทย 

เตรียมความพรอมสู เตรียมความพรอมสู AECAEC  และตลาดโลก”และตลาดโลก”

สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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การคาเสรีอาเซียน-เกาหลีใต (AKFTA) 3. ความตกลงการคาเสรี

อาเซียน-อินเดีย (AIFTA) และ 4. ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-

ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (AANZFTA)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ไดทราบถึงการใชประโยชนและ

ผลกระทบจาก FTA ของไทยรวมถึงโอกาสในการปรับตัวเพ่ือ

รองรับกับสภาพแวดลอมการแขงขันที่เปลี่ยนไปไดอยางเหมาะสม 

ทันทวงที และเกิดประโยชนสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อรองรับ

การเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC ในป 2558 

 รายงานผลการศึกษาการใชสิทธิประโยชน FTA ใน

ป 2554 พบวา ภาคการสงออกไทยไดรับประโยชนดานภาษีจาก 

FTA รวมเปนมูลคา 118,195 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 ของ

มูลคาการสงออกทั้งหมดไปยังประเทศภาคี FTA  โดยประโยชน

OIE SHARE
กรกฎาคม 2555

4



OIE SHARE
กรกฎาคม 2555

5

ที่ไดรับน้ีเพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 16,407 ลานบาท ทั้งนี้

ผู สงออกสินคาไปประเทศในกลุม AEC ไดรับประโยชนสูงสุด 

(75,579 ลานบาท) รองลงมาคือผูสงออกไปประเทศจีน (20,295 

ลานบาท) ในขณะเดียวกันภาคการนําเขาไทยไดรับประโยชน

ดานภาษีจาก FTA รวมเปนมูลคา 70,796 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 2.7 ของมูลคาการนําเขาทั้งหมดจากประเทศภาคี FTA  

โดยประโยชนทีไ่ดรบันีเ้พิม่ข้ึนจากป 2553 จาํนวน 11,638 ลานบาท  

ทั้งนี้ผูนําเขาสินคาจากประเทศในกลุม AEC ไดรับประโยชนสูงสุด 

(33,709 ลานบาท) รองลงมาคือผูนําเขาจากประเทศจีน (21,784 

ลานบาท) แมวาโดยภาพรวม ทั้งผูสงออกและผูนําเขาสินคาท่ี

คาขายกับประเทศในกลุม AEC จะไดรับประโยชนในระดับสูง 

แตยังพบวามีผู ประกอบการที่ยังไมสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน

จาก FTA กับประเทศในกลุม AEC ไดอยางเต็มท่ี  โดยผูสงออก

และผูนําเขาไทยยังใชสิทธิประโยชนตํ่ากวาระดับเต็มที่ 65,424 

ลานบาท และ 11,585 ลานบาท ตามลําดับ และจากการวิเคราะห

ขอมูลในชวง 7 ปที่ผานมา พบวาผูสงออกยานยนตและชิ้นสวน

ยานยนตไทยถือวามีความพรอมสูงสุดในการรับมือกับ AEC 

เนื่องจากสามารถเก็บเกี่ยวประโยชนจาก FTA เพื่อเพิ่มสวนแบง

ตลาดในตลาด AEC ไดอยางชัดเจน  ในขณะท่ีผูสงออกไทยใน

อีกหลายกลุมอุตสาหกรรมที่แมจะยังไมสามารถใชประโยชนจาก 

FTA ไดอยางเต็มที่ แตก็พอจะแขงขันสูกับประเทศใน AEC ดวยกัน

ได เนื่องจากมีปจจัยพื้นฐานในการแขงขันดานอ่ืนดี เชน ผูสงออก

อาหาร   สิ่งทอและเคร่ืองนุงหม  สวนผูประกอบการท่ีควรตองรีบ

ปรับตัวอยางเรงดวน เนื่องจากมีสวนแบงตลาดลดลงและยังไม

สามารถเก็บเก่ียวประโยชนจาก FTA ไดแก ผูสงออกเครื่องหนัง 

เครื่องใชไฟฟา และเหล็กและเหล็กกลา

 จะเห็นไดวา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของ AEC  สงผล

ตอภาพรวมของอุตสาหกรรมไทยท้ังในแงบวกและแงลบ โดยผล

เชิงบวก จะทําใหเกิดการรวมเปนตลาดเดยีว (Single Market) ที่มี

ผูบริโภคจํานวนมากขึ้น ซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการสงออก

ของไทย ทั้งนี้ อาเซียนเปนตลาดสงออกอันดับตนของไทยอยูแลว 

นอกจากน้ีชิน้สวนและวตัถดุบิกจ็ะมคีณุภาพสงูข้ึน และมรีาคาถกูลง 
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อันเกิดจากการแบงงานกันทําในภูมิภาค กอใหเกิดการกระจาย

การผลิตไปในประเทศท่ีมีความชํานาญ ทําใหตนทุนการผลิตตํ่าลง  

อีกทั้งยังเปนการสรางโอกาสการลงทุนเม่ือประเทศสมาชิกมี

การเคลื่อนยายเงินทุนไดเสรีมากยิ่งขึ้น ทําใหขีดความสามารถของ

ผูประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีการใชทรัพยากรการผลิตและ

เปนพันธมิตรทางธุรกิจรวมกัน สําหรับผลเชิงลบ สินคาของ

ประเทศสมาชิกจะสามารถเขาสูตลาดไทยไดโดยไมมีภาระภาษี 

ทําใหผูประกอบการไทยตองแขงขันสูงขึ้น ผูผลิตจึงตองปรับตัว

มากขึ้น โดยเฉพาะในดานการลงทุน และหากประเทศไทยไมมี

การพัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน และ

ไมมีการปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายใหมีความทันสมัย อาจทําให

เกิดการยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นๆ ที่เหมาะสมกวา อีกท้ัง

การเคล่ือนยายแรงงานท่ีเปนไปไดเสรี ยังอาจทําใหแรงงานฝมือ

ของไทยไหลไปประเทศท่ีใหคาตอบแทนสูงกวา สงผลใหตองจาง

แรงงานตางดาวท่ีคาแรงถูกกวาเขามา ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหา

ดานสังคมได นอกจากนี้ หากตลาดในประเทศ ยังไมมีกลไกใน

การปองกันสินคาคุณภาพต่ํากวาที่ผลิตไดภายในประเทศ ก็อาจ

ทาํใหนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมของไทยประสบปญหาได  

 ที่ผานมา กระทรวงอุตสาหกรรม ไดรวมมือกับหนวยงาน

ที่เก่ียวของอยางตอเนื่องในการระบุประเด็นปญหาและอุปสรรค

ตางๆ ที่ทําใหภาคเอกชนในแตละกลุมอุตสาหกรรมไมสามารถเก็บ

เก่ียวประโยชนจาก FTA ไดอยางเต็มที่  รวมทั้งไดเผยแพรกรณี

ศึกษาแนวทางและวิธีการใชประโยชนจาก FTA โดยผูประกอบ

การท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อกระตุนใหผูประกอบการที่ยังไมเคย

ใชประโยชน เนื่องจากอาจขาดความรูความเขาใจหรืออาจยังลังเล

ไมแนใจ หันมาเริ่มใชประโยชนจาก FTA ในการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันใหมากขึ้น เพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไทยได

รับประโยชนจากการรวมตัวกันเปน AEC รวมทั้ง  FTA กับ

ประเทศคูคาอื่นๆ ในตลาดโลกไดอยางสูงสุด 
OIE
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ป 2554 ภาคสงออกไทยไดรับประโยชนจาก FTA รวมเปนมูลคา 118,195 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 16,407 ลานบาท

ประเทศภาคี
มูลคาภาษีที่ผูนํา
เขาในประเทศภาคี
ประหยัดได (ลบ.)

สัดสวนภาษีที่ผูนําเขา
ในประเทศภาคี

ประหยัดได (ลบ.)

