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Econ Focus   นโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 และเครือขายการผลิตของไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 3
Sharing  50 ป การกอตั้ง
 องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (UNIDO)
 กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย 7
Econ Review  สรุปสถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
 เดือนพฤศจิกายน 2559 10

เก็บมาเลา  เซจง เขตปกครองพิเศษเมืองแหงความสุข
 ตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐเกาหล ี 12

Movement  15

Co n t e n t s
ประจํา เดือนมกราคม 2560

Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา.

สวัสดีคุณผูอานทุกทาน ผานเทศกาลปใหมกันไปไดไมนานหวังวา
คุณผู อานคงมีความสุขในการเริ่มตนกับสิ่งใหม ๆ OIE SHARE 
ฉบับเดือนมกราคม 2560 ก็เชนกันคะทางบรรณาธิการยังมีสาระ
ความรูนํามาฝากคุณผูอานเชนเคย เริ่มจาก Econ Focus พบกับ 
นโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเครือขายการผลิตของไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน และในคอลัมน Sharing พบหัวขอ 
50 ป การกอตั้งองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ 
(UNIDO) กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย สวนสถานการณ
การผลิตอุตสาหกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2559 จะเปนอยางไร
พลิกเขาไปดูไดเลยคะ สุดทายพลาดไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา เซจง
ศูนยกลางตนแบบการพัฒนาเมืองแหงความสุขของเกาหลี 
 ฉบับนี้เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกชองทาง  
ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE มาโดยตลอด พบกันใหม
ฉบับหนา สวัสดีคะ
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ECONECONECONF  CUS

  นโยบาย "One Belt One Road" หรือ “OBOR” 
เปนยุทธศาสตร “ยอโลก” เชื่อมจีนกับเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา 
ซึ่งเปนเมกะโปรเจกตของรัฐบาลจีนที่ไมไดมีเฉพาะมิติของการ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลกเทานั้น หากยังมี
นัยครอบคลุมไปถึงเรื่องการเมือง สังคม วัฒนธรรม เพื่อแสวงหา
เครอืขายในการถวงดลุกบัประเทศมหาอาํนาจอยางสหรฐัอเมรกิา 
โดยครอบคลุมการสรางเสนทางคมนาคม 2 เสนทางหลักคือ 
Silk Road Economic Belt เปนเสนทางสายไหมทางเศรษฐกิจ
ทางบก และ 21st Century Maritime Silk Road เปนเสนทาง
สายไหมทางทะเล 
  ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสรางพื้นฐานเอเชีย
(Asian Infrastructure Investment Bank: AIIB) จัดตั้งขึ้น
เพื่อเสนอความชวยเหลือดานการเงินและแหลงเงินทุนทางเลือก
ใหแกประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย สําหรับนําไปลงทุนพัฒนา
โครงสรางพืน้ฐานทีส่าํคญั ทัง้ดานการขนสง พลงังาน โทรคมนาคม 
และโครงสรางพืน้ฐานอืน่ ๆ  โดยสงผลใหไทยมแีหลงเงนิทนุแหงใหม
รวมถงึการมสีทิธมิเีสยีงในองคกรระหวางประเทศมากขึน้ผาน AIIB

1โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบานยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีนรายมณฑลระยะที่ 1, 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ตุลาคม 2557

นโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
และเครือขายการผลิตของไทยกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดดําเนินการศึกษา 
“โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศ
เพื่อนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรม
กับประเทศจีน รายมณฑล) ระยะที่ 2” โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพือ่กาํหนดยทุธศาสตร  กลยทุธ และแผนการพฒันาความรวมมอื
ดานอตุสาหกรรมของไทยกบัประเทศจนีในลกัษณะ “หนึง่มณฑล 
หนึ่งประเทศ” เพื่อเจาะลึกแนวทางการพัฒนาความรวมมือ
ดานอุตสาหกรรมเปนรายมณฑล ในการสงเสริมและพัฒนาการ
เชื่อมโยงดานเครือขายการผลิต โลจิสติกส และหวงโซอุปทาน
ระหวางไทยและรายมณฑลของจนีโดยไดดาํเนนิการตอเนือ่งจาก
โครงการฯ ระยะที ่1 ซึง่ไดมกีารศกึษาในพืน้ทีม่ณฑลทีม่ศีกัยภาพ
ในการพฒันาเศรษฐกจิของจนีไปแลว 5 มณฑล ไดแก เซีย่งไฮ  อนัฮยุ
หเูปย ฉงชิง่ และ เสฉวน1 โดยโครงการฯ ระยะที ่2 พบวา ในภาพรวม
นโยบายระหวางประเทศของจีนที่สําคัญและมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจและการพัฒนาของไทย ประกอบดวย 4 นโยบาย ดังนี้

 นโยบายกาวออกไป หรือ Going-out Policy 
มีวัตถุประสงคเพื่อเปดตลาดของจีน และสงเสริมใหนักลงทุนของ
จีนกาวออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยมีเปาหมายในการเพิ่ม
มูลคาการลงทุนในตางประเทศใหได 150 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในป 2558 รวมทั้งเพื่อขยายตลาดและสรางแบรนดสินคาจีน
ในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น โดย 12 อุตสาหกรรมที่จีนผลักดันภาย
ใตนโยบายดังกลาว ไดแก เหล็กกลา แรธาตุ วัสดุกอสราง รถไฟ 
ไฟฟา อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมรถยนต 
เครือขายไรสาย วิศวกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมทางอากาศ 
การบิน และวิศวกรรมทางทะเล 
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อยางไรกต็ามการทีไ่ทยเขาเปนสมาชกิและพึง่พาแหลงเงนิทนุจาก 
AIIB ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศนั้น จําเปนตอง
คํานึงถึงรายละเอียดการกูยืมใหมีความเหมาะสมและคุมคาตอ
ตนทุนดวย

 นโยบาย E-commerce เปนธุรกิจที่สามารถเพิ่มและ
ขยายชองทางการจัดจําหนายสินคาและบริการใหแพรหลาย
มากขึ้น ประหยัดคาใชจาย และยังชวยอํานวยความสะดวกและ
ประหยดัเวลาสาํหรบัผูบรโิภค สาํหรบัธรุกจิ E-commerce ในจนี 
แมจะเริ่มขึ้นในชวงเวลาไมนาน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น แตกลับ
พฒันาไปอยางรวดเรว็ ดวยระบบการใหบรกิารทีค่รบวงจร อกีทัง้
จีนเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางใหญ ตองใชเวลาและมีระยะทางใน
การขนสงสนิคาคอนขางไกล จงึใชระบบ E-commerce มาบรหิาร
จัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบโลจิสติกส อํานวยความสะดวกดานการคา ตั้งแตการ
สัง่สนิคา และการกระจายสนิคา และจดัตัง้พืน้ทีค่ลงัสนิคารองรบั
การนําเขา-สงออกสินคา โดยคลังสินคาหลายแหงของจีนตั้งอยู 
ณ บริเวณทาเรือซึ่งเปนการประหยัดตนทุนดานการขนสง

