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สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE เดินทางมาถึงฉบับเดือนกันยายน กันแลวนะคะ
ชวงนี้ฝนยังคงตกโปรยปรายในหลายพื้นที่อาจเจอนํ้าทวมขังหรือนํ้าปา
ไหลหลากจากธรรมชาติ ทางบรรณาธิการขอเปนอีกหนึ่งกําลังใจใหคุณผูอาน
ทีร่กัดวยนะคะ ในฉบบันีก้องบรรณาธกิารพรอมมอบสาระความรูดวยบทความ
ตาง ๆ โดยเริ่มจากคอลัมน Econ Focus มาทําความรูจัก เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ตอบโจทยอนาคตอตุสาหกรรมประเทศไทย 4.0 สวน สถานการณ
การผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2559 จะเปนอยางไรพลิกเขาไปดูได
เลยคะ และในคอลัมน Sharing พบกับ พอนองภู...ที่จะขอเลาเรื่องเกี่ยวกับ
คณะกรรมการจริยธรรม สุดทายพลาดไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา กับหัวขอ 
One belt One Road นโยบายยอโลก เชื่อมโยงเครือขายจีน ฉบับนี้เรายัง
เปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE 
SHARE มาโดยตลอด พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา.
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ECONECONECONF  CUS

“กระดาษคราฟท เปนกระดาษที่มีความหนา เหนียวและ
แขง็แรงสามารถปองกนัแรงอดั แรงกระแทกไดดกีวากระดาษ
ธรรมดา ดวยคณุสมบตัเิหลานีท้าํใหมกีารนาํกระดาษคราฟท
มาผลิตเปนภาชนะหีบหอ และผิวกลองบรรจุภัณฑ เพื่อใช
ในการขนสงสินคาของอุตสาหกรรมหลายสาขา เชน อาหาร 
เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนยานยนต”

 จากคุณสมบัติและประโยชนในการสนับสนุนภาค
อตุสาหกรรมทีห่ลากหลาย ทาํใหความตองการกระดาษคราฟท
มีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหการผลิตกระดาษคราฟทขยาย
ตัว โดยในป พ.ศ. 2558 ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 7.15 
เมื่อเทียบกับปกอน หากพิจารณาปริมาณการนําเขา-สงออก
 พบวา ประเทศไทยยังคงมีการนําเขากระดาษคราฟทมากกวา
การสงออก กลาวคือ มีการนําเขาประมาณ 113,904 ตัน หรือ

ตอบโจทยอนาคตอุตสาหกรรม

ประเทศไทย 4.0

เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

คิดเปนมูลคา 102.88 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2558 
เนื่องจากมกีารนาํเขากระดาษคราฟทสาํหรบัผลิตถุงปูนซีเมนต
ปรมิาณมาก ตามการขยายตวัของอตุสาหกรรมปนูซเีมนตซึง่ได
รับปจจัยกระตุนจากการกอสรางโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ เชน 
รถไฟฟา ถนน และการขยายตัวของการลงทุนอสังหาริมทรัพย
ของภาคเอกชน ในขณะทีก่ารสงออกกระดาษคราฟทมปีรมิาณ 
51,170 ตัน หรือคิดเปนมูลคา 31.13 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ประเทศบังคลาเทศ มาเลเซีย และเมียนมา เปนตลาดสงออก
ที่สําคัญ
 สศอ. ไดมีโอกาสเขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตกระดาษคราฟท
รายใหญแหงหนึง่ของประเทศ ซึง่มกีารลงทนุดานนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากตางประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ นั่นคือ 
บริษัท สยามคราฟทอุตสาหกรรม จํากัด (โรงงานบานโปง)

