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Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา.

สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ในเดือนแหงความรักนี้ กองบรรณาธิการ
ยังหวังเปนอยางยิ่ง สําหรับมิตรรักแฟนอาน OIE SHARE ที่ยังติดตาม
เรือ่งราวสาระความรูตาง ๆ  กนัมาตลอด กองบรรณาธกิารยนิดเีปนอยางยิง่
พรอมมอบสิ่งดี ๆ ใหกับคุณผูอานที่รัก โดยเริ่มจากคอลัมน Econ Focus 
กบัหวัขอ เปดแผนยทุธศาสตรการพฒันาอตุสาหกรรมไทยระยะ 20 ป สวน
สถานการณการผลิตอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และภาพรวมป 2559
จะเปนอยางไรพลกิเขาไปดไูดเลยคะ ในคอลมัน Sharing ทานจะไดทราบถงึ
ความรวมมอืระหวางประเทศลุมนํา้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหล ีสดุทายพลาด
ไมไดกับคอลัมน เก็บมาเลา ไปทําความรูจักกับขนมโบราณอายุเกาแก
กวา 200 ป ที่มีชื่อวา กุฎีจีน สําหรับฉบับนี้เรายังเปดรับความคิดเห็นของ
ทุกทานทุกชองทาง ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE พบกันใหม
ฉบับหนา สวัสดีคะ 
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 อยางไรก็ตาม ปจจุบัน ประเทศไทยตองเผชิญกับ 3 กับดัก
ที่เปนอุปสรรคตอการเติบโตตอไปในอนาคต ไดแก กับดัก
ประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) กับดัก
ความไมเทาเทยีม (Inequality Trap) และกบัดกัความไมสมดลุ
ของการพัฒนา (Imbalance Trap)  อีกทั้งยังมีปญหาเชิง
โครงสรางที่สะสมมาเปนเวลานาน เชน การมุงเนนการเติบโต
จากปจจัยทุนและแรงงานแตไมใหความสําคัญกับการเพิ่ม
ผลติภาพเทาทีค่วร มุงเนนการพึง่พาเทคโนโลยจีากตางชาตแิตยงั
ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการพัฒนายังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร นอกจากนี้ ภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไทยยังตองเผชิญกับความทาทายจากบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็ว ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมือง สงผลใหมีขีดความสามารถในการ
แขงขันตํ่า โดยหากพิจารณาผลการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
ในชวง 10 ปทีผ่านมา พบวา การเตบิโตของ GDP ภาคอตุสาหกรรม
เฉลี่ยอยูที่เพียงรอยละ 3 ตอป การลงทุนเติบโตเฉลี่ยเพียง

à»�´á¼¹ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁä·ÂÃÐÂÐ 20 »‚

รอยละ 2 ตอป มูลคาการสงออกภาคอุตสาหกรรมขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 5.4 ตอป และผลิตภาพรวม (Total Factor
Productivity : TFP) ภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้เฉลีย่เพยีงรอยละ 
0.7 ตอป ซึง่ถอืวายงัอยูในระดบัตํา่และยงัไมมากพอทีจ่ะนาํไปสู
การขบัเคลือ่นประเทศใหกาวสูการเปนประเทศรายไดสงูภายใน
ป 2579 ไดตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 
 การที่จะนําพาประเทศใหกาวขามกับดักและยกระดับ
ศกัยภาพในการแขงขนัของประเทศสูการเปนประเทศรายไดสงู
ทีม่กีารเตบิโตอยางมัน่คง และยัง่ยนื จาํเปนตองมกีารปฏริปูภาค
อตุสาหกรรมภายใตโมเดลประเทศไทย 4.0 ทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ดวยเทคโนโลยแีละนวตักรรม กระทรวงอตุสาหกรรม จงึไดจดัทาํ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป
(พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยในระยะ 20 ปขางหนา ภายใตวิสัยทัศน 
“มุงสู อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยปญญาและเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก” โดยตั้งเปาหมายในระยะ 20 ปขางหนา ให
ภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยไมนอย

สํานักขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ

»ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒà¡×Íº 6 ·ÈÇÃÃÉ ¹ÑºµÑé§áµ‹á¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á
áË‹§ªÒµÔ©ºÑº·Õè 1 ̈ Ò¡ª‹Ç§»ÃÐà·Èä·Â 1.0 áÅÐ 2.0 ·Õèà¹Œ¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹»ÃÐà·È´ŒÇÂà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍ·´á·¹¡ÒÃ¹íÒà¢ŒÒ ÁÒÊÙ‹ÂØ¤»ÃÐà·Èä·Â 3.0 ·Õèà¹Œ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁË¹Ñ¡áÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔµà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ÁÒ¡¢Öé¹ 
·íÒãËŒà¡Ố ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁËÅÒ¡ËÅÒÂÊÒ¢Ò ÃÇÁ¶Ö§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁãËÁ‹ æ ·ÕèÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́áÅÐ¤ÇÒÁàµÔºâµãËŒ¡Ñº»ÃÐà·ÈÁÒà»š¹ÅíÒ´Ñº
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กวารอยละ 4.5 ตอป การลงทนุเตบิโตเฉลีย่ไมนอยกวารอยละ 10 
ตอป มลูคาการสงออกขยายตวัเฉลีย่รอยละ 8 ตอป ผลติภาพรวม
(Total Factor Productivity : TFP) ภาคอุตสาหกรรมเติบโต
เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 2 ตอป และมีนักรบอุตสาหกรรมพันธุ
ใหม (New Warrior 4.0) จํานวน 150,000 ราย 
 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายตามกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป จะมุงเนน 10 
อุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต (S-Curve) ตามทีค่ณะรฐัมนตรไีดใหความเหน็ชอบแลว 
โดยจําแนกเปน 5 กลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก 
 (1) กลุมเกษตรแปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 
อตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ เกษตรแปรรปู อตุสาหกรรม
ชีวภาพ
 (2) กลุมสาธารณสขุ สขุภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย 
เชน อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร อุปกรณการแพทย และ
บริการทางการแพทย
 (3) กลุมเครือ่งกลทีใ่ชระบบอเิลก็ทรอนกิสควบคมุ อปุกรณ
อัจฉริยะ และหุนยนต เชน อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 
เครือ่งใชไฟฟา อเิลก็ทรอนกิสและอปุกรณโทรคมนาคม หุนยนต 
อากาศยานและชิ้นสวน
 (4) กลุมดจิทิลั เชน เทคโนโลยอีนิเตอรเนต็เชือ่มตออปุกรณ 
ปญญาประดิษฐ ธุรกิจพัฒนาและใหบริการซอฟแวร พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส Data Center Cloud Computing
 (5) กลุมอตุสาหกรรมสรางสรรค ทนุวฒันธรรมและบรกิาร
ที่มีมูลคาสูง เชน ทองเที่ยว อุตสาหกรรมแฟชั่น อุตสาหกรรม
ไลฟสไตล อุตสาหกรรมสื่อสรางสรรคและแอนิเมชั่น