มณฑลเปาหมาย เชือ่มโยงเครอืขายการผลติไทยและจนี

 สําหรับมณฑลเปาหมายที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงดาน
อตุสาหกรรมระหวางไทยและจนีอกี 5 มณฑล ผลการศกึษาพบวา
มณฑลกวางตุง ฝเูจีย้น เจอเจยีง เจยีงซ ูและซานตงมโีอกาสในการ
พัฒนาความรวมมือดานเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและเครือขายการ
ผลิตกับประเทศไทยโดยแตละมณฑลมีศักยภาพตอปจจัยในการ
พัฒนาความเชื่อมโยงดานเครือขายการผลิตกับประเทศไทย ดังนี้
 มณฑลซานตง เปนที่ตั้งของ Rubber Valley ซึ่งเปน
โครงการขนาดใหญบนพื้นที่กวา 1,200 ไร ในเมืองชิงเตาเพื่อ
เปนพื้นที่ใหบริษัทในอุตสาหกรรมยางตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า 
ทัง้ในดานการผลติ การวจิยั และนาํเทคโนโลยตีาง ๆ  เขามาตัง้ฐาน
การผลิต มีการผลิตยางรถยนตคิดเปนรอยละ 40 ของยอดผลิต

ทั้งหมด ซึ่งมากที่สุดในประเทศจีน มีความอุดมสมบูรณของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิมพีนัธุพชืกวา 3,100 ชนดิ ผลไมกวา 90 ชนดิ 
ซึง่แตละเมอืงลวนเปนแหลงผลติผลไมทีข่ึน้ชือ่ของจนี นอกจากนี้
ยังเปนมณฑลที่มีปริมาณสินคาเกษตรเพื่อการสงออกมากถึง 
1 ใน 4 ของจีน และเปนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการลงทุน
จากตางชาตสิงูเปนอนัดบั 1 ของมณฑล มเีขตอตุสาหกรรมอาหาร
ที่สําคัญที่ไดรับการสงเสริมจากภาครัฐ 3 เขต เชน Yantai 
Economic and Technological Development Zone (จดัอยูใน
อนัดบั AAA) Jinan High-tech Industrial Development Zone 
และ Weihai Economic and  Technological Development 
Zone (จัดอยูในอันดับ A)
 มณฑลเจียงซู เป นฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญของจีน
โดยเฉพาะการผลิตสินคาประเภทอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใช
ไฟฟาในบาน ซึ่งมีมูลคาการผลิตสูงสุดเปนอันดับ 1 ของมณฑล 
ขณะเดียวกันยังสูงเปนอันดับตน ๆ ของจีน โดยมีการจางงาน
ในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดเปน
อันดับ 1 และมีนโยบายการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมแหงอนาคต
เชน Leading Industries (IT and machinery manufacturing) 
เนนพัฒนาทางไอทีและเครื่องจักร เปนที่ตั้งของเขตอุตสาหกรรม
เครือ่งใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสทีส่าํคญัทีไ่ดรบัการสงเสรมิจาก
ภาครัฐ ทั้งหมด 12 เขต โดยเขตอุตสาหกรรมชั้นนํา (อันดับ AAA) 
ที่สําคัญสวนใหญจะตั้งอยูที่เมืองซูโจวและหนานจิง นอกจากนี้ 
เจียงซูเปนมณฑลที่ทีชื่อเสียงในดานการผลิตฝายและผาไหมเปน
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการผลิตสูงสุดเปนอันดับ 2 ของมณฑล 
มเีขตอตุสาหกรรมทีส่าํคญัทีไ่ดรบัการสงเสรมิจากภาครฐั ทัง้หมด 
3 เขต สวนใหญจะอยูทางตอนใตของมณฑล (เมืองหนานถง
และจางเจียกัง) โดยแบงเปนเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอ 2 เขต 
 มณฑลเจียงซู เปนฐานอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ 
เชนเมืองเวินโจว ซึ่งเปนหนึ่งในพื้นที่ฐานการผลิตที่สําคัญของจีน 
และไดชือ่วาเปนเมอืงทีธ่รุกจิภาคเอกชนมศีกัยภาพเขมแขง็ระดบั
แนวหนาของจีน โดยเนนการผลิตรองเทาและการผลิตเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่มีมูลคาการผลิตสูงสุดเปนอันดับ 1 ของมณฑล 
มีการจางงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอจํานวนมาก และเปนหนึ่ง
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแมนํ้าแยงซีเกียง ซึ่งเปน
เขตเศรษฐกิจที่สําคัญทางภาคตะวันออกของจีน โดยมีเขต
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมที่สําคัญที่ไดรับการสงเสริม
จากภาครฐั นอกจากนี ้ยงัเปนมณฑลทีม่กีารผลติตุกตาทาํดวยยาง
รายใหญที่สุดของโลก และมีตลาดคาสงสินคาเกษตรขนาดใหญ
 มณฑลฝูเจี้ยน เปนมณฑลที่ผลิตสินคาอุตสาหกรรมโดย
มีตราสินคาที่มีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในระดับประเทศ
ประมาณ 20 ตราสินคา และเปนมณฑลที่มีการปลูกสินคาเกษตร 
เชน ลาํไย ออยและชา ทีส่าํคญัมากทีส่ดุมณฑลหนึง่ของจนี รวมถงึ
ยงัเปนฐานการผลติสนิคาประมงทีส่าํคญัอกีแหงหนึง่ของประเทศ
เปนฐานอุตสาหกรรมอาหารที่สําคัญของประเทศ อาทิ เมือง
จางโจว ที่ไดชื่อวาเปนเมืองแหงขาวปลาอาหารและดอกไม 
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โดยที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ กําหนดใหเมืองจางโจว 
เปนอุตสาหกรรมสินคาเกษตรแปรรูป เมืองเฉวียนโจว เปน
อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยว และเมืองอูอี๋อันซีและหนิงเต เปน
เขตการแปรรูปใบชา นอกจากนี้ ยังเปนแหลงคาสงสินคาเกษตร
ทีส่าํคญั เชนนครฝโูจว เปนตลาดคาสงสนิคาเกษตร เมอืงเซีย่เหมนิ
เปนทั้งตลาดคาสงสินคาเกษตรและตลาดขายสงผลไม โดยมีเขต
อตุสาหกรรมอาหารทีส่าํคญัทีไ่ดรบัการสงเสรมิจากภาครฐั 3 เขต 