รูปที่ 1 แสดงมูลคาการนําเขา-สงออกกระดาษคราฟท ป 2556-2558

3



44

ทําความรูจัก สยามคราฟทอุตสาหกรรม

 บรษิทั สยามคราฟทอตุสาหกรรม จาํกดั เปนบรษิทัในกลุม 
SCG Packaging จดทะเบียนกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 2508 ภายใตชื่อ
บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษไทย จํากัด โดยเริ่มจากการผลิต
กระดาษคราฟทสาํหรบัทาํผวิกลอง ถงุ และกระดาษลอนลกูฟกู 
กระทั้งป พ.ศ. 2527 ไดมีการโอนหุนใหบริษัท เยื่อกระดาษ
สยาม จาํกดั (บรษิทั เอสซจีเีปเปอร จาํกดั (มหาชน) ในปจจบุนั) 
พรอมทัง้เปลีย่นชือ่เปน บรษิทั สยามคราฟทอตุสาหกรรม จาํกดั
ปจจุบันสยามคราฟทฯ เปนหนึ่งในผูนําดานการผลิตกระดาษ
บรรจุภัณฑของประเทศ ดวยกําลังการผลิตในประเทศ 1.8 
ลานตนั/ป และขยายฐานการผลติไปยงัประเทศในอาเซยีน ไดแก 
ฟลปิปนส และเวยีดนาม ซึง่มกีาํลงัการผลติรวมประมาณ 5 แสน
ตัน/ป ทําใหสยามคราฟทฯ มีฐานการผลิตทั้งในประเทศและ
ตางประเทศรวม 2.3 ลานตัน/ป ซึ่งถือไดวาเปนผูผลิตรายใหญ
ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนสําหรับปริมาณการจําหนายในประเทศ
ประมาณ 870,000 ตัน ในปที่ผานมา หรือมากกวารอยละ 30
ของสวนแบงตลาด นอกจากนี้สยามคราฟทฯ ยังเล็งเห็นถึง
แนวโนมการเตบิโตของภาคอตุสาหกรรม จงึขยายการผลติดวย 
“เครือ่งผลติกระดาษ PM16” ซึง่เปนเทคโนโลยทีีท่นัสมยัลาสดุ
จากฟนแลนด ดวยเงินลงทุนกวา 3,000 ลานบาท
PM 16 Project
 PM 16 เปนเครื่องผลิตกระดาษภายใต PM 16 Project 
ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเยื่อ การผลิต
กระดาษ ไปจนถึงการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต 
ซึ่งประกอบดวย 5 หนวยหลัก ไดแก Stock Preparation, 
Paper Machine (PM 16), Automatic Warehouse, Power 
Boiler 19 และ Effluent Treatment
  Stock Preparation เครื่องเตรียมเยื่อเศษกระดาษ 
ดวยระบบคัดแยกสิ่งแปลกปลอมที่นุ มนวลทําใหการรักษา
คณุภาพเสนใยกระดาษมปีระสทิธภิาพสงู และประหยดัพลงังาน
ในการผลิต
  Paper Machine (เครื่องผลิตกระดาษ PM 16) 
ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ (Automatic System) สามารถ
ผลิตกระดาษได 3.2 แสนตัน/ป ถูกออกแบบมาใหสามารถ
ควบคมุคณุภาพกระดาษไดตลอด
ทั้งแผนดวยระบบปลอยเยื่อแบบ 
Dilution Profile Control ที่
สามารถควบคุมการกระจาย
ตัวของเยื่อกระดาษได อย าง
สมํ่าเสมอ ระบบ Spray Sizer ที่
สามารถเพิ่มการใชแปงเพื่อสราง
ความแข็งแรงของกระดาษและ
ความเรยีบผวิหนากระดาษไดมาก

ยิง่ขึน้ ทาํใหไดกระดาษทีม่คีณุภาพตามความตองการของลกูคา 
นอกจากนีย้งัลดผลกระทบสิง่แวดลอมไดดวยเทคโนโลยคีวบคมุ
ระบบการดูดนํ้าในกระบวน 
   Automatic Warehouse คลงัสนิคาทีใ่ชเครนอตัโนมตัิ
แหงแรกในภูมิภาคอาเซียนซึ่งควบคุมการจัดเก็บและนําออก
มวนกระดาษดวยระบบคอมพิวเตอร โดยการอาน barcode 
บนมวนกระดาษที่ถูกติดดวยแขนกลซึ่งเปนเทคโนโลยีเดียวกับ
อตุสาหกรรมยานยนต เพือ่ความแมนยาํของตาํแหนง barcode
อีกทั้งสามารถเคลื่อนยายมวนกระดาษไดครั้งละจํานวนมาก 
ลดพื้นที่จัดเก็บ ทําใหการจัดการสินคามีความแมนยํา รวดเร็ว
นอกจากนี้เครนอัตโนมัติยังสามารถทํางานทดแทนแรงงาน
ทกัษะตํา่ไดมากกวา รอยละ 50 และยงัปลอดภยัตอผูปฏบิตังิาน
มากยิ่งขึ้น
   Power    Boiler 19 หมอผลติไอนํา้แบบ  CFB  (Circulating
Fluidized Bed Boiler) เปนระบบที่สามารถเผาไหมเชื้อเพลิง
ไดอยางมีประสิทธิภาพลดการกอมลพิษทางอากาศ เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
   Effluent Treatment ระบบบําบัดนํ้าทิ้งแบบไมใช
อากาศ(Anaerobic Treatment System) ซึ่งสามารถนํากาซ
ชีวภาพที่เกิดจากการบําบัดนํ้าเสียมาใชเปนพลังงานทดแทนที่
หมอตมไอนํ้าไดอีกดวย
 นอกจากนี้สยามคราฟทฯ ใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยในปที่ผานมาใชงบประมาณดานการวิจัย
กวา 400 ลานบาท นักวิจัยมากกวา 30 คน เพื่อพัฒนาสินคา
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง (HVA-High Value Added) ตอบสนองความ
ตองการที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งมุงเนนการวิจัยและพัฒนา 
4 ดาน ไดแก
   Cost Efficiency ตอบสนองความตองการดานความ
คุมคา เชน กลองบรรจุภัณฑที่มีนํ้าหนักเบาแตยังคงความแข็ง
แรง เพื่อลดตนทุนในการขนสงของลูกคา
  High graphic print การพฒันาพืน้ผวิกระดาษคราฟท
ใหมีคุณภาพสูง รองรับการพิมพบนบรรจุภัณฑ

ผลิตกระดาษได 3.2 แสนตัน/ป ถูกออกแบบมาใหสามารถ

รูปที่ 2 องคประกอบกระบวนการผลิตกระดาษ PM 16 Project
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   Functionality รองรบัการใชงานดานตาง ๆ  ทีห่ลากหลาย 
เชน กระดาษที่ปองกันความชื้นไดดีขึ้น บรรจุภัณฑกระดาษ
ที่เปน Modified Atmosphere Packaging เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษาอาหาร ผัก ผลไม 
   Sustainable คํานึงถึงสิ่งแวดลอม ใชมาตรฐาน
ดานปาไม FSC1 (Forest Stewardship Council) และการ
ใชพลังงานอยางคุมคา