 นอกจากกลุมอตุสาหกรรมเปาหมายขางตนแลว ยงัจาํเปน
ตองมีการปรับโครงสรางและยกระดับความสามารถในการ
แขงขนัของกลุมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและอตุสาหกรรมสนบัสนนุ 
เพื่อรองรับการเติบโตของกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย เชน 
ปโตรเคมีและพลาสติก เคมีภัณฑ อุตสาหกรรมพลังงาน เหล็ก
และโลหการ บรรจุภัณฑ เครื่องจักรกล แมพิมพ เหมืองแร 
เปนตน
 ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบดวย ยทุธศาสตรสาํคญั 3 ดาน ไดแก
 
ยุทธศาสตรที่ 1 : ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยสูอุตสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนดวยปญญา ประกอบดวย 3 กลยุทธยอย ไดแก 
 1. การยกระดับผลิตภาพ มาตรฐานและนวัตกรรม โดยใช
กลไกสําคัญ ประกอบดวย การยกระดับมาตรฐาน (Standard) 
การเพิม่ผลติภาพในการผลติ (Productivity) และการขบัเคลือ่น
นวัตกรรม (Innovation) นอกจากนี้ ยังตองเพิ่มการสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Growth Enterprise) 
และการสรางการเติบโตของวิสาหกิจดานความคิดสรางสรรค 
และดานวัฒนธรรม (Cultural & Creative Enterprise) เพื่อ
ใหการพัฒนาเปนไปอยางยั่งยืน
 2. การเสริมสรางเศรษฐกิจฐานรากและสังคมผูประกอบ
การ โดยสงเสริมผูประกอบการทุกระดับในการใชนวัตกรรมใน
การประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสูวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ครอบคลุม
ผู ประกอบการทั้งในกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือ OTOP กลุม
ธุรกิจเกิดใหม (Startup) กลุมวิสาหกิจขนาดยอม (Small 
Enterprises : SEs) และกลุมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดใหญ
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(Medium Enterprises and Large Enterprise : MEs & LEs) 
เพือ่เปนนกัรบอตุสาหกรรมพนัธุใหม (New Warrior) ทีส่ามารถ
พัฒนา เติบโต และพรอมเขาสูระดับสากล 
 3. การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม เพื่อ
รองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมเปาหมาย โดยตองมีการ
เชือ่มโยงเครอืขายใน 3 ดาน คอื (1) การสรางเครอืขายเชือ่มโยง
อตุสาหกรรมในแนวดิง่ (Vertical Integration Collaboration)
เปนการสรางเครือขายเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุตสาหกรรม  
(2) การสรางเครือขายเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในแนวราบ 
(Horizontal Integration Collaboration) เปนการสราง
เครือขายเชื่อมโยงในกลุมผูประกอบการของแตละคลัสเตอร
อุตสาหกรรม และ (3) การสรางเครือขายอุตสาหกรรม โดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน (Helix Collaboration)  
ซึ่งเครือขายคลัสเตอรของอุตสาหกรรมตาง ๆ จะตองประกอบ
ดวยตัวแทนของทุกภาคสวน ทั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตาง ๆ 

ยทุธศาสตรที ่2  : ปฏริปูนเิวศอตุสาหกรรมรองรบัอตุสาหกรรม
ที่ขับเคลื่อนดวยปญญา ประกอบดวย 3 กลยุทธยอย ไดแก
 1. การปฏริปูองคกรภาครฐัใหยดืหยุนตอการเปลีย่นแปลง 
โดยการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่เกี่ยวของ
กับการประกอบการ เชน การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
ขั้นตอนการดําเนินงาน การกําหนดมาตรการตาง ๆ ของ
ภาครัฐใหเอื้ออํานวยตอการประกอบการ การปรับบทบาท
องคกรภาครัฐจากหนวยงานกํากับดูแล (Regulator) เปน
หนวยงานอํานวยความสะดวก (Facilitator) การสงเสริม