มณฑลกวางตุง เปนมณฑลที่มีการจางงานในอุตสาหกรรม
ยางพาราและผลิตภัณฑเปนจํานวนมากมีการผลิตยางรถยนตสูง
เปนอันดับ 2 ของประเทศ และเปนฐานการผลิตรถยนตโดยสาร
ที่สําคัญของจีน ซึ่งเปนอุตสาหกรรมหลัก ที่มีความตองการใช
ยางพาราสงูมเีครอืขายหวงโซอปุทานทีแ่ขง็แกรง และยงัเปนแหลง
ผลติอตุสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟาทีส่าํคญัของจนีทีร่วบรวมแบรนด
ชือ่ดงัของจนี เชน TCL, Skyworth, Lenovo, ZTE และ Huawei 
นอกจากนี้ ยังเปนมณฑลที่มีเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ Greater 
Pearl River Delta” (GPRD) ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด
แหงหนึ่งของจีนและเอเชีย โดยเนนการรวมกลุมอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและประกอบสินคาสําเร็จรูป ซึ่งอยูทางตอนใต
ของมณฑล และแบงพื้นที่การผลิตแบงตามอุตสาหกรรมอยาง
ชัดเจน เชน เทคโนโลยีการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกสที่เมืองเซิน
เจิน้ อเิลก็ทรอนกิสและชิน้สวนคอมพวิเตอรทีเ่มอืงตงกวาน มเีขต
อตุสาหกรรมเครือ่งใชไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสทีไ่ดรบัการสงเสรมิ
จากภาครัฐ ทั้งหมด 10 เขต โดยเขตอุตสาหกรรมชั้นนํา ที่สําคัญ
สวนใหญจะตั้งอยูที่เมืองกวางโจว และเมืองเซินเจิ้น 
 สาขาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเปาหมายที่สามารถ
พฒันาการเชือ่มโยงดานเครอืขายการผลติระหวางไทยกบัมณฑล
เปาหมายของจีนผลการศึกษาคนพบ ดังนี้
 อุตสาหกรรมยางพารา พบวาผลิตภัณฑที่มีโอกาสในการ
เชือ่มโยงดานเครอืขายการผลติระหวางไทยกบัมณฑลซานตงและ
กวางตุง คอื ยางคอมปาวด (Compounded Rubber : HS 4005) 
ลอยางรถยนต (HS 4011) และอุปกรณทางการแพทยที่ผลิตจาก
ยางพารา โดยในการเชือ่มโยงดานเครอืขายการผลติคอื การสงเสรมิ
ความรวมมือดานเครือขายการผลิตระหวางไทยกับมณฑลซาน
ตงและกวางตุงโดยกลยุทธในการดําเนินงาน ไดแก การจัดทํา
ฐานขอมูลผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราในมณฑลซานตง
และกวางตุง  การตัง้หนวยงานประสานความรวมมอือตุสาหกรรม
ยางพาราไทย-ซานตงและกวางตุง ภายใตสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย การตั้งศูนยขอมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมยางพารา
แบบครบวงจรระหวางไทยกบัมณฑลซานตงและกวางตุง และการ
เปนพันธมิตรดานยางพาราระหวางไทยและมณฑลซานตง
 อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส พบวาผลิตภัณฑที่มี
โอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตระหวางไทยและมณฑล
เจียงซู คือ แผงวงจรไฟฟา (สําหรับอุปกรณไฟฟาที่รองรับ IoT 
(Internet of Thing)) โดยกลยุทธการเชื่อมโยงเครือขายการ
ผลติอตุสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสระหวางไทยกบัมณฑล

เจียงซู คือ การรวมทุนผลิตเครื่องใชไฟฟาระหวางไทยกับมณฑล
เจยีงซ ูเพือ่การสงออกในตลาดอาเซยีนและเอเชยี โดยใหไทยเปน
ศนูยกลางในการจดัตัง้โรงงานผลติในรปูแบบ OEM เครือ่งใชไฟฟา
แบรนดไทย โดยชูจุดขาย Made in Thailand และการรวมทุน
ผลติชิน้สวนไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิสทีใ่ชเทคโนโลยขีัน้สงูในพืน้ที่ 
EEC (Eastern Economic Corridor) ของไทย เพื่อสงออกไปยัง
ตลาดโลก
 อตุสาหกรรมมนัสาํปะหลงั พบวาผลติภณัฑทีม่โีอกาสในการ
เชือ่มโยงเครอืขายการผลติระหวางไทยและมณฑลซานตง ฝเูจีย้น
และกวางตุง คอื มนัเสนและแปงมนัสาํปะหลงั โดยกลยทุธในการ
เชือ่มโยงเครอืขายการผลติ คอื การเชือ่มโยงขอมลูระหวางไทยกบั
จีนดวยการจัดตั้งศูนยขอมูลมันสําปะหลังไทย-จีน เพื่อเปนหนวย
ขาวกรองเชื่อมโยงขาวสาร ดานราคา ปริมาณการผลิต แนวโนม
ความตองการมันสําปะหลัง ครอบคลุมทั้งวงจรตนนํ้า-ปลายนํ้า
และการร วมกันพัฒนาเพิ่มมูลค าผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
ด วยการร วมทุนผลิตผลิตภัณฑที่ ไทยได มีการพัฒนาแลว
เชน การพฒันาไฮโดรเจลจากมนัสาํปะหลงัเพือ่การใชงานทางการ
แพทย การใชเอนไซมในการผลิตแปงมันสําปะหลังเพื่อเพิ่มมูลคา 
และการพัฒนาขนมปงปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสําปะหลัง 
เปนตน
 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม พบวาผลิตภัณฑที่
มีโอกาสในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตระหวางไทยกับจีน
คือ ผาทอ โดยกลยุทธในการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตคือ 
การรวมมือกันผลิตเสื้อผาสําเร็จรูประหวางไทย มณฑลเจอเจียง
ฝูเจี้ยนและฮองกง โดยใชผาไหมไทยเปนวัตถุดิบในการผลิต 
ใชศักยภาพการผลิตของมณฑลเจอเจียงและฝูเจี้ยนและการ
ทําการตลาดของฮองกง
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 สําหรับผลการศึกษาประโยชนและปญหาอุปสรรคของไทย
ในการดาํเนนิงานภายใตความตกลงการคาเสรอีาเซยีน-จนี (ACFTA) 
พบวา ไทยมีมูลคาการสงออกสินคาไปตลาดจีน และมีโอกาสไป
ลงทนุในจนีมากขึน้ซึง่สามารถแกปญหาดานตนทนุการผลติ อาทิ 
ดานแรงงาน และชวยเพิม่ประสทิธภิาพในการแขงขนั อยางไรกต็าม
จากการที่ปจจุบัน จีนไดรับผลกระทบจากมาตรการภาษีตอบโต
การทุมตลาด (Anti-dumping: AD) และมาตรการภาษีปกปอง
การนาํเขาทีเ่พิม่ขึน้ (Safeguard Measure: SG) จากประเทศตาง ๆ  
สงผลใหจีนตองขยายฐานการผลิตไปตางประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุมอาเซียนซึ่งเปนเปาหมายในการลงทุนของจีนเพื่อ
สงผานสนิคาไปยงัประเทศอืน่ สงผลใหประเทศตาง ๆ  เฝาระวงัสนิคา
จากอาเซียนมากขึ้น สําหรับปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน
ตามความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน พบวา ประโยชนที่ไดรับ
จากสทิธปิระโยชนในบางรายการสนิคามนีอยกวาตนทนุทีเ่พิม่ขึน้
จากการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อขอใชสิทธิประโยชน สงผลให
ผูประกอบการไมมกีารใชสทิธ ิกฎวาดวยแหลงกาํเนดิสนิคามคีวาม
เขมงวดจนผูประกอบการไมสามารถผลิตไดตามเกณฑหรือไม
สอดคลองกบัโครงสรางการผลติของไทย ประเทศผูนาํเขายงัมกีาร
ใชมาตรการกดีกนัทางการคาทีไ่มใชภาษหีลายมาตรการ ประเทศ
จีนมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ซํ้าซอน ผูประกอบการจีนมีตนทุน
การผลติทีต่ํา่กวาไทยสงผลใหผูประกอบการในบางสนิคาของไทย
เสียประโยชน การกระจายสินคาเขาสูตลาดประเทศจีนมีความ
ยากลาํบาก เนือ่งจากรฐับาลจนีควบคมุระบบขนสงและโลจสิตกิส
ในประเทศทั้งหมด ทําใหไทยกระจายสินคาเขาจีนไดยาก และ
การบริหารจัดการขนสงสินคาในจีนในบางพื้นที่ยังมีปญหา 
 ดานผลการศกึษาความเปนไปไดในการเจรจาเปดตลาดเพิม่เตมิ
ในรายการสินคาออนไหวและสินคาออนไหวสูงของสินคา
อุตสาหกรรม ภายใตความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) 
จากจํานวน 1,026 รายการโดยศึกษาตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ในเบื้องตนพบวามีเพียงกลุมสินคาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเพียง 38 รายการ ที่อาจจะมีความเปนไปได
อยางไรก็ดี สินคาเครื่องใชไฟฟา ไมสามารถเปรียบเทียบกับจีนได
เนือ่งจากจนีมขีนาดการผลติใหญมาก มเีงนิทนุสงูและมกีารพฒันา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มากกวาไทยหลายเทาตัว แตภาพ
ลกัษณของสนิคาจนียงัมขีอดอยในดานของคณุภาพและระยะเวลา
การใชงานเมื่อเปรียบเทียบกับสินคาของไทยพบวาเปนที่ยอมรับ
ในดานคุณภาพสูงกวาจีน ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรเรง
ประชาสัมพันธสินคา Made in Thailand เพื่อขยายตลาดสินคา
จากไทย และดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาผลิตสินคา

ที่ประเทศไทยเพื่อใหไดตราสินคาคุณภาพและควรกํากับควบคุม
ดูแลคุณภาพของสินคาอยางเครงครัด เพื่อรักษามาตรฐานของ
สินคาไทยใหยั่งยืน ทั้งนี้มีขอเสนอแนะสําหรับภาครัฐหากตองมี
การเจรจาเปดตลาดเพิ่มเติมในทุกสาขาอุตสาหกรรม ไดแก
 ตองการใหภาครัฐเพิ่มชองทางการแสดงความเห็นดานการ
เปดตลาดสนิคาใหทัว่ถงึ เนือ่งจากผูประกอบการรายเลก็ในระดบั 
SMEs ไมสามารถเขาถึงการประชุมที่เปนทางการมากนัก เพื่อจะ
ไดรับทราบขอมูลในการนําไปปรับตัวทางธุรกิจไดทันเวลา 
 การเผยแพรขอมูลขาวสาร หนวยงานภาครัฐควรดําเนินการ
อยางรวดเรว็และทัว่ถงึ เนือ่งจากทีผ่านมามผีูประกอบการจาํนวน
มากไมทราบขอมูลการเปดตลาดสินคา สงผลใหไดรับผลกระทบ
อยางมาก
 การบรูณาการขอมลู งานวจิยั การศกึษา การวเิคราะหตาง ๆ  
รวมกันเปนสิ่งที่ถูกตองและควรศึกษาลงในรายละเอียดแตละ
สาขาอุตสาหกรรมใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น สําหรับการเปดเสรีสินคา
ออนไหวสงู ขอใหหนวยงานภาครฐัเพิม่ความละเอยีดและรอบคอบ
ในการศึกษาแนวทางการเจรจาแบบบูรณาการทุกภาคสวน
ที่ไดรับผลกระทบ 
 ปจจุบัน กลไกการสรางความรวมมือดานอุตสาหกรรมของ
ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนไดดําเนินการรวมกับหนวยงาน
ของไทย ไดแก 1) กระทรวงการตางประเทศ - แผนปฏบิตักิารรวม
วาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตร ไทย – จีน  ลาสุด ฉบับที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)  2) กระทรวงพาณิชย–แผนปฏิบัติการการ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ ภายใตคณะกรรมการ
รวมวาดวยการคา การลงทุนและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ระหวางไทย-จีน (ระยะ 5 ป ฉบับใหม พ.ศ. 2560-2564)  และ 
ความตกลงดานการคาสินคาระหวางอาเซียน-จีน (Agreement 
on Trade in Goods of the Framework Agreement on 
Comprehensive Economic Cooperation between the 
ASEAN and China) และ 3) กรมความรวมมอืระหวางประเทศ 
กระทรวงการตางประเทศ - คณะกรรมการรวมระดับรัฐมนตรี
วาดวยความรวมมอืทางวทิยาศาสตรและวชิาการ (คกร.) ไทย-จนี 
ทีผ่านมาสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการกลไกพัฒนาความรวมมือดาน
อุตสาหกรรมกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาโดยตลอดเพื่อให
สอดคลองกับขอเสนอของผลการศึกษาขางตนและทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของไทย

ขอมูลอางอิง :
โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีน

รายมณฑลระยะที่ 2 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2559

ภาพประกอบ :
www.chinatechnews.com

http://snp.co.th/2016/02/snp-news-395/
<a href=”https://www.vexels.com/vectors/preview/73932/

delivery-process-infographic”> Delivery process infographic </a> 
| designed by Vexels66666
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50 ป 

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

การกอตั้งองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ 

(United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

องคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) 
เปนทบวงการชํานัญพิเศษ (Specialized Agencies) ภายใตคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social 
Council) ขององคการสหประชาชาต ิกอตัง้ขึน้ในป 2509 โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่สนบัสนนุและสงเสรมิการพฒันาอตุสาหกรรม
ในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่อยูในระหวางการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับรายสาขา 
ผานการเสนอแนะนโยบายและการดําเนินโครงการความรวมมือ องคการ UNIDO มีสํานักงานใหญตั้งอยู ณ กรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 170 ประเทศ โดยประเทศไทยเขาเปนสมาชิก UNIDO ตั้งแตป 2511 
และไดจัดตั้งสํานักงานภูมิภาค UNIDO ประจําประเทศไทย ณ กรุงเทพฯ เมื่อป 2543 ซึ่งเปนสํานักงานภูมิภาคแหงแรกของ 
UNIDO โดยมกีระทรวงอตุสาหกรรมเปนหนวยประสานงานหลกัของไทย ในโอกาสทีอ่งคการ UNIDOไดกอตัง้ครบรอบ 50 ป
เมื่อป 2559 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมจึงขอนําเสนอบทบาทของ UNIDO และประสบการณการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของไทยและทิศทางความรวมมือในอนาคต

การกอตั้งองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ การกอตั้งองคการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ 
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 หากยอนกลับไปเมื่อ 50 ปที่ผานมา ในชวงการกอตั้งขององคการ UNIDO ประชากรไทยสวนใหญกวารอยละ 80 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจากการสํารวจของธนาคารโลกในไทยพบวามีประชากรถึงรอยละ 57 ที่ยังอยูใตเสนแบง
ความยากจน (Poverty line) ซึ่งคํานวณจากคาใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของคนวัยทํางานเฉลี่ยตอปในประเทศนั้น ๆ 
 อยางไรก็ตาม หลังจากที่มีการขุดคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยในป 2524 รวมถึงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและ
การผลติของประเทศอยางตอเนือ่ง  สงผลใหระบบเศรษฐกจิของไทยมกีารเปลีย่นแปลงนบัตัง้แตนัน้มา โดยในชวงป  2530 – 2538
เศรษฐกิจของไทยขยายตัวอยางรวดเร็วถึงรอยละ 9.1 ตอปทําใหไทยถูกคาดการณวาจะเปนอีกหนึ่งเสือเศรษฐกิจแหงเอเชีย
ตอจากฮองกง สงิคโปร เกาหลใีต และไตหวนั โดยทีค่วามรวมมอืระหวางไทยกบั UNIDO ในขณะนัน้มุงเนนไปทีก่ารประเมนิ สาํรวจ 
และรายงานทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ซึ่งทําให UNIDO มีความเขาใจในสถานภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยเปนอยางดี และนําไปสูการพัฒนาแผนและโครงการความรวมมือเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม รวมถึงความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันตอมา
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 ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผ านมา ไทยไดดําเนินโครงการความรวมมือดานการพัฒนาอุตสาหกรรมกับ UNIDO 
ครอบคลุมอุตสาหกรรมในสาขาตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ยา เหล็ก
และเหล็กกล า รองเท า และสิ่งทอ รวมถึงโครงการที่ เกี่ยวข องกับการกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร  
เพื่อสนับสนุนการกอตั้งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (Industrial Estate Authority of Thailand) ตลอดจน
การพัฒนามาตรฐานดานอุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากนี้ ในป 2527 ไทยยังไดขอรับการสนับสนุนจาก UNIDO
ใหความชวยเหลือดานเทคนิคในการออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมมลพิษในสิ่งแวดลอม (Environmental Pollution Control)
ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือในดานการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และอยางยั่งยืนระหวางไทยและ UNIDO
 ตั้งแตป 2550 ภายใตความรวมมือกับกองทุนสิ่งแวดลอมโลก(Global Environment Fund:GEF) UNIDO สามารถ
เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอมโลกไดถึง 15.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับการ
ดําเนินโครงการในประเทศไทย และ 4.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับโครงการระดับภูมิภาคและระดับโลกของไทย เพื่อชวยให
ประเทศไทยบรรลุความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอม (Multilateral Environment Agreements: MEAs) ซึ่งประกอบดวย
อนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษที่ตกคางยาวนาน (Stockholm Conventionon Persistent Organic Pollutants)
และอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change: UNFCCC) โดยไดนํางบประมาณเหลานี้ไปใชดําเนินโครงการความรวมมือเพื่อพัฒนาการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม การถายทอดเทคโนโลยีผานความรวมมือใต–ใตแกกลุมประเทศ CLMV
การใชเทคโนโลยีสะอาดสําหรับธุรกิจเกิดใหม (start-ups) และการลดการปลอยสารมลพิษจากการหลอมโลหะ
ไปสูสิ่งแวดลอม
 ในป 2560 UNIDO และกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําลังวางแผนที่จะดําเนินโครงการเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และสารมลพิษที่ตกคางยาวนานจากโรงงานอุตสาหกรรมและเมือง เพื่อสงเสริมใหเปนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน 
(eco-industrial towns) โดยการใชเทคโนโลยเีคมสีเีขยีวในการผลติ เพือ่ใหอตุสาหกรรมและเมอืงสามารถอยูรวมกนัไดอยางยัง่ยนื
ภายใตโครงการ Application of  Urban-Industry Symbiosis with Green Chemistry to reduce releases of POPs and 
hazardouschemicals as well as GHG Emission โดยการถายทอดเทคโนโลยทีีท่าํใหเกดิการปลอยมลพษิลดลง (low carbon 
technology) และเทคโนโลยีเคมีสีเขียว (green chemistry technology) ในการผลิต เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกและ
สารมลพิษที่ตกคางยาวนานจากโรงงานอุตสาหกรรมและเมือง ทําใหอุตสาหกรรมและเมืองสามารถอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ โครงการดังกลาวยังชวยเสริมสรางหุนสวนระหวางภาคอุตสาหกรรมในการจัดการทรัพยากรและของเสียรวมกัน 
ซึ่งเปนการสงเสริมหลักการ 3Rs กลาวคือ การลดการใช (Reduce) การใชซํ้า (Reuse) และ การนํากลับมาใชใหม (Recycle)
 นอกจากนี้ หลังจากที่เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ป ค.ศ. 2030 ขององคการ
สหประชาชาติไดรับการรับรองจากประเทศ
ตาง ๆ  ในป 2558 แลว UNIDO ไดนํา SDGs 
มาเปนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อยางยั่งยืนและครอบคลุม  (Inclusive and
Sustainable Industrialization: ISID) รวม
กับประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 
โดยมีอุตสาหกรรมเปนกลไกขับเคลื่อน 
ควบคู  ไปกับการสร างความยั่ งยืนด าน
สิ่งแวดลอม โดยประเทศไทยไดดําเนิน
การตามเปาหมายและแนวทางดังกลาว
ผานการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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จัดทําโดย
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นางศุกรศิริ แจมสุข, สํานักงานภูมิภาค UNIDO ประจําประเทศไทย