ความครอบคลุม
(รอยละ)

แตมตอ
(รอยละจุด)

อัตราการใชสิทธิ
ประโยชน
(รอยละ)

อาเซียน
(AEC)

75,579
(+7,290)

4.4
(-0.4)

50.9
(-2.5)

16.1
(-0.8)

42.8
(+0.8)

จีน 20,295
(+5,076)

2.3
(+0.1)

46
(-2.7)

8.7
(+0.2)

65.6
(+7.4)

ญี่ปุน 8,060
(+2,729)

1.1
(+0.2)

34.6
(+2.5)

6.2
(+1.2)

59.6
(+1)

ออสเตรเลีย 7,568
(-1,506)

3 77
(+2.8)

5.8
(-0.3)

70
(+2.4)

อินเดีย 3,011
(+1,096)

1.8
(+0.5)

79.5
(+0.3)

4.6
(+0.8)

44.9
(+6.8)

เกาหลีใต 3,681
(+1,723)

2.5
(+0.8)

46.4
(+0.3)

10.5
(+1.3)

57.4
(+19)

รวม 118,195
(+16,407)

3
(-0.1)

49.4
(-1.6)

11.2 53.2
(+2.9)

ป 2554 ภาคนําเขาไทยไดรับประโยชนจาก FTA รวมเปนมูลคา 70,796 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 11,638 ลานบาท

ประเทศภาคี
มูลคาภาษี

ที่ผูนําเขาไทย
ประหยัดได (ลบ.)

สัดสวนภาษี
ที่ผูนําเขาไทย

ประหยัดได  (ลบ.)

ความครอบคลุม
(รอยละ)

แตมตอ
(รอยละจุด)

อัตราการใชสิทธิ
ประโยชน
(รอยละ)

อาเซียน
(AEC)

33,709
(+3,408)

3.9
(-0.4)

60.8
(+1.2)

8.6
(-1)

44.7
(-3.6)

จีน 21,784
(+6,132)

3.5
(+0.3)

52
(+3.1)

10
(-0.1)

57.5
(+4.7)

ญี่ปุน 11,399
(+923)

1.6
(-0.1)

70.1
(+0.2)

6.3 28.3
(+0.7)

ออสเตรเลีย 1,924
(+248)

1.2
(+0.1)

27
(+5.2)

10.1
(-0.1)

52.2
(-3.7)

เกาหลีใต 1,763
(+869)

1
(+0.3)

51.8
(+16.2)

5.7
(+0.4)

33.6
(+2.2)

อินเดีย 217
(+58)

0.3 23
(-1.3)

4.6
(+0.5)

21.8
(+7.4)

รวม 70,796
(+11,638)

2.7
(-0.02)

57.8
(+2.3)

7.9
(-0.3)

41.2
(+0.6)
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ที่มา: สํานกัเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
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สรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรมสรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรม

เดือนพฤษภาคม 2555เดือนพฤษภาคม 2555
ารผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2555 ขยายตัวรอยละ 5.53 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

จากอุตสาหกรรมสําคัญเรงการผลิตเพื่อสงมอบสินคาตามคําสั่งซ้ือที่คางจากนํ้าทวมเมื่อปกอน สงผลใหอัตราการใช

กําลังการผลิตในเดือนพฤษภาคม 2555 อยูที่รอยละ 75.87  ก

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตในเดือนพฤษภาคม 2555 ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 136.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เนื่องจากฐานที่ตํ่าในปกอนจากปญหาการขาดแคลนช้ินสวนประกอบท่ีเปนผลจากเหตุการณสึนามิ และการเรงผลิตตามคําสั่งซื้อที่
คางอยูจํานวนมาก ประกอบกับนโยบายรถคันแรกจึงมีความตองการในประเทศเพิ่มมากขึ้น สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 8.53 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากสภาพอากาศที่รอนมาก จึงมี
ความตองการซ้ือสินคาพัดลม และตูเย็นเพ่ิมข้ึน รวมท้ังความตองการซ้ือเคร่ืองปรับอากาศเพ่ิมข้ึนดวย ทําใหดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 19.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
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 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในเดือนพฤษภาคมยังคงหดตัวรอยละ 29.42 เนื่องจากความสามารถในการผลิต

ของผูประกอบการหลายรายยังไมเขาสูภาวะปกติ  แตอยางไรก็ตามผูประกอบการที่ฟนฟูโรงงาน และเครื่องจักรเรียบรอยแลวไดเรง