ใหเกิดประชาคมอุตสาหกรรมโดยบูรณาการทํางานรวมกับ
ภาคเอกชน/นกัลงทนุเพือ่ผลกัดนัใหเกดิการพฒันาอตุสาหกรรม
อยางเปนรูปธรรม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน
ภาครฐัจากหนวยงานตามบทบาทหนาที ่(Functional Based) 
เปนหนวยงานเพือ่ดาํเนนิภารกจิตามนโยบาย (Agenda Based) 
ซึ่งจะสามารถใหความสําคัญ (Focus) กับภารกิจเรงดวนที่ได
รับมอบหมาย โดยบูรณาการทํางานรวมกับหนวยงานอื่น ๆ 
เพื่อใหบรรลุภารกิจและสามารถยุบหรือยายหนวยงานไดเมื่อ
ภารกิจเสร็จสิ้น 
 2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม ทั้งโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ (Physical 
Infrastructure) เชน เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ นคิมอตุสาหกรรม
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ศูนยทดสอบ ศูนยวิจัยพัฒนา 
ศนูยออกแบบอตุสาหกรรม สาธารณปูโภคเพือ่การอตุสาหกรรม 
โครงสรางพื้นฐานเชิงระบบ เชน ระบบบริหารจัดการขยะ/กาก
อุตสาหกรรม ระบบการมาตรฐาน ระบบบริหารจัดการดาน
โลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
สู ภาคการผลิต และโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล (Digital 
Infrastructure) เชน อนิเตอรเนต็ความเรว็สงู ศนูยขอมลู ระบบ 
e-Government 
 3. การพัฒนาทักษะ องคความรูของบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยการยกระดับทักษะและองคความรูดาน
เทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มจํานวนแรงงานฝมือที่มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีรวมกับสถานศึกษา และสรางเครือขาย
ผูประกอบการ สถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
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พัฒนาฝมือแรงงาน การสรางผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและ
นวตักร การพฒันาความรูดานเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั
ใหแกบุคลากรในองคกร รวมทั้งการเชื่อมโยงนวัตกรรมและ
องคความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยทุธศาสตรที ่3 :  เชือ่มโยงอตุสาหกรรมไทยกบัเศรษฐกจิโลก 
ประกอบดวย 3 กลยุทธยอย ไดแก 
 1. การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยเขาสูหวงโซการผลิตของ
โลก โดยการเชือ่มโยงผูผลติของไทยกบัผูผลติชัน้นาํของโลก และ
สรางบทบาทในการเปนผูบริหารจัดการหวงโซการผลิตระดับ
โลกในสาขาอุตสาหกรรมที่สําคัญและไทยมีศักยภาพ รวมถึง
การพฒันาความรวมมอืดานการพฒันาเศรษฐกจิและเทคโนโลยี
กับกลุ มสาขาอุตสาหกรรม/ธุรกิจในประเทศเป าหมาย
การสรางภาพลกัษณอตุสาหกรรมไทยใหเปนทีรู่จกั และเชือ่มโยง
ระบบการมาตรฐานไทยเขาสูระบบการมาตรฐานโลก เพื่อให
ภาคการผลิตของไทยสามารถชี้นําหรือตอบสนองตอความ
ตองการในการผลติของตลาดโลกและสามารถเปนสวนหนึง่ของ
หวงโซการผลิตโลก 
 2. การเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดสูสากลดวยดิจิทัล 
โดยเพิม่การตดิตอสือ่สารดวยระบบออนไลนและเพิม่การทาํการ
ตลาดดิจิทัลสู สากล การจัดการระบบโลจิสติกสดวยดิจิทัล 
การพัฒนาระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 
 3. การสงเสริมการลงทุนขยายฐานการผลิตในและนอก
ประเทศ เพื่อเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของโลก โดยการพัฒนา
ประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาค 
มมีาตรการจงูใจและสนบัสนนุใหนกัลงทนุตางชาตเิขามาลงทนุ
หรอืตัง้ฐานการผลติในประเทศไทย ในขณะเดยีวกนักส็งเสรมิให
นกัลงทนุและผูประกอบการของไทยขยายการลงทนุหรอืขยาย
ฐานการผลิตไปยังตลาดตางประเทศ
 ทัง้นี ้ภายใตยทุธศาสตรดงักลาว ไดกาํหนดแผนทีน่าํทางใน
การพฒันาอตุสาหกรรมไทย ระยะ 20 ป โดยแบงออกเปน 4 ระยะ
คือ ระยะเรงดวน (1 - 2 ป) ระยะที่ 2 (2 – 5 ป) ระยะที่ 3
(5 – 10 ป) และระยะที่ 4 (10 – 20 ป) โดยในระยะเรงดวน 
(ป 2560 – 2561) มีแผนการดําเนินงานที่สําคัญภายใต
ยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
 ยุทธศาสตรที่ 1 มีแผนการดําเนินงานสําคัญ เชน การจัด
ทาํแผนเพิม่ผลติภาพภาคอตุสาหกรรมของประเทศ การพฒันา
วิสาหกิจตนแบบที่มีศักยภาพสูการผลิตแบบอัตโนมัติ การจัด
ทําเกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมดานตาง ๆ ในอุตสาหกรรม
เปาหมาย การสนับสนุนการนํางานวิจัยดานเทคโนโลยีและ
นวตักรรมมาสูการผลติภาคอตุสาหกรรม การยกระดบัและสราง
นักรบอุตสาหกรรมพันธุใหม (New Warrior 4.0) การพัฒนา
หมูบานอตุสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industrial Village)
การพัฒนาศูนยชวยเหลือผู ประกอบการ (SME Rescue 

Center) การสรางการรวมกลุมเครือขายในรูปแบบคลัสเตอร
ในพื้นที่ประกอบการ เปนตน
 ยุทธศาสตร ที่  2 มีแผนการดําเนินงานสําคัญ เช น 
การปรับโครงสรางหนวยงานระดับกรมและสถาบันเครือ
ขายของกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดตั้งสํานักงานการ
มาตรฐานแหงชาติเพื่อปฏิรูประบบการมาตรฐานของประเทศ
ใหเปนเอกภาพ การผลกัดนัการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิ
ภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) การพฒันา
ศนูยซอมอากาศยานทีส่นามบนิอูตะเภา การบรหิารจดัการและ
เพิ่มศักยภาพการบริการของ Industrial Design Center ให
ครอบคลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย การจัดตั้งศูนยสงเสริมงาน
วิจัยสูการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industry Transformation 
Center : ITC)  การพัฒนา World Food Valley การเตรียม
ความพรอมในการบรหิารจดัการศนูยทดสอบยานยนตและยาง
ลอแหงชาติ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การพัฒนา
แรงงานใหมีความรู และทักษะในการใชเทคโนโลยีรองรับ
อุตสาหกรรมเปาหมาย เปนตน
 ยทุธศาสตรที ่3 มแีผนการดาํเนนิงานสาํคญั เชน การเชือ่ม
โยงหวงโซมลูคาระหวางประเทศไทยกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน
ในอตุสาหกรรมเปาหมาย การเชือ่มโยงระบบการมาตรฐานไทย
เขาสูระบบการมาตรฐานโลก การสงเสริม e-Market และการ
ใชสือ่ออนไลน การสงเสรมิการพฒันา e-Payment การกาํหนด
มาตรการชกัชวนบรษิทัชัน้นาํระดบัโลกมาลงทนุในอตุสาหกรรม
เปาหมาย การสงเสรมิและใหคาํแนะนาํบรษิทัไทยทีม่ศีกัยภาพ
ไปลงทุนยังตางประเทศ เปนตน
 สวนกลไกการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรสูการปฏบิตั ิกระทรวง
อุตสาหกรรมไดเสนอใหใชกลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู  คือ 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ หรือ กอช. ซึ่ง
เปนคณะกรรมการระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรอง
นายกรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงตาง ๆ และผูบริหารสวนราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูบริหารองคกรภาคเอกชน ไดแก ประธานสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
และประธานสมาคมธนาคารไทย ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิที่
นายกรฐัมนตรแีตงตัง้ เปนกรรมการ โดยมกีระทรวงอตุสาหกรรม
เปนกรรมการและเลขานกุาร เพือ่ใหการขบัเคลือ่นเกดิผลอยาง
เปนรูปธรรม ภายใตการบูรณาการทํางานและการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ซึ่งจะรวมเปนพลังผลักดันใหอุตสาหกรรม
ไทยสามารถพัฒนาและเติบโตได อยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอไป

จัดทําโดย

นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

ขอมูลอางอิงและภาพประกอบ
ภาพปก Designed by Jannoon028 / Freepik”

http://www.freepik.com/free-photo/a-person-using-futuristic
-technology_961483.htm”>Designed by Freepik</a>
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ECON REVIEW

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

 
  ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเดอืนธนัวาคม 2559 ขยายตวั
รอยละ 0.5 สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับเพชรพลอย และอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน
อเิลก็ทรอนกิสอตุสาหกรรมการผลติเหลก็ ดชันผีลผลติขยายตวั
รอยละ 24.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  เนื่องจาก
ราคาเหล็กในตลาดโลกปรับสูงขึ้นสงผลใหเหล็กที่ผลิตได
ในประเทศสามารถแขงขันได
  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอย ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 20.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน เนื่องจากมีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินคาประเภท
กําไลอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 15.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
อันเปนผลมาจากความตองการใชชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ใช
ในอุตสาหกรรมรถยนตและเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
ทั้งในตลาดยุโรปและสหรัฐฯ
  สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่หดตัว เชน  
อตุสาหกรรมการผลติยานยนตอตุสาหกรรมการผลติผลติภณัฑ
พลาสติกและอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 16.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน ซึ่งลดลงใน
กลุมสินคารถปคอัพ และรถยนตนั่งขนาดกลาง เนื่องจากตลาด
ภายในประเทศและตลาดคูคาหลกัชะลอตวั เชน ตะวนัออกกลาง 
แอฟริกา อเมริกากลางและอเมริกาใต
  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากลูกคาไปซื้อสินคาประเภทแผนฟลมพลาสติกจากจีน
และอินโดนีเซียแทน เพราะมีราคาถูกกวาทําใหมีคําสั่งซื้อลดลง
  อตุสาหกรรมการผลติเสือ้ผาสาํเรจ็รปู ดชันผีลผลติหด
ตัวรอยละ 0.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ความตองการของประเทศคูคาชะลอตัว
  สําหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมภาพรวมป 2559 
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยทั้งปขยายตัวร อยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรม  
การผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องประดับเพชรพลอยมีการขยายตัวสูงโดยดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศขยายตัวเฉลี่ยรอยละ
21.5 เมื่อเทียบกับปกอนและดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.3 
เมื่อเทียบกับปกอน
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(Mekong-Republic of Korea Cooperation)

 ลุมนํ้าโขงถือเปนอูขาวอูนํ้าและรากฐานสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรกวาหลายสิบลานชีวิตในพื้นที่

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย อยางไรก็ตามแมวาพื้นที่เหลานี้จะอุดม

ไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ เชน นํ้า ปาไม ประมง แรธาตุ และพลังงานที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจมหาศาล แตภาวะขาดแคลน

โครงสรางพื้นฐานและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศในชวงที่ผานมากลับเปนปจจัยที่ขัดขวางไมให

คนในพื้นที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่มั่งคั่งอยางที่ควรจะเปนจึงกอใหเกิดกลไกความรวมมือเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และพัฒนาตอยอดเปนความรวมมือกับประเทศหุนสวนทางเศรษฐกิจ

ในหลายกรอบ ไดแก ความรวมมือลุมนํ้าโขง-คงคา (อินเดีย) (Mekong – Ganga Cooperation) ความรวมมือประเทศ

ลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Mekong-Japan Cooperation) ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic 

of Korea Cooperation) ความรวมมือแมโขง- ลานชาง (จีน) (Mekong – Lanchang Cooperation) และความรวมมือ

แมโขง - มิสซิสซิปป (สหรัฐฯ) (Mekong - Mississippi Cooperation)

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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 การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐ

เกาหลีลาสุด ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุม

ไดยืนยันเจตนารมณของประเทศสมาชิกในการเปนหุนสวน

เชิงยุทธศาสตรของสาธารณรัฐเกาหลี ในการสงเสริมความ

รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาค

ลุมนํ้าโขง เพื่อลดชองวางในการพัฒนาและสนับสนุนการสราง

ประชาคมอาเซียนผานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

พ.ศ. 2557 - 2560  โดยที่ประชุมไดรับรองการอนุมัติโครงการ

ความรวมมือจํานวน 7 โครงการ ซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก

เพือ่ขอรบังบประมาณจาํนวน 1 ลานดอลลารจากกองทนุความ

รวมมอืลุมนํา้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหล ี(Mekong-Republic of 

Korea Cooperation Fund: MRCF) โดยมสีถาบนัความรวมมอื

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมนํ้าโขง (Mekong Institute: MI) เปน