ภาพ :
http://www.freepik.com/free-vector/cityscape-and-factory_803781.htm’>Designed by Freepik</a>

รวมถึงดําเนินการตามความตกลงพหุภาคีทางดานสิ่งแวดลอม 
เชน การควบคุมสารเคมีตามที่กําหนดในอนุสัญญาสตอกโฮลม 
และในอนุสัญญามินามาตะ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได
มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเพื่อใหเกิดการพัฒนา
อตุสาหกรรมทีย่ัง่ยนืและครอบคลมุ เชน การสงเสรมิและพฒันา
อุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม การปรับ
โครงสรางการผลติเพือ่เพิม่ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมและ
การพัฒนาปจจัยสนับสนุนใหเอื้อตอการลงทุนและการพัฒนา
อตุสาหกรรม ซึง่ UNIDO มบีทบาทในการตดิตามและสนบัสนนุ
การดาํเนนิการตามวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประเทศไทยใน
เปาหมายทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาอตุสาหกรรมอยางยัง่ยนืและ
ครอบคลุมผานการสนับสนุนดานนโยบาย องคความรู และ
เทคโนโลย ีเพือ่ใหการพฒันาอตุสาหกรรมของไทยไดมาตรฐาน
ทัดเทียมระดับสากล
 ปจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินโครงการความ
รวมมอืกบั UNIDO เพือ่พฒันาอตุสาหกรรมโดยมุงเนนการเพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติ และการพฒันาผูประกอบการ ภายใต
ความยัง่ยนืดานพลงังานและสิง่แวดลอมรวมกนัหลายโครงการ 
อาทิเชน

 โครงการ Thailand’s Industrial Energy Efficiency โดยกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม รวมกบัสาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ
อตุสาหกรรม มวีตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการใชพลงังานอยางมปีระสทิธภิาพในโรงงานอตุสาหกรรมโดยการวเิคราะหและปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการทํางานของระบบตาง ๆ เชน ระบบไอนํ้า ระบบอัดอากาศ และระบบพัดลม เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการ
จัดการดานพลังงาน (ISO 50001) และนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในดานตนทุน
  โครงการ GEF/UNIDO Cleantech  Programme for SMEs in Thailand  โดยกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม มวีตัถปุระสงค
เพื่อสงเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดสําหรับวิสาหกิจ SMEs รวมทั้งในกลุมผูริเริ่มธุรกิจ (start-ups) ใน 4 สาขา ไดแก การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  การใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ การใชของเสียเปนพลังงาน และพลังงานหมุนเวียน เพื่อนําไปสู
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด และผลักดันใหเกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดเพื่อรองรับตลาดโลก รวมถึงเกิด
ความเปนหุนสวนระหวางภาครัฐกับเอกชน
  โครงการ Greening Scrap Metal Value Chain through Promotion BAT/BEP for Scrap Pre-Treatment to 
Reduce U-POPs Releases from Recycling Facilities โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร มีวัตถุประสงคเพื่อ
ลดปญหาดานมลพิษทางอากาศจากการหลอมเศษโลหะที่มักจะมีการปนเปอนของสารมลทินตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดกาซเสียที่เปน
สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน โดยสงเสริมใหผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตระหนักถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม และเสริมสรางองคความรูในการคัดแยกและการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะกอนนําไปหลอม
 ทัง้นี ้สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรมเปนหนวยประสานหลกัของกระทรวงอตุสาหกรรม ในการประสานนโยบายกบั UNIDO 
ผานการเขารวมประชมุตาง ๆ  ของ UNIDO รวมถงึสาํนักงานภูมภิาค UNIDO ประจาํประเทศไทย และหนวยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่มีการดําเนินโครงการความรวมมือกับ UNIDO หรือประสงคจะยื่นขอเสนอโครงการฯ ตลอดจนจัดสรรหมุนเวียน
เจาหนาทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมไปปฏบิตังิานในตาํแหนงเจาหนาทีโ่ครงการฝายไทย (National Programme Officer) ณ สาํนกังาน
ภูมิภาค UNIDO ประจําประเทศไทยในแตละปงบประมาณ รวมทั้งใหการสนับสนุนดานปจจัยพื้นฐานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
รวมกับ UNIDO เปนไปอยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยีผานความรวมมือใต – ใต แกผูเขารวมสัมมนา
จากประเทศเวียดนาม เมียนมา และ สปป.ลาว ในป 2559 ของ UNIDO
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

 
 สถานการณการผลิตของอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
ทีข่ยายตวั เชน อตุสาหกรรมการผลติเหลก็ อตุสาหกรรมการผลติ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต
  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 19.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
มีความตองการสินคาเหล็กขอออย เหล็กลวด เนื่องจากราคา
ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และเหล็กแผนเคลือบโครเมียม
เหล็กแผนรีดรอนที่เรงผลิตปอนใหกับอุตสาหกรรมยานยนต
  อตุสาหกรรมการผลติชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส ดชันี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 11.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน อันเปนผลมาความตองการชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ทีเ่พิม่ขึน้ในกลุมสนิคาเซน็เซอร ไมโครโปรเซสเซอรในเครือ่งจกัร
อุปกรณ และยานยนต
  อตุสาหกรรมการผลติยานยนต ดชันผีลผลติขยาย
ตัวรอยละ 1.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน อันเปน
ผลมาจากลุมการผลิตรถยนตโดยสารขนาดเล็ก และรถ PPV 
ที่เพิ่มขึ้น
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่หดตัว  เช น  
อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งดืม่ทีไ่มมแีอลกอฮอล อตุสาหกรรม
การผลิตเม็ดพลาสติกและอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ 
กระดาษ และกระดาษแข็ง

 อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล 

รวมทั้งนํ้าดื่มบรรจุขวด ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 12.9 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะในกลุม โซดา 
และนํา้อดัลม เนือ่งจากมกีารปรบัปรงุเคลือ่นยายเครือ่งจกัรบาง
สวนทําใหไมสามารถผลิตไดเต็มที่
  อุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 19.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
ในกลุมเม็ด LDPE HDPE PP ที่ใชผลิต ถุงหิ้ว ถุงเย็น ขวด 
และบรรจุภัณฑ ซึ่งการผลิตที่ลดลงเปนผลมาจากจํานวนวัน 
shutdown เพื่อหยุดซอมบํารุงเครื่องจักรที่มากกวาปกอน
  อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และ

กระดาษแขง็ ดชันผีลผลติหดตวัรอยละ 10.6 เมือ่เทยีบกบัเดอืน
เดียวกันของปกอน จากแนวโนมสื่อดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทําใหความ
ตองการใชกระดาษลดลง

ECON REVIEW
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สรุปสถานการณ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2559
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ในสมยัราชวงศโชซอน ซึง่เปนราชวงศสดุทายของระบบการปกครองของเกาหลกีอนจะถกูลาอาณานคิมจากญีปุ่น พระเจาเซจง
มหาราช พระมหากษัตริยพระองคที่ 4 (พ.ศ. 1940 ถึง พ.ศ. 1993) ทรงเปนที่รูจักจากการที่ทรงประดิษฐอักษรเกาหลี

เนื่องจากตลอดประวัติศาสตรอันยาวนานชาวเกาหลีไมมีอักษรเปนของตนเองแตใชอักษรของจีน เรียกวาฮันจา ซึ่งเปนอักษรที่
สลับซับซอนในการเขียนเรียนรูและจดจํา ในป พ.ศ. 1989 ประวัติศาสตรเกาหลีบันทึกวา พระเจาเซจงมหาราช ไดทรงประดิษฐ
อักษรเกาหลี เรียกวา ฮันกึล รวมทั้งสงเสริมวัฒนธรรมเกาหลีอยางแพรหลาย ทําใหชาวเกาหลีมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ตนเองมาจนถึงทุกวันนี้ โดยชาวเกาหลี ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระองคทาน จากภาพพระสาทิสลักษณ 
ที่ปรากฏบนธนบัตร 10,000 วอนของเกาหลี และนับตั้งแตการแบงประเทศออกเปนเหนือและใตบนคาบสมุทรเกาหลี ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สาธารณรัฐเกาหลี มีกรุงโซลเปนเมืองหลวงและไดพัฒนาเมืองมาตลอดระยะกวา 60 ป จนกระทั่ง
ตนป พ.ศ. 2550 รัฐบาลเกาหลี ไดวางแผนที่จะสรางเขตปกครองพิเศษชื่อวา เขตปกครองพิเศษเซจง (Sejong Metropolitan 
Autonomous City) โดยตั้งชื่อเพื่อเปนเกียรติแดพระเจาเซจงมหาราช บิดาแหงอักษรเกาหลี

เซจง 

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

เก็บมาเลา

เขตปกครองพิเศษ เมืองแหงความสุข

ตนแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสาธารณรัฐเกาหลี
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 เขตปกครองพเิศษเซจง พืน้ทีต่ัง้อยูบรเิวณภาคกลางของสาธารณรฐัเกาหลใีกล
กบัเมอืงแทจอน ซึง่ใชเวลาเดนิทางโดยเสนทางรถยนตประมาณ 2 ชัว่โมงจากกรงุโซล
มีเสนทางรถไฟปกติและรถไฟความเร็วสูงผานไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศ และ
สนามบินนานาชาติชองจู ตั้งอยูในระยะทางที่เหมาะสม โดยเริ่มการกอสราง
ป พ.ศ. 2546 ดําเนินการยายสวนราชการหลักออกจากเมืองหลวง ในเบื้องตน
เมืองเซจงใชเปนที่ตั้งของ 9 กระทรวงและหนวยงานราชการระดับชาติ 4 แหง 
โดยไดเปดตัวเมืองเปนทางการเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ตอมาเมื่อป
พ.ศ. 2558 หนวยงานของรัฐบาลอีก 36 แหง ไดยายตามมาสมทบเพื่อให
สวนราชการไดยายมาอยูรวมกันโดยครบถวน
 การพัฒนาเมืองแหงใหมนี้ รัฐบาลเกาหลีมีเปาหมายที่จะใหเมืองเซจง
เปนศูนยกลางตนแบบการพัฒนาเพื่อเปนเมืองแหงความสุขของเกาหลีในศตวรรษ
ที ่21 ทัง้ในรปูแบบของการสรางความสมดลุของระบบบรหิารราชการของประเทศ 
ดวยพื้นที่จํานวน 465 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรเดิม 245,000 คน และ
วางเปาหมายประชากรในพืน้ทีไ่มเกนิ 800,000 คน โดยเปนฐานทีต่ัง้ของหนวยงาน
ของศูนยราชการหลักของประเทศกวา 40 แหง หนวยงานดานการวิจัยแหงชาติ
กวา 15 แหง ลดความแออัดของหนวยงาน ซึ่งไมจําเปนตองตั้งอยูในเมืองหลวง

กรุงโซล มาบริหารงานควบคู  ไปกับหนวย
งานระดับทองถิ่นและการสรางบรรยากาศ
สิ่งแวดลอมที่เปนมิตรและธรรมชาติ รวมทั้ง
การสงเสริมดานระบบการศึกษาและวัฒนธรรม
ในทองถิ่นและเพื่อใหบรรลุเปาหมายเปนเมือง
แหงความสุข ทั้งนี้ รัฐบาลเกาหลีไดวางกรอบ
แนวทางการพัฒนาเพื่อความเปน Sejong 
Smart City โดยใชเทคโนโลยีและนําระบบ
ดิจิทัลมาพัฒนาในทุกรูปแบบ ไดแก

 Eco City เมืองที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ประชาชนและธรรมชาติสามารถใชชีวิตอยูรวม
กันได ซึ่งพื้นที่ของเมืองเซจง มีการจัดสรรพื้นที่
สเีขยีวทัว่เมอืงทัง้สวนปา สวนสาธารณะ แหลงนํา้
ที่อยู อาศัย ศูนยราชการ แหลงธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรม โดยปจจุบัน
พื้นที่สีเขียวตอประชากรคิดเปนรอยละ 52 
การสนบัสนนุการใชพลงังานทางเลอืก และสราง
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชประโยชนในบาน
เรือนและอาคารสํานักงาน

 Public Transportations พัฒนาพื้นที่อยู
อาศัยใหสามารถเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ
หลักของเมือง โดยยึดหลักการของการอํานวย
ความสะดวกของการเดินทางระหวางสถานที่
อยูอาศัยและสถานที่ทํางาน ในปจจุบัน สัดสวน
เปาหมายของการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ
คดิเปนรอยละ 70 แมในชวงแรกจะยงัไมมรีะบบ
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จัดทําโดย
นายชาลี ขันศิริ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