ภาพสะทอนจากผูประกอบการ

 สศอ. ไดหารอืประเดน็ขอเสนอแนะทีจ่ะเปนประโยชนตอ
การพฒันาอตุสาหกรรมกระดาษของประเทศไทยทีภ่าครฐัควรมี
บทบาทชวยสงเสรมิและสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม ในประเดน็
ตาง ๆ ไดแก

 การสงเสรมิการลงทนุของอตุสาหกรรมตอเนือ่งตาง ๆ
ในประเทศไทย เชน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหตลาดกระดาษบรรจุภัณฑ
ในประเทศขยายตัว 

 การกําหนดมาตรฐานบังคับของผลิตภัณฑกระดาษ
ประเภทตาง ๆ เพื่อปองกันการนําเขากระดาษคุณภาพตํ่าจาก
ตางประเทศ โดยเฉพาะกระดาษที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
อนามัยของผูบริโภค เชน กระดาษสัมผัสอาหาร 

 การสงเสรมิการรบัรองมาตรฐาน FSC ในอตุสาหกรรม
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รูปที่ 3 เครื่องผลิตกระดาษ PM 16 

รูปที่ 4 Automatic Warehouse

รูปที่ 5 แสดงสัญลักษณมาตรฐาน FSCรูปที่ 5 แสดงสัญลักษณมาตรฐาน FSCรูปที่ 5 แสดงสัญลักษณมาตรฐาน FSC

  การสนับสนุนเงินลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
สิ่งแวดลอมจากภาครัฐ ทั้งในรูปการลดภาษีนําเขาเครื่องจักร 
และงบประมาณดานการวิจัย เปนตน
  การสงเสริมการคัดแยกขยะชุมชน ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ปริมาณกระดาษรีไซเคิลที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
คราฟท ชวยลดการนาํเขา และลดปรมิาณขยะทีต่องนาํไปกาํจดั
ไดอีกดวย
 การเยีย่มชมและสมัภาษณผูแทนสยามคราฟทฯ ในครัง้นี้
นอกจากขอมูลดานการผลิต การตลาด และเทคโนโลยีที่เปน
ประโยชนแลว ยังสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศนของบริษัทชั้นนํา
ของประเทศไทยในการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอยาง
ตอเนื่อง โดยนําเอาระบบ Automation เขามาใช ประกอบกับ
การสงเสริมการวิจัยเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูงและมี
คุณภาพมาตรฐานของสยามคราฟทฯ ที่ไมใชเพียงเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมตอเนื่องเทานั้น แตยังเปนอีกหนึ่ง
ตัวอยางของผูประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษที่ยกระดับ
กระบวนการผลติ และคณุภาพสนิคาใหสามารถแขงขนัในตลาด
สากลไดทําใหเห็นภาพของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรมไดอยางชัดเจน 
สอดคลองกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล อีกดวย
 ในการนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดวางยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย ระยะ 20 ป เพื่อตอบโจทยโมเดล 
ประเทศไทย 4.0 โดยจะมุงเนนการปรบัโครงสรางอตุสาหกรรม
สําหรับอนาคต ดวยการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และปฏิรูปอุตสาหกรรมเดิม ดวยการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมภายใต 3 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การปฏิรูป
ภาคอุตสาหกรรม ปฏิรูปนิเวศอุตสาหกรรม และเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก เพื่อตอยอดการเติบโตและ
ตอบโจทยเทรนดอุตสาหกรรมโลกในอนาคต
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ECON REVIEW

สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 
2559 หดตัวรอยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศยังไมฟ นตัว 
ซึ่งเปนไปตามสถานการณเศรษฐกิจของประเทศที่ยังคง
ไมฟนตัว สงผลใหภาคครัวเรือนไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจ
จึงมีการใชจายนอยลง ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาทีย่งัคงชะลอตวัลง สาํหรบัอตัราการใชกาํลงั
การผลิตอยูที่รอยละ 62.3 
 
  สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 45.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เนื่องจากความตองการจากตลาดตางประเทศที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะจากประเทศในอาเซียน ประกอบกับความตองการ
ภายในประเทศในภาคอสังหาริมทรัพยที่ขยายตัว  
  การผลิตผลิตภัณฑจากกลั่นปโตรเลียมดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากความตองการในประเทศที่เพิ่มขึ้นสําหรับการเดินทาง
ในชวงวันหยุดยาว
  สถานการณอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 
ดชันผีลผลติขยายตวัรอยละ 8.0 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ
ปกอน เนื่องจากความตองการสินคาที่ใชในกลุม Notebook 
เพิ่มขึ้น  
  อยางไรก็ตามการผลิตในอุตสาหกรรมสําคัญไดแก 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เหล็ก เครื่องใช
ไฟฟาภายในบาน ยานยนต สิ่งทอตนนํ้า และเสื้อผาสําเร็จรูป 
ดัชนีผลผลิตในเดือนกรกฎาคม 2559 ยังคงหดตัว จากภาวะ
เศรษฐกิจโลกเปนสําคัญ
   สถานการณการผลติชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิสผลผลติหด
ตัวรอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งเปนไป
ตามฤดูกาลของอตุสาหกรรมที่มกีารผลิตชะลอลง ประกอบกับ
ความตองการจากตางประเทศที่ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศคูคาสําคัญ
   อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
4.8เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน จากการผลติเหลก็ทรง
ยาวที่ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะเหล็กเสน และเหล็กแผนรีดรอน 
ซึ่งเปนไปตามความตองการใชเหล็กในประเทศที่ชะลอลง