ผูประสานงานหลกัและบรหิารจดัการกองทนุ MRCF ซึง่สามารถ

เสนอโครงการเพื่อสงเสริมการพัฒนาในประเทศลุ มนํ้าโขง

ภายใตความรวมมือ 6 สาขา ไดแก 1) โครงสรางพื้นฐาน 

2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

4) การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 5) การ

พัฒนาทรัพยากรนํ้า และ 6) การเกษตรและการพัฒนาชนบท 

โดยประเทศสมาชิกสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุน MRCF ไดไมตํ่ากวา 200,000 ดอลลาร และ

ไมเกิน 500,000 ดอลลาร และมีระยะเวลาดําเนินการระหวาง 

6 เดือน ถึง 3 ป

บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมตอความรวมมือดาน

การพัฒนาประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี

 ที่ผานมา กระทรวงอุตสาหกรรมนับวามีบทบาทสําคัญ

ในการรวมมือกับหนวยงานหลักของไทยโดยกระทรวงการ

ตางประเทศ พัฒนาตอยอดองคความรูและยกระดับหวงโซ

แหงคุณคา (ValueChain) โดยประสานความรวมมือกับ

สาธารณรัฐเกาหลีในดานนวัตกรรม องคความรูและเทคโนโลยี

ในสาขาที่สาธารณรัฐเกาหลีมีความเชี่ยวชาญ โดยในลําดับแรก

ใหความสําคัญกับการเกษตรและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดย

คาํนงึถงึสิง่แวดลอม เนือ่งจากภมูภิาคลุมนํา้โขงมภีาคการเกษตร

เปนปจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้ง

เปาหมายการพัฒนา “ขาว” ซึ่งเปนสินคาเกษตรหลักของ

ภูมิภาคตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า เริ่มจากกระบวนการเพาะปลูก 

การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจําหนายสูตลาด รวมทั้ง 

แนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรคในการผลิต เพื่อสงเสริม

และพัฒนาศักยภาพการผลิตและอุตสาหกรรมการแปรรูปขาว

ตามหวงโซอปุทาน และเพือ่สรางความมัน่คงทางอาหารในพืน้ที่

ลุมนํ้าโขง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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 ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีถือกําเนิดขึ้น

ในการประชุมผูนําอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 13 ณ 

กรุงฮานอย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลี

ไดเสนอใหมีการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุ มนํ้าโขงกับ

สาธารณรัฐเกาหลี ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา 

สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี 

มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือในดาน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญ

แกความรวมมอืเพือ่การพฒันาอนภุมูภิาคใหแขง็แกรงควบคูกบั

การเตบิโตกาวหนาไปดวยกนัอยางยัง่ยนืความรวมมอืลุมนํา้โขง

กับสาธารณรัฐเกาหลีมีการประชุม 2 ระดับ คือ การประชุม

ระดบัรฐัมนตรแีละการประชมุระดบัเจาหนาทีอ่าวโุส กาํหนดจดั

คราวละ 1 ครัง้ตอป โดยการประชมุระดบัรฐัมนตรจีะจดัในชวง

การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนกับประเทศคูเจรจา 

และกลับไปจัดที่สาธารณรัฐเกาหลีทุก 3 ป สวนการประชุม

ระดับเจาหนาที่อาวุโสจะจัดทุกปที่ประเทศสมาชิกเรียงตาม

ลําดับอักษร

 การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐ

เกาหลีครั้งแรก จัดขึ้นระหวางวันที่ 27-28 ตุลาคม 2554 ณ 

กรงุโซลสาธารณรฐัเกาหลโีดยทีป่ระชมุไดรบัรองปฏญิญาแมนํา้

ฮันเพื่อสถาปนาความเปนหุนสวนที่ครอบคลุมเพื่อความเจริญ

รุงเรืองรวมกันของลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Han-River 

Declaration of Establishing the Mekong-Republic of 

Korea  Comprehensive Partnership for Mutual Prosperity)

ซึง่กาํหนดสาขาความรวมมอื 3 ดาน ประกอบดวยความเชือ่มโยง

ในอาเซียน (โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี

สารสนเทศ) การพัฒนาที่ยั่งยืน (การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรนํ้า) การพัฒนา

ที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง (การเกษตรและการพัฒนาชนบท 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) โดยมีการจัดการประชุม

มาอยางตอเนื่อง
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จัดทําโดย
นางศุภวรรณ เทอดเกียรติ์บูรณะ

ขอมูลอางอิง:
โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการผลิตขาว ภายใตความรวมมือลุมแมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี             
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ

ภาพประกอบ: 
ธรชัย ศักดิ์มังกร

http://www.farmthailand.com
https://fengshuiwin.wordpress.com

(Local Economy Development) ที่เนนการสรางความ

เขมแข็งจากภายในดวยการติดอาวุธทางปญญาใหแกเกษตรกร 

นักวิชาการ และผูประกอบการ เติมเต็มองคความรู การบริหาร

จัดการ และการสรางนวัตกรรม โดยไมสงผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม สังคม และชุมชม ทําใหอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 

บรรลุตามเปาหมายของการสรางความรวมมือเพื่อการพัฒนา

ระหวางภูมิภาคลุมนํ้าโขงและสาธารณรัฐเกาหลี

 ทั้งนี้ ในป 2559 ไทยไดจัดทําขอเสนอ “โครงการฝก

อบรมอยางครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาว 

(Comprehensive Training to Increase Efficiency of 

Rice Productionin the Mekong Region)” เพื่อขอรับการ

สนับสนุนจากกองทุน MRCF โดยเปนการบูรณาการดําเนิน

โครงการระหวาง 4 หนวยงาน ไดแก กรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ กระทรวงการตางประเทศ กรมการขาว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ สถาบันอาหารและสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) หรือ 

GISTDA กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยแบงการ

ดําเนินกิจกรรมออกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก 1) การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปลูกขาว 2) การสรางมูลคาเพิ่มจากการ