ขอมูลอางอิงและภาพประกอบ
1. Capacity Building Workshop for Sustainable Development

December 5-10, 2016 ,Sejong City, Republic of Korea
2.https://www.th.wikipedia.org

3.http://www.sejong.go.kr

ขนสงมวลชนรถไฟใตดนิ แตเมอืงเซจงสามารถจดับรกิารรถบสัขนสงมวลชนปกต ิและระบบขนสงพเิศษ
(Bus Rapid Transit : BRT) โดยรถยนตพลังงานไฟฟา (Electrical Bus) เพื่อการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม โดยผูโดยสารสามารถเดินทางเขาสูพื้นที่ในเมืองไดทุกแหงภายในระยะเวลาเพียง 
20 นาท ีนอกเหนอืจากเสนทางรถยนตปกตริะยะทาง 392 กโิลเมตร เมอืงเซจงยงัไดมกีารจดัสรรเสนทาง
สาํหรบัรถจกัรยานทีส่ามารถเชือ่มโยงเครอืขายทัง้เมอืงรวมระยะทาง 400 กโิลเมตร ปจจบุนัมสีดัสวน
เปาหมายของการใชรถจักรยานที่รอยละ 20 ทั้งนี้ ไดมีการจัดสรรรถจักรยานใหบริการไวทั่วทั้งเมือง 
โดยประชาชนสามารถยืมและสงคืนรถจักรยานไดทุกแหง ทั้งนี้ทุกระบบขนสงอํานวยความสะดวก
และควบคุมดวยระบบ Smart Service ผาน Application ตาง ๆ บนโทรศัพทมือถือ

 Ubiquitous City ประชาชนในเมอืงเซจงใชชวีติดวยความสะดวกสบายและความปลอดภยัดวย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและสงัคมดจิทิลั เริม่ตัง้แตทัง้การอยูอาศยัภายในบาน เชน การจดัอปุกรณ
อาํนวยความสะดวกในบานทกุชนดิตัง้แตตืน่นอน ควบคมุอณุหภมูภิายในอาคาร การจดัเตรยีมอาหาร 
ความบันเทิง การศึกษา และการใชชีวิตภายนอกบาน การควบคุมระบบการจราจรทางบกและความ
ปลอดภยัของชวีติ ดวยศนูยควบคมุจากสวนกลาง รวมทัง้ระบบการขนสงมวลชนการพยากรณอากาศ 
รายงานสภาพการจรจาจร 

 World Class Education  สงเสริมระบบการศึกษาแบบ Smart School ดวยการประยุกต
ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตั้งแตระดับประถมและมัธยม สรางความ
รวมมอืกบับรษิทัดานเทคโนโลยขีองโลก พฒันาการจดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาสาขาทีจ่าํเปนเพิม่เตมิ 

 Integrated Design สงเสรมิการประยกุตใชเทคโนโลยคีวบคูกบัการประยกุตการออกแบบเพือ่
ความทนัสมยั สรางเอกลกัษณรปูแบบของสิง่กอสรางและพืน้ทีต่าง ๆ  ภายในเมอืง เพือ่ใหสะทอนภาพ
ลักษณของการอนุรักษสิ่งแวดลอม

 Mutual Growth สรางความสมดลุระหวางการสรางเมอืงใหมและพืน้ทีท่องถิน่เดมิซึง่เปนพืน้ที่
เกษตรกรรมโดยจัดสรรพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม 838,842 ตารางเมตร นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค 430,579 ตารางเมตร และนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต 557,411 ตารางเมตร เพิ่มเติมจาก
เดมิทีป่ระกอบกจิการอตุสาหกรรมอยูแลวในพืน้ที ่อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ ปโตรเคม ีเครือ่งจกัรกล
เครื่องใชไฟฟาและอุปกรณ แกว กระจก ผลิตภัณฑโลหะ และสวนประกอบของชิ้นสวนยานยนต 
เปนตน
 ตลอดชวงระยะเวลากวาสิบสามปนับตั้งแตการกอตั้งเมืองเซจง รัฐบาลเกาหลียืนยันเปาหมาย

การสรางความสมดลุระหวางความเจรญิเตบิโต  และการสรางความสขุรวมกนัใหกบัประชาชนในทองที่

เพือ่ใหเซจงเปนเมอืงแหงความสขุอยางแทจรงิ โดยคาดหวงัใหเปนเมอืงตนแบบของระบบการบรหิาร

ราชการหลักของชาติและเปนเมืองที่มีความเจริญแหงอนาคตควบคูกับการรักษาสิ่งแวดลอม

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
พรอมขาราชการและเจาหนาที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมทําบุญ
ตกับาตรแดพระภกิษสุงฆ จาํนวน 65 รปู เนือ่งในวาระดถิขีึน้ปใหมพทุธศกัราช 
2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ กระทรวงอุตสาหาหกรรม

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการ
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม แถลงขาวดชันี
ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนพฤศจิกายน 
2559 ขยายตัวสูงสุดในรอบ 43 เดือน ทําให 11 
เดือนแรกของป 2559  MPI  ขยายตัวรอยละ
0.4 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2559 
ณ สศอ.นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษกิจอุตสาหกรรม และนายวีรศักดิ์ 

ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม พรอมดวยเจาหนาที่
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม สถาบนัพลาสตกิ และสถาบนัยานยนต อาํนวยความ
สะดวกแกประชาชน เมื่อวันศุกรที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณทองสนามหลวง

MOVEMENT

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พรอมดวย
นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาที่ สศอ. เดินทางไปสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“สบืสานพระราชปณธิานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและจรยิธรรม” เมือ่วนัที่
16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยการศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานการศึกษาและวิจัยดานอุตสาหกรรมแนะนํา

นอกจากที่ แน ะนํ ามาแล ว  ห องสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ยงัมรีายงานการศกึษาและวจิยั ดานอตุสาหกรรมในรายสาขาอืน่ๆ  ใหบรกิารอกีมากมาย
ทานสามารถใชบริการไดที่ หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ชั้น 2 
อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4349 หรือที่ Website : http://intra.oie.go.th/elibrary/

โครงการจัดทําตารางความเชื่อมโยงระหวางสินคาอุปโภคบรโิภค
และการผลิตภาคอุตสาหกรรม

โครงการจัดทําและพัฒนาแบบจําลอง
เพื่อการวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
และผลกระทบภาคอุตสาหกรรม

โครงการศูนยวิเคราะหรายงานสภาวะ
และผลกระทบภาคอุตสาหกรรม

โครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบ : 
กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต อินเดีย จีน