การผลิตจนระดับกําลังการผลิตกลับมาสูระดับปกติ สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 15.33 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน เนื่องจากผู ผลิตรายใหญยังไม สามารถกลับมาผลิตไดในระดับปกติ การผลิตเหล็ก

ในเดือนพฤษภาคม 2555 ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 8.77 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากการกอสรางใน

ภาคอสังหาริมทรัพยลดลง แตยังคงมีความตองการจากอุตสาหกรรมตอเนื่อง อยางอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต 

 การผลติเสื้อผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 3.08 จากคําสั่งซื้อที่ลดลงตามปญหาภาวะเศรษฐกิจของตลาดสําคัญอยาง

กลุมประเทศในสหภาพยุโรป สําหรับการผลิตสิ่งทอตนนํ้าดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 21.67 เนื่องจากความไมแนใจของผูผลิตตอราคาฝาย

ที่มีแนวโนมลดลง จึงไมผลิตเพื่อสต็อกสินคา ประกอบกับตนทุนดานแรงงานที่ปรับตัวสูงข้ึน 

 การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในเดือนพฤษภาคม 2555 ยังคงมีระดับเพ่ิมขึ้น โดยดัชนีการสงสินคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 19.82 

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เปนไปตามการผลิตและจําหนายของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต และการผลิตเครื่องใชไฟฟา 

ที่เรงการผลิตและสงมอบสินคาตามคําสั่งซื้อที่คางอยู สวนสินคาคงคลังมีระดับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลัง

ขยายตวัรอยละ 4.74 เมือ่เทยีบกบัชวงเดยีวกนัของปกอน จากการเรงผลติของหลายอุตสาหกรรมท่ีสามารถฟนตวัจากเหตุการณอทุกภยั 
OIE
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สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ถนนทกุสายมุงสูถนนทุกสายมุงสู  RioRio  การประชมุสหประชาชาติการประชุมสหประชาชาติ
วาดวยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (UNCSD) ค.ศ. 2012วาดวยการพฒันาทีย่ัง่ยนื (UNCSD) ค.ศ. 2012

การประชุม Rio+20 เปนการประชุมดานส่ิงแวดลอม

ใหญระดบัโลก มผีูเขารวมประมาณ 60,000 คน จาก 150 ประเทศ 

ระหวางวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 Rio+20 คืออะไร ทําไมถึงมี

ความสําคัญขนาดที่วาภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

ประชาชนทั่วโลกจะตองสนใจและใหความสําคัญกันมากขนาดนี้ 

คงจะตองมาทําความรูจักกับ Rio+20 ใหมากขึ้นสักหนอย 

 Rio+20 เปนชือ่ทีเ่รยีกสัน้ๆ ของการประชุมสหประชาชาติ

วาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน (United Nations Conference on 

Sustainable Development-UNCSD) ซึ่งจัดขึ้นที่นครรีโอเดจา

เนโร ประเทศบราซิล โดยเปนการครบรอบ 20 ปของการประชุม

สหประชาชาติว าด วยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (United 

Nations Conference on Environment and Development-

UNCED) หรือ “Earth Summit” ซึ่งจัดขึ้นที่ นครรีโอเดจาเนโร 

ในป ค.ศ. 1992 และครบรอบ 10 ป ของการประชุม The World 

Summit on Sustainable Development (WSSD) หรือ 

การประชุม Rio+10 ซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงโจฮันเนสเบิรก ประเทศ

แอฟริกาใต ในป ค.ศ. 2002
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 ผลจากการประชุม Earth Summit และ World 

Summit ทั้งสองคร้ังที่ผ านมา ทําใหทิศทางเร่ืองการจัดการ

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืนมีแนวทางท่ีชัดเจนมากข้ึน 

เพราะไดมีการรับรองเอกสารท่ีถือเปนหลักการของเรื่องส่ิง

แวดลอมหลายฉบับดวยกัน ไดแก 1. ปฏิญญาริโอวาดวย

สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (Rio Declaration on Environment 

and Development )  เป นหลักการ เ ก่ียว กับสิท ธิและ

ความรับผิดชอบของสหประชาชาติในการดําเนินงานพัฒนา

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเปนแนวทางให

ประเทศตางๆ ในโลกนําไปปฎิบัติใหบรรลุการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป 

2. แผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งถือเปนแผนแมบทหรือ

พิมพเขียวของโลกในการดําเนินการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 3. ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร ก

(Johannesburg Declaration) 4. แผนการดําเนนิงานโจฮันเนสเบอรก

(Johannesburg Plan of Implementaion-JPOI) เปนกรอบ

แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ 21 และขอตกลงอื่นๆ โดยอาศัยหลักการ
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การพัฒนาอยางมีบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

และหลักการความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางกัน 

5. แถลงการณเกี่ยวกับหลักการดานปาไม (Statement of 

Forest Principle) เปนแนวทางสาํหรบัการจดัการทรพัยากรปาไม

อยางย่ังยืน นอกจากน้ียังมีอนุสัญญาสําคัญอีก 2 ฉบับ ไดแก

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (United Nations Framework convention on 

Climate Change – UNFCCC) และ อนสุญัญาความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity –CBD)

 วัตถุประสงคหลักของการประชุม Rio+20 เพื่อเปน

การใหคํามั่นและยืนยันพันธกรณีทางการเมืองในการดําเนินการ

ดานการพัฒนาท่ียั่งยืน และประเมินความกาวหนาและทบทวน

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของแตละ

ประเทศท่ีผานมา สิ่งที่ประชาคมโลกตองดําเนินการตอไป รวมท้ัง

เปนการตอบรับการพัฒนาใหมๆ และความทาทายในอนาคต

 การประชุม Rio+20 มีหัวขอหลัก (Theme)  ไดแก 

1. เศรษฐกิจสี เขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่ งยืนและ

การขจัดความยากจน (Green Economy in the Context of 

Sustainable Development and Poverty Eradication)

โดยแนวคิดเศรษฐกิจสี เขียวไม  ได  เน น เฉพาะการพัฒนา

ดานสิ่งแวดลอมหรือเศรษฐกิจดานใดดานหนึ่ง แตจะตองคํานึงถึง

การพัฒนาทาง สั งคมด  วย  ทั้ งนี้  โครงการสิ่ ง แวดล  อม

แหงสหประชาชาติ (UNEP) ไดใหคํานิยามกวางๆ ของเศรษฐกิจ

สีเขียววาหมายถึง “ระบบเศรษฐกิจที่นําไปสูการยกระดับคุณภาพ

ความเปนอยูของมนุษย เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม และในขณะ

เดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและปญหา

ความขาดแคลนของทรัพยากรลงได” ซึ่งในการท่ีแตละประเทศจะ

นําแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวไปใชในทางปฏิบัติ จะสามารถยืดหยุน

ไดตามความเหมาะสมของมาตรการภายในและการจัดลําดับ

ความสําคัญของปญหาในแตละประเทศ โดยอยูบนพื้นฐานของ

ปฏิญญาริโอ และ Agenda 21  โดยมี 7 ประเด็นหลักที่จะกลาวถึง

คือ ปญหาการวางงาน ปญหาการใชพลังงาน ความแออัดในชุมชน

เมือง วิกฤตอาหาร การใชทรัพยากรนํ้า มหาสมุทรและชายฝง 

และการเกิดภัยทางธรรมชาติ 2. กรอบเชิงสถาบันเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Institutional Framework for Sustainable 

Development - IFSD) หมายถึงการมีกลุมโครงสราง องคกร 

เครือขายและการจัดการที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายเกี่ยว

กับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดลอม และการนํานโยบายไป

ปฏิบัติ และมาตรการบังคับใช ซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงานของ

สหประชาชาติที่ดําเนินการดานส่ิงแวดลอม แตยังขาดหนวยงาน

หลักท่ีทําหนาที่ประสานงาน ดังนั้น การประชุม Rio+20 นี้จึงนา

จะมีแนวโนมหรือแนวทางในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหนวยงาน

ดานสิ่งแวดลอมของโลกใหมีประสิทธิภาพได

 ความทาทายของการประชุม Rio+20 เนนการพัฒนาที่

ยั่งยืนท่ีจะตองมีการบูรณาการท้ังสามเสาหลักใหเกิดความสมดุล

กัน คือ ดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งที่ผ านมา 

การพัฒนาของแตละประเทศยังมุ งเนนไปในดานใดดานหน่ึง

เปนพิเศษ อาจดวยผลของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหหลาย

ประเทศตองใชทรัพยากรในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหเกิด

ปญหาตอสิ่งแวดลอม อีกท้ังยังเปนการพัฒนาที่บิดเบี้ยว ซึ่งกอให

เกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคม ปญหาความยากจนยิ่งทวีความ

รุนแรง จนไมอาจเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ประเด็นเจรจา

ในการประชุม Rio+20 มีความหลากหลาย ซับซอนมาก และ

มีผูเลนในการเจรจาที่มากขึ้น (มีองคกรพัฒนาเอกชน และบรรษัท

ขามชาติซึ่งเขามามีบทบาทมากขึ้น) ซึ่งแตละฝายมีแนวคิดดาน

การพัฒนา และจุดยืนที่แตกตางกันมาก เชน ระหวางกลุมประเทศ

พัฒนาแลว กับกลุมประเทศกําลังพัฒนา และยังไมสามารถตกลง

กันได จึงตองสะทอนความคิดเห็น ขอเสนอ และขอโตแยงที่

หลากหลายของแตละฝายลงในเอกสารผลลัพธการประชุม ทําให

รางเอกสารผลลัพธของการเจรจาท่ีมีชื่อวา “The Future We 

Want” ซึ่งเดิมมีความยาว 19 หนา ขยายเพิ่มเติมออกมาจนยาว

ถึง 200 กวาหนา ทําใหบรรยากาศในการเจรจามีความยุงยาก

ในการหาฉันทามติ 

 ภาคอุตสาหกรรมถือเปนภาคการผลิตหลักที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับประเทศไทย กระทรวง

อุตสาหกรรมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมใหความ

สําคัญกับการพัฒนาท่ียั่ งยืน โดยมีวิสัยทัศน ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย คือ “มุงสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่สมดุลและ

ยั่งยืน” ใหความสําคัญในการสรางสมดุลการพัฒนาท้ังสามมิติ 

ไดแก ความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ดานสังคมการเปนอยูที่ดี ดาน

สิ่งแวดลอม และครอบคลุมไปถึงดานการใชศักยภาพตนทุน

มนุษยดวย 
OIE
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ซานโตรินี พารค ชะอํา ซานโตรินี พารค ชะอํา 
ยกกรีซมาไวที่ชะอํายกกรีซมาไวที่ชะอํา

หากวันหยุดสุดสัปดาหนี้ใครยังไมมีโปรแกรมไปเที่ยว

ไหน หรือเบ่ือทะเล เซ็งภูเขา อยากหาสถานท่ีทองเท่ียวชิลล ๆ 

ในบรรยากาศสบาย ๆ ก็ลองมาสัมผัสกับแหลงชอปปงรูปแบบใหม

ซึ่งตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ นั่นก็คือ “ซานโตรินี พารค ชะอํา” 

(Santorini Park Cha-Am) ที่เที่ยว ที่ชอป ที่ชิม รูปแบบใหมใน

หัวหิน-ชะอํา ที่สามารถตอบสนองไลฟสไตลสําหรับทุกเพศทุกวัย

ไดแนนอน เอา! พรอมแลวก็ไปลุย ซานโตรินี พารค ชะอํา กันเลย

ดีกวา ... 

 ซานโตรินี พารค ชะอํา แหลงชอปปงรูปแบบใหมยาน

หัวหิน–ชะอํา ที่มาพร อมสโลแกน Amused Shopping 

Experience หรือ “สีสันใหมแหงประสบการณความสนุก” 

บนพื้นที่กวา 60 ไร ทามกลางสถาปตยกรรมท่ีไดแรงบันดาลใจมา

จากบรรยากาศอันงดงามของ เกาะซานโตรินี ประเทศกรีซ พรอม

สนุกไปกับเคร่ืองเลนนานาชนิดที่สั่งตรงจากตางประเทศ ที่นี่จะ

มอบสีสันใหมแหงประสบการณความสนุก ใหคุณประทับใจมิรูลืม

เพราะเพียง 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ และ 20 นาที จากหัวหิน 