   สําหรับการผลิตอุตสาหกรรมรถยนตดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 8.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากมีวันทํางานนอยกวาปกอน ประกอบกับกําลังซื้อจาก
ประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางลดลง จากรายไดที่มาจาก
การขายนํ้ามันลดลง 
  การผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 10.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ความตองการจากประเทศคูคาสําคัญลดลง แตอยางไรก็ตาม
ยังคงมีคําสั่งซื้อจากกลุมประเทศสหภาพยุโรป และอาเซียน
ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในอาเซียนที่มีความตองการในหลาย ๆ 
กลุมสินคาจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น
   สาํหรบัการผลติสิง่ทอตนนํา้ดชันผีลผลติหดตวัรอยละ
12.4 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากความ
ตองการสิ่งทอในตลาดโลกลดลง ประกอบกับภาวะการแขงขัน
สูงกับประเทศเพื่อนบาน เนื่องจากมีการลงทุนในอุตสาหกรรม
สิ่งทอเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศเวียดนาม และกัมพูชา เพื่อรองรับ
การผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุงหม
   การผลติเสือ้ผาสาํเรจ็รปูดชันผีลผลติหดตวัรอยละ 24.6
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากภาวะการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกอยางคอยเปนคอยไป ทําใหผูบริโภคระมัดระวัง
การใชจาย ประกอบกับการยายฐานการผลิตไปยังประเทศ
เพื่อนบาน
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 ทานผูอานเคยไดยินคําวา “ประมวลจริยธรรม” มากอนไหมครับ ถาไมเคย
ไมตองแปลกใจครับ จากรายงานการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมขาราชการพลเรอืน1 (สาํรวจผลการดาํเนนิการป พ.ศ. 2557)
แบงเปนการสํารวจสถานภาพจริยธรรมขาราชการ และ สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน พบวา ขาราชการ รอยละ 88.06 ทราบวามีมาตรฐานทางจริยธรรม 
โดยชองทางการรับรูหลัก ไดแก การประชุม/สัมมนา/อบรม อินทราเน็ต และคูมือ 
ตามลาํดบั ในขณะทีป่ระชาชนสวนใหญ รอยละ 58.40 ไมรูวามปีระมวลจรยิธรรม
ดงักลาว แตสิง่ทีท่ัง้สองกลุมมคีวามเขาใจใกลเคยีงกนั คอื ทัง้ขาราชการทีไ่ดรบัการ
สํารวจและประชาชนตางเห็นวาขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ
และเสียสละ และขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

และประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

คณะกรรมการ
จริยธรรม 

สวัสดีครับมิตรรักแฟน OIE SHARE ดวยพอนองภูไดรับการประสานจาก
กลุมบรหิารทรพัยากรบคุคลของสาํนกังานฯ วาพอนองภไูดรบัการคดัเลอืกให
เปน “กรรมการจริยธรรม” ประจําสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อีกครั้ง
เปนสมัยที่ 2 จึงอยากขอเลาเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการจริยธรรม และ
ประมวลจริยธรรมใหทานผูอานรับฟงสักนิดครับ 



9

 ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน2 ที่อางถึงขางตน 
ออกตามมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ที่กําหนดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ3 หรือเจาหนาที่ของรัฐ
แตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่าํหนดขึน้ ซึง่
ตอมาประมวลฯ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  5 
พฤศจกิายน 2552 ประกอบดวยเนือ้หาใน 5 สวน คอื คาํปรารถ
เปนการแสดงวตัถปุระสงค และคานยิมหลกั 9 ประการ หมวดที ่ 1
บททัว่ไป แสดงถงึเวลาบงัคบัใช (90 วนันบัจากวนัออกประกาศ) 
และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ หมวดที่ 2 จริยธรรมขาราชการ
พลเรือน เปนการขยายคานิยมหลักเพื่อใหขาราชการยึดเปน
แนวทางประพฤตปิฏบิตั ิและการฝาฝนถอืเปนความผดิทางวนิยั
หมวดที่ 3 กลไกและระบบการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
แสดงถึงองคกรคุมครองจริยธรรม และระบบการบังคับใช และ
บทเฉพาะกาล ที่กํากับใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมและจัดตั้งกลุมงานคุมครองจริยธรรมภายใน 90 วัน 
นบัแตวนัทีป่ระมวลจรยิธรรมมผีลใชบงัคบั และเมือ่ครบหนึง่ป ให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) จัดใหมีการประเมิน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม พรอมดําเนินการปรับปรุง
แนวทางการปฏิบัติหรือแกไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรม
ใหเหมาะสม
 โดยคาํวา “คณะกรรมการจรยิธรรม” ปรากฏอยูในหมวด
ที ่3 ขอที ่14 ทีก่าํหนดใหคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน (ก.พ.) 
โดยขอเสนอของหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําสวนราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม มีประธานกรรมการ ซึ่งหัวหนา

สวนราชการเสนอจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ 6 คน 
ประกอบดวย 1) ผูดํารงตําแหนงประเภทบริหารหรือประเภท
อํานวยการเลือกกันเองใหเหลือ 2 คน 2) ขาราชการในสวน
ราชการที่ไดรับคัดเลือกจากขาราชการ พนักงานราชการและ
ลูกจางของสวนราชการ จํานวน 2 คน (ของพอนองภูอยูใน
กลุมนี้) และ 3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งหัวหนาสวน
ราชการและรองหัวหนาสวนราชการรวมกันเสนอ 2 คน และ
ใหหัวหนากลุมงานคุมครองจริยธรรม (คือขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับตนขึ้นไปที่หัวหนาสวนราชการ
แตงตั้ง) เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
 ทัง้นีค้ณะกรรมการจรยิธรรมมอีาํนาจหนาที ่จาํนวน 9 ขอ 
ตามขอ 15 แหงประมวลจรยิธรรมฯ อาท ิควบคมุ กาํกบั สงเสรมิ
และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมในสวน
ราชการ สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ในสวนราชการ (หากสงสัยหรือมีขอรองเรียนใหสงเรื่องให
หัวหนาสวนราชการ) และพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิด
จากการใชบังคับประมวลจริยธรรม (กอนสงคําวินิจฉัยให ก.พ. 
พิจารณาตอ) 
 นอกจากนี้ในประมวลจริยธรรม ในขอ 17 ยังกําหนดให
มีกลุมงานคุมครองจริยธรรมขึ้น โดยขึ้นตรงตอหัวหนาสวน
ราชการซึ่งกลุมคุมครองจริยธรรมนั้น นอกจากจะมีหนาที่ใน
การเผยแพร สงเสริม และติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
แลว ยังมีหนาที่ในการสืบสวนขอเท็จจริงการฝาฝนจริยธรรม 
ซึง่อาจจะมผีูรองเรยีนกบักลุมงานฯ โดยตรง หรอืมผีูรายงานตอ
คณะกรรมการจริยธรรม หรือหัวหนาสวนราชการ แลวหัวหนา
สวนราชการมอบหมายใหกลุมงานฯ พิจารณา
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ทั้งนี้ในประมวลฯ มีจริยธรรมหลักที่สงเสริมรวม 10 ขอ 

ประกอบดวย

 1. ยดึมัน่ในจรยิธรรม และยนืหยดักระทาํในสิง่ทีถ่กูตอง
และเปนธรรม คือ ใหปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ หากพบ
การฝาฝนมีหนาที่ตองรายงาน และหากขาราชการฯ ไปดํารง
ตําแหนงในนิติบุคคลใดที่ไมใชสวนราชการ หรือหนวยงานที่รัฐ
ถือหุนใหญตองรายงานการดํารงตําแหนงนั้นดวย เปนตน
 2. มีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที ่
เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได ไดแก อุทิศตนอยางเต็มกําลังความสามารถ ใช
ดุลยพินิจอยางตรงไปตรงมา ละเวนการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสยีหาย หรอืหากผดิพลาดตองรบีแกไขและแจงใหหวัหนา
สวนราชการทราบในทันที
 3. แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และ

ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตน โดยไมใชเวลา
ราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือ
สิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผู อื่น และไม
กระทําการใดที่กอใหเกิดความเคลือบแคลงวาจะ
ขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนาที่ 
 4. ละเวนจากการแสวงประโยชนทีม่ชิอบ

โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอัน

เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและ

ประโยชนสวนรวม โดยไมเรียก รับ หรือยอมจะ
รับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน (เวนแต
เปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือตามประเพณี) 

 5. เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย

อยางตรงไปตรงมา คือ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ 
ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี หากมีขอสงสัยตองแจงให
พิจารณา หรือหากพบวามีคําสั่งไมถูกตองตามกฎหมายให
ทักทวงเปนลายลักษณอักษร
 6. ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม  เปนกลางทาง
การเมอืงใหบรกิารแกประชาชนโดยมอีธัยาศยัทีด่แีละไมปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรม ปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ใหบริการและอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนโดยมอีธัยาศยัทีด่ ีไมลอกหรอืนาํผลงานของ
ผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
 7. ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ

ทางราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถวงเวลาให
เนิ่นชาและใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการ
ในหนาที่ และใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตองทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยไมใชขอมูลที่
ไดมาเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 
 8. มุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ

มาตรฐานแหงวชิาชพีโดยเครงครดั โดยมุงประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของงานใหเกดิผลดทีีส่ดุจนเตม็กาํลงั ใชงบประมาณ 
ทรัพยสิน ดวยความประหยัด คุมคา ไมฟุมเฟอย 
 9. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยจงรักภักดีตอ
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท ทั้งทางกาย
ทางวาจา และไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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10. เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณของราชการโดยรวม คือ ไมละเมิดหลักสําคัญ
ทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ผูบังคับบัญชาในทุกระดับ
ชัน้ตองปกครองผูอยูใตบงัคบับญัชาดวยความเทีย่งธรรม โดยไม
เห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว และควบคุมใหปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด ตองสนับสนุนสงเสริม
และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน 
มีความรูความสามารถ และขยันขันแข็ง ตองยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม และไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและ
ไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการ หรือราชการโดยรวม 

 ทั้งนี้ที่ผานมาสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดมีการ
สงเสริมจริยธรรมใหแกขาราชการและบุคลากร ตั้งแตการ
กาํหนดจรยิธรรมไวในคานยิมของสาํนกังานฯ  (จรยิธรรมนาํตน 
พัฒนาคนเปนนิจ สรางมิตรรวมงาน ปฏิบัติการเชิงรุก) การใส
หัวขอที่เกี่ยวของไวในเว็บไซตของสํานักงาน (จรรยาขาราชการ 
สศอ. การปองกันและปราบปรามการทุจริต และความโปรงใส
และตรวจสอบได เปนตน) หรือการอบรม ดูงาน ในวาระตาง ๆ
อยางตอเนื่อง อาทิ ในป 2555 มีการฝกอบรมหลักสูตร 
“การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการและเจาหนาที่ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสุขของ
ประชาชน” โดยรับฟงคําบรรยายจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ 
นายแพทยปญจะ กุลพงษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม รวมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนยการเรียนรู ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริและศูนยสาธิตและ
สงเสริมงานศิลปาชีพ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ป 2556 

มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “การสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน” โดยรบัฟงคาํบรรยายจาก

ผูทรงคณุวฒุจิากยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ และการศึกษาดูงาน
องคกรธุรกิจเพื่อสังคม ณ เลมอนฟารม 
แจงวัฒนะ ป 2557 มีการศึกษาดูงาน 
ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ 
จังหวัดเพชรบุรี ป 2558 มีการศึกษาดูงาน 

ณ โครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต การเข า เยี่ยมและ
รวมบรจิาคทรพัย/สิง่ของ ณ โรงเรยีนบาน

เด็กรามอินทรา (บานเด็กตาบอด ผูพิการ
ซํ้าซอน) รวมถึงการสงบุคลากรเขารวม

สัมมนารับฟ งความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2558 – 2560 ป 2559 มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “เศรษฐกจิ
พอเพยีงและจรยิธรรมในการทาํงาน” โดยวทิยากรผูทรงคณุวฒุิ 
อาทิ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และ 
นายนพดล เฮงเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
 ซึ่งพอนองภูเชื่อโดยสนิทใจวาบุคลากรของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สวนใหญลวนเปนผูมีจริยธรรม และ
มีความประพฤติเหมาะสมกับการเปนขาราชการในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว อยางไรก็ตามพอนองภูหวังเปนอยาง
ยิ่งวาการเปนกรรมการจริยธรรมในรอบที่ 2 ครั้งนี้ พอนองภู
จะสามารถเปนสวนหนึง่ในการสงเสรมิใหบคุลากรในสาํนกังานฯ 
มีการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนมากยิ่ง ๆ  ขึ้นตอไป เปนกําลังใจใหพอนองภู
และสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมดวยนะครบั ... สวสัดคีรบั

อางอิง
1การประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน  เขาถึงที่http://www.ocsc.go.th/ocsc/th/files/Ethics/Article/

final_report_2015.pdf
2ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 

126 ตอนพิเศษ 162 ง 
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2553
3“ขาราชการ” ตามประมวลฯ หมายรวมถึง ขาราชการพลเรือน พนักงาน

ราชการ และลูกจางในสังกัดราชการพลเรือน
4รูปขาราชการ (การตูน) ที่มา http://tutorwin.blogspot.com/2013/03/

blog-post.html  

มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “การสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน” โดยรบัฟงคาํบรรยายจาก

ผูทรงคณุวฒุจิากยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย
 ในพระบรมราชูปถัมภ และการศึกษาดูงาน
องคกรธุรกิจเพื่อสังคม ณ เลมอนฟารม 

ซํ้าซอน) รวมถึงการสงบุคลากรเขารวม
สัมมนารับฟ งความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2558 – 2560 ป 2559 มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “เศรษฐกจิ

มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “การสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่มกีารฝกอบรมหลกัสตูร “การสงเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม เพือ่
เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงาน” โดยรบัฟงคาํบรรยายจาก

ผูทรงคณุวฒุจิากยวุพทุธกิสมาคมแหงประเทศไทย

สัมมนารับฟ งความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม 

จัดทําโดย
จักรพันธ เดนดวงบริพันธ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
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เก็บมาเลา

12

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

วัตถุประสงคหลักของนโยบาย One Belt One Road

  การเสริมสรางความเจริญรุ งเรืองทางเศรษฐกิจให
กับสวนตาง ๆ ของประเทศจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแถบ
ภาคตะวันตกของประเทศ
   การเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจผานตามเสนทางทางบกและทางนํ้าทั้งสองเสนทาง 
ตลอดจนผานการขนสงสินคา บริการ ขอมูลขาวสาร และ
การเคลื่อนยายของประชาชนและวัฒนธรรม
   การบูรณาการความรวมมือระหวางจีนกับประเทศ
เพื่อนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
   การรักษาความมั่นคงดานพลังงาน
   การ เพิ่ มช องทางในการขยายการลงทุนไปยั ง
ตางประเทศ อันเนื่องมาจากประเทศจีนมีผลผลิตสวนเกิน 
ดังนั้น OBOR จึงถือเปนชองทางหนึ่งในการกระจายผลผลิต
สวนเกินนั้นและประเทศจีนมีทุนสํารองเงินตราตางประเทศ
เปนจาํนวนมาก จงึใช OBOR เปนตวัเพิม่ชองทางในการกระจาย
เงินลงทุนและสรางความหลากหลายของทุนสํารองเงินตรา
ตางประเทศ รวมทั้ง ขยายตลาดการขายสินคาและบริการ
ของจีน เนื่องจากประเทศจีนตองการเพิ่มความหลากหลาย
ของตลาดในการสงออกสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ
พฒันาแลวทีม่กีาํลงัซือ้มาก ซึง่จะสงผลตอเนือ่งไปถงึการพฒันา
อุตสาหกรรมในระดับตาง ๆ ของจีนไดอีกดวย