แปรรูปผลิตภัณฑขาว และ 3) การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เพือ่การวางแผนการปลกูขาวโดยไทยเปนตนแบบการผลติและ

ถายทอดองคความรูและแลกเปลีย่นประสบการณใหกบัประเทศ

ลุมนํ้าโขงที่เขารวมโครงการ คือ กัมพูชา เมียนมา สปป. ลาว 

เวียดนาม และไทยโดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ

 สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาศักยภาพ

ในการผลิตขาวการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูกการเก็บ

เกี่ยวขาว และการวางแผนการผลิตระหวางประเทศลุมนํ้าโขง

และสาธารณรัฐเกาหลี

  การเพิ่มประสิทธิภาพในโรงสีขาวและเทคโนโลยี

การประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม

  เสริมสรางความสามารถในการใชเทคโนโลยีการ

วิเคราะหสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดลอม เพื่อวางแผนการ

เพาะปลูก เพิ่มประสิทธิภาพและกาวขามขีดจํากัดในการผลิต

 ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากกองทุน 

MRCF เรยีบรอยแลวและเริม่ดาํเนนิกจิกรรมในเดอืนกมุภาพนัธ 

- มีนาคม 2560 ณ ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งแบง

การฝกอบรมเปน 4 สวน คือ1) การเพิ่มผลผลิตขาว จัดโดย

กรมการขาว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) การใชเทคโนโลยีการ

ผลิตและการผลิตสีเขียว จัดโดยสถาบันอาหาร ณ กรุงเทพฯ 

3) การติดตามผลผานการใชเทคโนโลยี จัดโดย GISTDA 

ณ จังหวัดชลบุรี และ 4) การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

ในหนวยงานดานนวัตกรรมและเศรษฐกิจสรางสรรค ไดแก 

Korea Aerospace Research Institute (KARI), Innopolis 

Foundation และ Incheon Rice Field

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานดาน

การวางแผนและเปนผู ประสานงานหลักของโครงการไดมี

บทบาทสําคัญในการออกแบบหลักสูตรและวางแผนกิจกรรม 

การดําเนินงานฝกอบรมรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่จําเปน

ในการฝกอบรมเตรียมการดานสารัตถะ และการอํานวยความ

สะดวกในดานตาง ๆ  แกหนวยงานและผูเขารบัการฝกอบรมเพือ่

ใหการดําเนินโครงการดังกลาวเปนไปอยางราบรื่นสอดคลอง

กับวัตถุประสงคในการบูรณาการการทํางานรวมกันและเกิด

ประโยชนอยางแทจริงแกผูเขารับการฝกอบรมจากประเทศ

ลุมนํ้าโขงและประเทศไทย

 จากการทีส่าธารณรฐัเกาหลไีดเขามาสถาปนาความรวมมอื

กับประเทศลุ มนํ้าโขงเนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพทางดาน

เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน รวมทั้งการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงเครือขายในภูมิภาค จึงเปนโอกาส

อันดีที่ประเทศไทยไดแสวงหาความรวมมือในสาขาที่ทั้งสอง

ฝายมีความเชี่ยวชาญและเกื้อกูลตอกันโดยเฉพาะขาวซึ่งเปน

ภาคเกษตรกรรมและตอยอดอุตสาหกรรมแปรรูปที่สําคัญของ

ไทยและภูมิภาคลุมนํ้าโขง
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เก็บมาเลา

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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เมื่อปลายปกอน ผู เขียนไดสะดุดตาพบเห็น 

“ขนมฝรัง่กฎุจีนียีห่อธนสูงิห” วางขายอยูในบธูขาย

กระเปาเปในงานแสดงสนิคาไทยซึง่ขนมฝรัง่กฎุจีนีนี้

ทั้งรุ นปู  ยา ตา ยาย ญาติ ๆ และผู เขียนชอบ

รบัประทานมาก ๆ  เพราะอรอยและเปนขนมโบราณ

เกาแก สอบถามผูขายทราบวา ที่นําขนมกุฎีจีน

มาขายเพราะมลีกูเขยซึง่เปนทายาทรุนที ่5 ของราน

ทําขนมกุฎีจีนยี่หอธนูสิงห ซึ่งยังคงสืบทอดและ

อนุรักษการทําขนมนี้ไวใหคนรุนตอตอไปไดทาน 

โดยไมไดกําไรมากนัก 

 

 ผูเขียนจึงไดศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับขนมกุฎี

จีนยี่หอธนูสิงหเพื่อเก็บมาเลาใหทานผูอานไดรับรู 

รับทราบ ดังนี้

 "ขนมฝรั่งกุฎีจีน" เปนขนมโบราณกวา 200 ปมาแลว โดยได

ตนตํารับมาจากชาวโปรตุเกสที่มาตั้งถิ่นฐานอยูในชุมชนกุฎีจีนที่ตั้งอยูริม

แมนํา้เจาพระยาฝงธนบรุ ีเปนอกีหนึง่ชมุชนโบราณเกาแกอายกุวา 200 ป

ตั้งแตสมัยกรุงธนบุรี ที่ปจจุบันนี้กลายเปนแหลงทองเที่ยวทางชุมชน

ทีไ่ดรบัความนยิมจากนกัทองเทีย่ว เพราะชมุชนแหงนีม้ขีองดอียูมากมาย

ไมวาจะเปนวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนโบราณสถานที่สําคัญ ๆ 

เชน โบสถซางตาครสูอนัสวยงาม วดักลัยาณมติรวรมหาวหิารทีค่นนยิมมา

ทาํบญุกราบไหวพระพทุธไตรรตันายกหรอืทีค่นจนีเรยีกกนัวา “ซาํปอกง”
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สวนคนไทยเรียกวา “พระโต” หรือ “หลวงพอโต”และอีกหนึ่ง