คุณก็จะไดสัมผัสการชอปปงท่ีมาพรอมความสนุกในทุกยางกาว 

โดยการรวมเอารานคาช้ันนําสินคาท่ีมีสไตลเฉพาะตัว งานศิลปะ 

สวนสนุก และความรมรื่นของตนไมเขาไวดวยกัน ภายใตแรง

บันดาลใจในการออกแบบโครงการมาจากบรรยากาศสบายๆ ที่

สวยงามของสถาปตยกรรมสีฟาขาวบน เกาะซานโตรินี ประเทศ

กรีซ อีกท้ังตนเฟองฟาที่เปนเอกลักษณของเกาะ ก็ยังมีสวนใน

การเพิ่มสีสันที่เขากันไดดี 

 รวมถึงกิมมิกตาง ๆ ซึ่งเปนเอกลักษณที่พบเห็นไดบน

เกาะซานโตรินี เชน ทางเดินลายกอนหินท่ีจะแทรกตัวอยูทั่วท้ัง

โครงการ ผสานเขากับลูกเลนหลากหลายท่ีเสริมเขาไป ไมวาจะ

เปนนํ้าพุ งานประติมากรรมที่ใชสอยได เราจึงเช่ือวาทุกมุมของ 

“ซานโตรินี พารค ชะอํา” จะทําใหนักทองเท่ียวเพลิดเพลินไปกับ

การบนัทึกภาพประทับใจอยางมีความสุขในทุกบริเวณ

OIE SHARE
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 สําหรับ ซานโตรินี พารค ชะอํา แบงเปน 5 โซนหลัก 

เพื่อรองรับความตองการท่ีหลากหลายของนักทองเที่ยว ไดแก 

โซนวิลเลจ (Village) ซึ่งไดรวบรวมรานคาที่ตอบสนองความ

ตองการและความชอบไดทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม เพียงมีสินคา

แบรนดเนมชื่อดัง แฟชั่นแอ็คเซสซอรี่ส สินคาไลฟสไตล อารต

แอนดเดคคอรเทาน้ัน แตยังเปดรับสินคาจากผูประกอบการ SME 

ที่มีแนวความคิดอินเทรนดไมซํ้าใคร ที่สําคัญหากคุณมาเดิน

ชอปปงในโซนนี้ จะใหความรูสึกราวกับกําลังเดินชมรานรวงบน

เกาะซานโตรินี ซึ่งทุกราน ทุกแบรนด จะออกแบบหนารานให

กลมกลืนกับตัวอาคาร นอกจากน้ี ยังมีสวนของรานอาหารช้ันนํา 

เพสตรี้ชอป และคาเฟ ใหไดเพลิดเพลินในระหวางชอปปง

   โซนพารค (Park) ที่ยกเอาสวนสนุกขนาดยอมมาไวบน

พื้นที่สีเขียว เคร่ืองเลนทุกชิ้นผานการคัดสรรมาอยางดีในแงความ

สนุก ความแปลกใหม และความปลอดภัย ทั้ง Ferris Wheel 

ชิงชาสวรรคที่สูงถึง 40 เมตร ใหนักทองเที่ยวไดเห็นโครงการใน

มุม Bird’s eye view อยางจุใจ และยังเปนแลนดมารคสําคัญของ

โครงการน้ีอีกดวย นอกจากน้ัน ยังมี Merry Go Round หรือ 

มาหมุน 2 ชั้น และ Ponycycles มาโยกสุดคลาสสิก ท่ีจะหมุนพา

ไปสูสัมผัสแหงเทพนิยาย 

 และสําหรับผูที่รักความต่ืนเตน ก็มีเครื่องเลนหลากหลาย 

ไมวาจะเปน G-Max Reverse Bungee แคปซูลดีดขึ้นฟา และ 

G-Max Giant Swing, Wallholla เคร่ืองเลนปนปายท่ีมีรางวัล

การันตีจากประเทศเนเธอรแลนด รวมถึง XD Dark Ride 

เครื่องเลน 7D สุดไฮเทค และ 4DX Rider โรงภาพยนตรสุดยอด

ประสบการณ 4 มิติ พิเศษสําหรับ Slider และ Water Ball 

เปนความสนุกเพิ่มเติมที่จัดมาบริการฟรี!