นโยบาย One belt One Road หรือ OBOR 
เปนยุทธศาสตร “ยอโลก” เชื่อมจีนกับเอเชีย 

ยุโรป และแอฟริกา ซึ่งเปนเมกะโปรเจกตของรัฐบาลจีน
ที่ไมไดมีเฉพาะมิติของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ภมูภิาคตาง ๆ  ทัว่โลกเทานัน้ หากยงัมนียัครอบคลมุไปถงึ
เรือ่งการเมอืง สงัคม วฒันธรรม เพือ่แสวงหาเครอืขายการ
ถวงดุลอํานาจกับประเทศยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกา 
โดยมุงเนนในการเรงพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดาน
การคมนาคมใหเกิดความสมบูรณยิ่งขึ้น และเชื่อมโยง
โครงขายคมนาคมทีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยัสงู
ทัง้ทางบก ทางนํา้ และทางอากาศ การอาํนวยความสะดวก
ดานการคาการลงทนุ สงเสรมิความรวมมอืทางเศรษฐกจิ
ใหเกิดความใกลชิดกันยิ่งขึ้น และสรางความไววางใจ
ทางการเมอืงระหวางประเทศ ตลอดจนการแลกเปลีย่นใน
ระดบัประชาชน ทัง้ดานสงัคม ภาษา วฒันธรรม การศกึษา
การทองเทีย่ว และดานอืน่ ๆ  โดยนโยบาย OBOR ของจนี
มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับประเทศตาง ๆ ทั่วโลกถึง 
65 ประเทศ คิดเป นจํานวนของประชากรโลกถึง 
4.4 พันลานคน หรือรอยละ 63.0 ของจํานวนประชากร
โลกทั้งหมด และมีขนาดเศรษฐกิจคิดเปนมูลคา 2.1 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 73.5 ลานลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 29.0 ของเศรษฐกิจโลก

One Belt One Road 

นโยบายยอโลก 

เชื่อมโยงเครือขายจีน
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เสนทางการคมนาคมตามนโยบาย One Belt One Road 

 ครอบคลุมการสรางเสนทางคมนาคมจํานวน 2 เสนทางหลักคือ Silk Road Economic Belt เปนเสนทางสายไหมทาง
เศรษฐกจิทางบก มลีกัษณะคลายแถบเสนเขม็ขดัทีเ่ชือ่มโยงประเทศทีต่ัง้อยูในภมูภิาคเสนทางสายไหมเดมิ ขอรเิริม่ดงักลาวเปนการ
บูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการขยายการคาในระดับ
ภูมิภาค โดยจะมีการสราง Eurasian Land Bridge อันเปนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ จีน-มองโกเลีย-รัสเซีย ระเบียงเศรษฐกิจ
จีน-เอเชียกลาง-เอเชียตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจ จีน-อินโดจีน เปนตน ประกอบดวย 3 เสนทาง ไดแก

  เสนทางที่ 1 เชื่อมโยงจีนกับเอเชียกลาง รัสเซีย และยุโรป
  เสนทางที่ 2 เชื่อมโยงจีนกับอาวเปอรเซีย และทะเลเมดิเตอรเรเนียน ผานทางเอเชียกลาง และตะวันออกกลาง
  เสนทางที่ 3 เชื่อมโยงจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเอเชียใต
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เสนทางสายไหมทางเศรษฐกิจทางบก (Silk Road Economic Belt) ของจีน

เสนทางสายไหมทางเศรษฐกิจทางบก

(Silk Road Economic Belt) ของจีน

 21st Century Maritime Silk Road เปนเสนทางสายไหมทางทะเล คือ เสนทางที่เชื่อมโยงจากทาเรือทางตอนใตของจีน 
ผานภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต เอเชยีใตตะวนัออกกลาง แอฟรกิาตะวนัออก และไปสิน้สดุทีย่โุรป (เบลเยีย่ม) ซึง่จะเหน็ไดวา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตคือหนึ่งในเขตสําคัญของ Maritime Silk Road ซึ่งจีนพรอมที่จะเพิ่มความรวมมือทางทะเล
กบัอาเซยีน โดยการตัง้กองทนุความรวมมอืทางทะเล (China-ASEAN Maritime Cooperation Fund) เปนจาํนวนเงนิ 3,000 ลานหยวน
รวมถึงการจัดตั้งกองทุน Silk Road Fund นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้ง Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) โดยมีเงิน
สนับสนุน 50,000 ลานเหรียญสหรัฐ 
 จากแผนในการพัฒนาเสนทาง OBOR ของจีน พบวามีความเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจหลัก 6 ระเบียงเศรษฐกิจดวยกัน 
ดังนี้ 

 เสนทางยูเรเชีย (New Eurasian Land BridgeEconomic Corridor)
  ระเบียงเศรษฐกิจ จีน – มองโกเลีย – รัสเซีย (China – Mongolia – Russia Economic Corridor)
  ระเบียงเศรษฐกิจ จีน – เอเซียกลาง – เอเซียตะวันตก (China – Central Asia – West Asia Economic Corridor)
  ระเบียงเศรษฐกิจ จีน – คาบสมุทรอินโดจีน (China – Indochina Peninsula Economic Corridor)
  ระเบียงเศรษฐกิจ จีน – ปากีสถาน (China – Pakistan Economic Corridor)
  ระเบียงเศรษฐกิจบีซิม (Bangladesh – China – India – Myanmar Economic Corridor: BCIM)
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ผูจัดทํา : ชาลี ขันศิริ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ขอมูลอางอิง

โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน

(ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีน รายมณฑล) ระยะที่ 2 กรกฎาคม 2559