ของดีของชุมชนแหงนี้ก็คือ "ขนมฝรั่งกุฎีจีน"  ซึ่งปจจุบันนี้

เหลือบานที่ยังทําขนมฝรั่งกุฎีจีนอยูเพียง 2-3  เจาเทานั้นโดย

เจาตนตํารับ คือ “ธนูสิงห” ซึ่งรานตั้งอยูซอยกุฎีจีน 7

 “คุณโปง” ทีปกร สุจจิตรจูล ซึ่งเปนทายาทรุนที่ 5 เปน

เจาของและผู ทําขนมฝรั่งกุฎีจีนยี่ห อธนูสิงหตามสูตรตน

ตํารับซึ่ง“ธนูสิงห” มีที่มาจากนามสกุลของคุณตาทวด หรือ 

คุณหลวงรามฤทธิไกร จึงไดนํานามสกุลดังกลาวมาใชเปน

ชื่อขนมฝรั่งฯ สูตรตนตํารับนี้ และ “ธนูสิงห” นั้นเพิ่งจดเปน

ชื่อยี่หอเมื่อประมาณ 16 ปที่ผานมา ทั้งนี้ ในยุคสมัยของ

ทายาทรุนที ่5 คณุโปง นบัเปนชวงเวลาทีเ่กดิความเปลีย่นแปลง

หลายอยาง ไมวาจะเปนการเริ่มตนชื่อยี่หอ “ธนูสิงห” และการ

เปลี่ยนของอุปกรณที่ใชในการผลิต รวมถึงบรรจุภัณฑของขนม

จากอดีตนั้นจะวางขายเปนชิ้น ๆ หรือใสถาดสงขาย แตใน

ปจจุบันมีการบรรจุขนมในซองพลาสติกเพื่อความสะดวก

ในการขนสงและการเก็บรักษา“ดวยขอจํากัดทางแรงงาน

และเวลา ทําใหเราจําเปนตองปรับเปลี่ยนบางอยางและรูจัก

ใชประโยชนจากเทคโนโลยี แตถาหากวันหนึ่งตองกลับไปใช

อุปกรณโบราณเหลานั้นทําขนม ผมก็ยังใชเปนและรูจักวิธีการ

ใชงานของมัน”

 สิ่งสําคัญที่ไมเคยเปลี่ยนแปลงไปไมวาจะผานมากี่ยุคสมัย

ก็คือสูตรขนมฝรั่งกุฎีจีน อันมีตนกําเนิดจากชาวโปรตุเกสที่มา

อาศัยอยู ในประเทศไทย สายตระกูลของคุณโปงนั้นศึกษา

สูตรขนมมาจาก คุณแชม กัลมาพิจิตร ซึ่งมีเชื้อสายโปรตุเกส 

เอกลกัษณจะอยูทีเ่นือ้ขนมทีแ่นน กรอบนอกนุมใน ไมใชผงฟแูละ

สารกนับดู รวมถงึรปูทรงขนม ทีห่ากสงัเกตด ี ๆ  จะไมเหมอืนของ

เจาอื่น คือฐานขนมจะขึ้นรูปแบบเฉียงขึ้นไมไดตั้งขึ้นไปตรง ๆ

“คุณตาบอกเสมอวาอยาไปแปลงสูตรขนม ใหอนุรักษเนื้อขนม

แบบนี้เอาไวใหลูกหลานไดกิน และก็อยาขายขนมฝรั่งแพง

จนเกินไป”

 “ผูอาวุโสทานหนึ่งในชุมชนไดบอกผมวา ‘ถาเนื้อขนมฝรั่ง

กุฎีจีนมันเนื้อไมแนน เหมือนบานโปง เขาก็ไมเรียกวาขนมฝรั่ง

กฎุจีนี’  ยิง่ทาํใหผมรูสกึวา สิง่นีค้อืเอกลกัษณทีเ่ราควรสบืทอดตอ

แมเนือ้แบบนีจ้ะไมใชเนือ้ขนมทีน่ยิมในปจจบุนั แตเรากย็งัขายได

ไมวาจะขายดวยเรื่องราวของมันหรือความชอบจากคนกลุม

เล็ก ๆ ก็ตาม แตนี่คือความแตกตางที่ทําใหเราไมเหมือนขนม

เบเกอรี่ตามรานทั่วไป”

 “ครอบครัวไมไดกดดันวาผมตองมาสานตอ ผมตัดสินใจ

ทีจ่ะทาํตรงนี ้(คณุโปงฯ สาํเรจ็การศกึษาจากคณะครศุาสตร สาขา

วิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) มันเปนสิ่งที่รูสึก

ผูกพันมาตั้งแตเด็ก เปนไปโดยธรรมชาติมากกวา”และนี่ก็เปน

เหตผุลทีค่ณุโปงไมไดคาดหวงัวา นองใบบวั ลกูสาวคนเดยีวของ

คณุโปง จะตองมาสานตอการทาํขนมฝรัง่กฎุจีนี คณุโปงกลาววา 

“โตขึน้เขาอาจจะมสีิง่ทีเ่ขาชอบ เขาใฝฝน ชวีติเปนของเขา แตก็

ไมอยากใหขนมฝรั่งกุฎีจีนตองสูญหายไป ถาคนมาสานตอเปน

ลูกหลานเรามันก็ดี แตถาไมใช จะเปนใครก็ได ผมยินดีและ

พรอมจะถายทอด แตถาหากไมมีผูมีใจรักมาสืบทอดตอจริง ๆ 

แลวขนมตองสญูหายไป กค็งตองปลอยใหมนัเปนไปตามกระแส

สังคม ดีกวามีคนมานํามันไปเปลี่ยนแปลงจนเสียความเปน

ขนมฝรั่งกุฎีจีน ไป”
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จัดทําโดย

นางสาวสมพิศ นาคสุข
       

อางอิงและภาพประกอบ
 สัมภาษณคุณสุนันทาและคุณชรินทรทิพย รัถยาพิมล บริษัท แมท 

คอนเนอร จํากัด, 9 ก.พ. 2560
https://www.youtube.com/watch?v=q2-889vTSR4

http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.
aspx?NewsID=9500000102288