โซนอีเวนท (Event) ซึ่งจัดใหเปนพื้นที่สําหรับจัด

กิจกรรมผลัดเปล่ียนหมุนเวียนตลอดป  ทั้ ง กิจกรรมพิเศษ 

โชวตาง ๆ บนพื้นที่กวา 3,000 ตารางเมตร หรือคอนเสิรตที่จุผูชม

ไดถึง 2,000 ที่นั่ง และ 5,000 คนยืน โซนวีคเอนด อารต มารเก็ต 

(Weekend Art Market) ที่จะจัดข้ึนทุกวันเสาร-อาทิตย 

คนรักงานศิลปะจะได เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค า

แฮนดเมดที่ไมเหมือนใคร ในบรรยากาศตลาดนัดในสวน
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 สวสัดคีณุผูอาน OIE SHARE ทกุทานคะ 
สํ าห รับกิจกรรมร วมสนุก ในฉบับ น้ี  ทาง
กองบรรณาธิการอยากใหคุณผู อานแนะนํา
สถานที่ท องเที่ยวท่ีคุณผู อานคิดวานาสนใจ 
แ ล ะ ส า ม า รถ เ ดิ นท า ง ไป เ ท่ี ย ว ไ ด  ส บ า ยๆ 
ในเมืองไทย มาที่กองบรรณาธิการ ผานทาง 
อีเมล OIESHARE@oie.go.th สําหรับทานที่รวม
แสดงความคิดเห็น ทางกองบรรณาธิการ
มีของท่ีระลึกมอบใหเพื่อเปนการตอบแทนดวย 
สําหรับฉบับหนายังมีเรื่องราวดีดี รอคุณผูอาน
อยู อยาลืมติดตามกันนะคะ ^__^

 ทายสุดกับ โซนเรสต แอเรีย (Rest Area) ที่ออกแบบ

มาเพื่อรองรับความตองการของผูมาใชบริการภายในพารค และ

ผูทีส่ญัจรจากจังหวัดทางภาคใตมุงหนาสูกรงุเทพฯ ดวยรานอาหาร

ที่รอพรอมเสิรฟกวา 10 ราน นั่งจิบกาแฟในบรรยากาศสบายๆ 

ทั้งยังมีรานสะดวกซ้ือ รานขายของฝาก รานขายยา และปมนํ้ามัน

ขนาด 8 หัวจายไวบริการ จัดวาเปนโซนท่ีใหบริการผูเดินทางได

อยางครบถวน

 ทั้งนี้ ซานโตรินี พารค ชะอํา เปดบริการวันจันทร-

พฤหัสบดี ตั้งแตเวลา 10.00 – 21.00 น. โดยไมเสียคาบัตรผาน

ประตู สวนวันศุกร-เสาร-อาทิตย และวันนักขัตฤกษ เปดต้ังแต

เวลา 10.00 - 22.00 น. และเสียคาบัตรผานประตูเพียงทานละ 

50 บาท 
OIE

 

อางอิง

www.santoriniparkchaam.com
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 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จัดสัมมนา Morning Talk “ติดตามการใชสิทธิประโยชน FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย 
ป 2554 เตรียมความพรอมสู AEC” โดยมีนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปนประธานเปดงาน
สัมมนา และมีนายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สศอ. และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย 
รองประธานทีดีอารไอ เปนวิทยากร จัดขึ้น ณ หองประชุม 601 สศอ. วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555

 สศอ. จัดงานแถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2555” โดยมีนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูแถลงขาว โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมงาน จัดข้ึน ณ หองประชุม 202 สศอ. 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 โดยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2555 อยูที่ระดับ 187.99

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รวมกับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จัดสัมมนาเรื่อง AEC 
กับภาคอุตสาหกรรมไทย วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรม ทินิดี ระนอง

OIE SHARE
กรกฎาคม 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 