 โดยระเบียงเศรษฐกิจที่มีสวนเกี่ยวของกับ
ประเทศไทย คอื ระเบยีงเศรษฐกจิ จนี – คาบสมทุร
อินโดจีน เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจลุมแมนํ้าเพิรล 
ซึ่งเปนพื้นที่บริเวณมณฑลกวางโจว ฮองกง และ
เซินเจิ้น กับประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ไดแก กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และ
เวียดนาม โดยเสนทางรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งออก
จากสามเหลีย่มปากแมนํา้เพริลทางตอนใตของจนี
ไปยงัสงิคโปร โดยผานหนานหนงิในมณฑลกวางสี
และผานฮานอยของเวียดนาม นอกจากนั้น 
ระเบียงเศรษฐกิจบีซิมเปนการเชื่อมโยงเสนทาง
จากจีนไปยังภูมิภาคเอเซียใต ในการเชื่อมโยงไปสู ระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาตามนโยบาย OBOR ของจีน

เอเซียตะวันตก โดยกลไกความรวมมือเนนการสรางทางรถไฟ ความรวมมือดานอุตสาหกรรม และการฝกอบรมวิชาชีพ 

ความคืบหนาของนโยบาย One Belt One Road

 รฐับาลจนีมคีวามตัง้ใจอยางมากในการผลกัดนัความคบืหนาของนโยบายดงักลาว โดยการใชเงนิ  4 หมืน่ลานเหรยีญสหรฐัฯ จดัตัง้
“กองทุนเสนทางไหม” (ขณะนี้ยังไมไดกําหนดลักษณะการใชประโยชนของเงินกองทุนที่ชัดเจน) และริเริ่มการจัดตั้ง “ธนาคาร
เพื่อการลงทุนระบบโครงสรางพื้นฐานเอเชีย” (AIIB) ขึ้นมาเพื่อใหการสนับสนุนดานเงินทุนแกประเทศที่ตั้งอยูกรอบยุทธศาสตร
เพื่อใชในการกอสรางระบบโครงสรางพื้นฐานและอุตสาหกรรม ยังไมรวมถึง “กองทุนความรวมมือทางทะเลจีน-อาเซียน” หรือ 
China-ASEAN Maritime Cooperation Fund มูลคา 3,000 ลานหยวน ที่ตั้งขึ้นในป 2554 ที่สําคัญ คือเปนกองทุนแบบใหเปลา
สาํหรบัโครงการความรวมมอืดานเศรษฐกจิการคาทางทะเล การเชือ่มโยงเสนทางขนสงทางทะเล และดานวทิยาศาสตรเทคโนโลยี
กับการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล 
 สาํหรบัแผนการดาํเนนิงานเพือ่พฒันาเสนทางสายไหมทางทะเล (21st Century Maritime Silk Road) นัน้ยงัไมมคีวามชดัเจน
ทัง้คาํจาํกดัความ รปูแบบการดาํเนนิงาน หรอืรปูแบบความรวมมอืกบันานาประเทศ มเีพยีงขอมลูทีจ่นีไปลงทนุกอสรางเพือ่พฒันา
ทาเรือในประเทศตาง ๆ ตามเสนทาง สายไหมทางทะเลเทานั้น

ความคืบหนาโครงการเชื่อมโยง 

นโยบาย One Belt One Road ไทย – จีน

 โครงการรถไฟไทย-จนีถอืเปนสวนหนึง่ภายใตนโยบาย One Belt One Road ทีจ่ะเชือ่มความสมัพนัธกบัประเทศตาง ๆ  ทัว่โลก
ของจีน โดยรัฐบาลจีนเสนอพัฒนาทางรถไฟความเร็วปานกลาง 180 กม./ชม. เพื่อเปนประโยชนตอการยกระดับความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการคาระหวางสองประเทศ รวมทั้งจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยประกอบดวย
ทางรถไฟ 4 ชวง ไดแก
 ชวงที่ 1 กรุงเทพฯ – แกงคอย (สระบุรี) ระยะทาง 133 กิโลเมตร 
 ชวงที่ 2 แกงคอย (สระบุรี) – มาบตาพุด (ระยอง) ระยะทาง 246.5 กิโลเมตร 
 ชวงที่ 3 แกงคอย (สระบุรี) – นครราชสีมา ระยะทาง 138.5 กิโลเมตร
 ชวงที่ 4 นครราชสีมา – หนองคาย ระยะทาง 355 กิโลเมตร 
 โดยความคืบหนาของโครงการดังกลาว ประเทศไทยกําลังดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ภายใน
ประเทศ ทัง้ระบบรถไฟ ถนน ทาเรอื สนามบนิ และสาธารณปูโภค เพือ่ใหเกดิความเชือ่มโยงกบัการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก
(EEC :East Economic Corridor) สงเสรมิใหเกดิการลงทนุในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเปาหมายและขยายการเชือ่มโยงเครอืขายไปยงัภมูภิาค
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Movement

พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานใน “พิธีมอบรางวัลองคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารจัดการดาน
การเงินการคลัง ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2559” สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชมเชยดานองคกร
ทีม่คีวามเปนเลศิในการบรหิารจดัการดานการเงนิการคลงั โดยมนีายวรีศกัดิ ์ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม 
เปนผูแทนรับมอบโลรางวัล เมื่อวันศุกรที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

นายสุรพล ชามาตย รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม รวมประชุมเพื่อกําหนดวิสัยทัศนและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอาหารของประเทศไทย ภายใต
คณะกรรมการอาหารแหงชาติ เมื่อวันศุกรวันที่ 26 สิงหาคม 
2559 ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมผูบริหารสํานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม รวมแถลงขาวดชันผีลผลติอตุสาหกรรม (MPI) 
เดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 
ณ สศอ.
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