อรณิชา จุฑารัตน เลขที่ 21 ผลงานเขียนจากนักเขียนคายสารคดี 
SCG ครั้งที่ 8

http://info.gotomanager.com/news/details.aspx?id=88393

 ทัง้นี ้ปจจบุนั “คณุปาน”ธนกฤต  สจุจติรจลู นองชายคนเลก็

ของคุณโปง ไดมาสืบทอดการทําขนมฝรั่งกุฎีจีน สูตรตนตํารับ

ของตระกลู และจาํหนายขนมฝรัง่กฎุจีนี โดยใชยีห่อ “คณุหลวง”

ไปยังรานคาตาง ๆ นอกพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน เพื่อใหคนรูจักและ

นิยมขนมฝรั่งกุฎีจีนเพิ่มมากขึ้น

 รานขนมฝรั่งกุฎีจีนยี่หอธนูสิงห  มีลักษณะเดนตรงที่ใช

วัตถุดิบอยางดีมาทําขนม คือ แปงสาลี ไขเปด และนํ้าตาล ตีให

ผสมเขากันจนขึ้นฟู ดวยความชํานาญสวนตัวเทานั้น โดยไมได

ใสผงฟู หรือวาวัตถุกันเสียแตอยางใด แลวก็นําไปเทใสแมพิมพ 

และแตงหนาขนมดวยลกูเกด ลกูพลบั ชิน้ฟก และนํา้ตาลทราย 

(มคีวามเชือ่วารบัประทานชิน้ฟกแลวอยูเยน็เปนสขุ สวนนํา้ตาล

ทีโ่รยหนาใหขาวฉาบอยูบนขนมทานแลวจะรํา่รวยกนัจนนบัไม

ถวนลกูเกดและลกูพลบัเปนผลไมทีม่ปีระโยชนและมรีาคาแพง)

จัดวางลงในขั้นตอนการอบ แลวอบจนขนมสุกไดที่ โดยจะทํา

แบบสดใหม เรียกวาจะไดกลิ่นของขนมฝรั่งกุฎีจีนที่อบใหม ๆ 

รอน ๆ จากเตาสงกลิ่นหอมลอยมาเตะจมูกยั่วยวนใหชวนลิ้ม

รสชาติ

 ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่รานนี้จะมีอยู 2 แบบ คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน

แบบดัง้เดมิ (ชิน้เลก็) คอืไมมหีนา สามารถเกบ็ไวไดนาน 7-10 วนั

ตัวขนมเนื้อจะเบานุมหอม ออกรสไมหวานมาก สวนอีกแบบ

มีหนาชิ้นใหญ คือโรยหนาดวยลูกเกด ลูกพลับ ชิ้นฟก และ

นํ้าตาลทราย (แตถาเปนชิ้นเล็กจะไมใสลูกพลับ) สามารถเก็บ

ไวได 10-14 วัน ตัวเนื้อขนมแหงฟูนุมรวน แตตรงหนาขนม

จะเคี้ยวกรุบ ๆ เพราะตัวนํ้าตาลโรยหนา สวนราคาขนมถือวา

ไมแพง ขนมฝรัง่กฎุจีนีชิน้ใหญราคาชิน้ละ 30 บาท ถาเปนแบบ

ใสถุงชิ้นเล็ก มี 3 ชิ้น ราคา 35 บาท รานขนมฝรั่งกุฎีจีนธนูสิงห 

เปดขายทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น. 

 

 ทายสุด ทานคงรูคําตอบกับคําถามที่วา รูไหม...กุฎีจีน ?

หากทานไปชุมชนกุฎีจีนหรือพบเห็นขนมฝรั่งกุฎีจีนวางขาย

ที่ใด อยาลืมซื้อไปรับประทานหรือเปนของฝาก เพื่อใหขนม

โบราณเกาแกนี้ไดสืบทอดและอนุรักษใหรุนตอตอไปรูจักคะ

ขอบคุณ.

 ขนมฝรั่งกุฎีจีนที่รานนี้จะมีอยู 2 แบบ คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน
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MOVEMENT

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน ผูอํานวยการสํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 
พรอมดวยเจาหนาที่จากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เขาเยี่ยมชม บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) 
จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล ซึ่งเปนอุตสาหกรรม
ทีส่รางมลูคาเพิม่จากอตุสาหกรรมปาลมนํา้มนั เมือ่วนัศกุรที ่20 มกราคม 2560 
ณ จังหวัดระยอง

นายอทิธชิยั ยศศร ีผูอาํนวยการสาํนกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 2 เปนผูแทน
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
จัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) “การพัฒนาคลัสเตอรสิ่งทอไทย
สีเขียว เพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ” 
ภายใตโครงการประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green 
Productivity) ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันจันทรที่ 30 มกราคม 2560 
ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 
(MPI) เดือนธันวาคม 2559 และไตรมาสที่ 4/2559 
เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นางสาวปรารถนา บุญญฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ เป นผู แทนสํานักงาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรม เขารวมพธิเีปดการฝกอบรมหลกัสตูร 
“Comprehensive Training to Increase Efficiency
of Rice Production in the Mekong Sub-region”
ณ สถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
เมื่อวันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2560 โดยเปนการดําเนิน
โครงการภายใตความรวมมือลุมนํา้โขงกบัสาธารณรฐัเกาหลี 
และรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความรวมมือ
ลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong - Republic of 
Korea Cooperation Fund: MRCF) โดยมีผูเขารับการ
อบรมจาก สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และไทย
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รายงานการศึกษาและวิจัยดานอุตสาหกรรมแนะนํา

หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีรายงานการศึกษาและวิจัย 
ดานอุตสาหกรรมในรายสาขาอื่น ๆ  ใหบริการอีกมากมายทานสามารถใชบริการไดที่
หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ชั้น 2 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4349 หรือที่ Website : http://intra.oie.go.th/elibrary/

หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังมีรายงานการศึกษาและวิจัย 
ดานอุตสาหกรรมในรายสาขาอื่น ๆ  ใหบริการอีกมากมายทานสามารถใชบริการไดที่
หองสมุดสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
ชั้น 2 อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
โทร 0 2202 4349 หรือที่ Website : http://intra.oie.go.th/elibrary/
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(Productivity)
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