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สํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาคสํานกันโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

มองนโยบายการเติบโตสีเขียวมองนโยบายการเติบโตสีเขียว

แหงลุมแมนํ้าฮันคังแหงลุมแมนํ้าฮันคัง
 ระหวางวันที่ 7-11 มิถุนายน 2555 ที่ผานมา คณะของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พรอมดวยคณะนักวิจัยจาก

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ในฐานะท่ีปรึกษาดําเนินโครงการศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง

เปรียบเทียบ : กรณีศึกษาประเทศไทย เกาหลีใต อินเดีย จีน ไดเดินทางไปสํารวจภาคสนาม ณ ประเทศเกาหลีใต โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคอุตสาหกรรม 

ระดับรายสาขา และระดับประเด็นสําคัญเพื่อนํามาศึกษาวิเคราะห

ในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยมุงเนนการเขาสัมภาษณ

และเยี่ยมชมหนวยงานที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับนโยบาย

อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

 เริ่มตนจากการเขาพบ Mr. Seuk Woo Kang ผูแทนจาก 

The Presidential Committee on Green Growth (PCGG) 

หนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นจากแนวความคิดของประธานาธิบดี ลี เมียง 

บัค (Lee Myung-Bak) เพื่อผลักดันวิสัยทัศนชาติที่มุงสูการเติบโต

สีเขียวคารบอนตํ่า (Low-carbon Green Growth) บนพื้นฐาน

ของความเชื่อที่วา การเติบโตสีเขียวเปนทางออกของปญหาที่

ทั่ วโลกกําลังเผชิญอยู  ในขณะนี้ ทั้ งในเรื่องของภูมิอากาศ

เปล่ียนแปลง (Climate Change) วิกฤติจากการบริโภคพลังงาน 

(Energy Consumption) และการบรรลุวัตถุประสงคเชิง

เศรษฐกิจ อันจะนําไปสู การพัฒนาธรรมเนียมปฏิบัติรวมกันที่

ยั่งยืนและรับผิดชอบตอสังคม

 ภายใตวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตพลังงานสีเขียวอันดับท่ี 

7 ในป 2563 (ค.ศ.2020) และอันดับที่ 5 ในป 2593 (ค.ศ.2020) 

ของโลก เกาหลีใตมุงสูเปาหมายใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบดวย
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การบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและลดการพ่ึงพาพลังงาน การสรางกลไกขับเคล่ือนใหมในการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการเสริมสรางบทบาทในเวทีระหวางประเทศ โดยมุงเนนการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas : GHG) ผานมาตรการตางๆ เชน การเพิ่มพื้นท่ีปา/ พื้นท่ีสีเขียว การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green 

Industry)/ เทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)/ โครงสรางการขนสงสีเขียว (Green Transportation Infrastructure) การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การสงเสริมการใชพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน การสรางความเช่ือมั่นในการใชพลังงานนิวเคลียร

และเพิ่มจํานวนโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ การประยุกตใชการปฏิวัติสีเขียวในชีวิตประจําวัน

 Mr. Seuk Woo Kang ไดใหสัมภาษณแกทางคณะวา ในปจจุบันประเด็นที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสีเขียวเปนประเด็นที่ประเทศ

ตางๆ ทั่วโลกใหความสําคัญ โดยเฉพาะในชวงปลายป 2533 (ค.ศ.1990) กลุมประเทศสมาชิกองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจและ

การพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ไดใหความสําคัญและกําหนดใหเปน

วาระสําคัญของแตละประเทศ โดยประเทศท่ีเปนตนแบบความสําเร็จในการผลักดันยุทธศาสตรการเติบโตสีเขียว คือ เยอรมนีและ

เดนมารก ซึ่งเกาหลีใตเปนหนึ่งในกลุมประเทศสมาชิก OECD ที่ใหความสําคัญกับเร่ืองนี้ โดยไดจัดตั้งหนวยงาน PCGG ขึ้นเปนหนวยงาน

ภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล เพื่อทําหนาท่ีดูแลและบริหารงานดานนโยบายการเติบโตสีเขียว และเน่ืองจากประเด็นดานส่ิงแวดลอม

ถอืเปนประเดน็ทีก่วางและมีสวนเกีย่วของกบัหลายหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ดงันัน้ PCGG จงึมบีทบาทในฐานะหนวยงานบรูณาการ

การดําเนินงานดานนโยบายสีเขียว โดยทํางานรวมกับหนวยงาน/สถาบันภาครัฐ และเอกชนที่มีสวนเก่ียวของ ทั้งนี้ นโยบายสีเขียวของ

เกาหลีใตครอบคลุมนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน นโยบายดานการคลัง รวมถึงนโยบายดานภาษีสิ่งแวดลอม และนโยบาย

ดานการคมนาคมขนสงดวย

 ในสวนของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเกาหลีใตเปนประเทศอุตสาหกรรมหนัก นโยบายการเติบโตสีเขียวจึงมุงเนนการสงเสริม

อุตสาหกรรมหนัก เชน ยานยนต ตอเรือ และเหล็ก ใหสามารถลดการใชพลังงานและลดการพ่ึงพาการนําเขาได ประกอบกับมีปจจัย

คุกคามจากประเทศจีน ซึ่งเปนประเทศคูแขงสําคัญที่พัฒนาสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม โดยมีรัฐบาลท่ีเขมแข็งและใหการสนับสนุน

การพัฒนาสีเขียวอยางจริงจัง ทําใหภาคอุตสาหกรรมจีนมีตนทุนการผลิตที่ตํ่ากวาเกาหลีใต จึงเปนแรงผลักดันใหเกาหลีใตจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนโครงสรางอุตสาหกรรมสูการเติบโตสีเขียวเพื่อการแขงขันในอนาคต
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 ตัวอยางการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมตามแนวทางการพัฒนาขางตน เชน การปรับเปล่ียนในสวนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ที่เริ่มประสบกับภาวะอ่ิมตัว โดยหันมาปฏิวัติอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเปนทิศทางท่ีทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญ 

ในการน้ี เกาหลีใตจําเปนตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศดังกลาว ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีจะเปน

วิธีหนึ่งที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพใหเกิดขึ้นได แตการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวจําเปนตองมีหนวยงานภาครัฐเขาไปใหการสนับสนุน

ดานโครงสราง เพื่อใหภาคเอกชนสามารถเขาไปลงทุนและตอยอดการพัฒนาได สําหรับหนวยงานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว 

เกาหลีใตไดกอตั้งศูนยเทคโนโลยีสีเขียวแหงเกาหลี (Green Technology Center of Korea : GTCK) เมื่อเดือนมีนาคม 2555 

เพื่อเชื่อมโยงโครงการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการผลักดันการเติบโตสีเขียว และสนับสนุนใหเกาหลีใตเปน

ศูนยรวมองคความรูในดานดังกลาว

 นอกจากนี้ เกาหลีใตยังใหความสําคัญกับการสรางระบบนิเวศ (Eco-system) สําหรับการเติบโตสีเขียวโดยมุงเนนดานอุปสงค 

(Demand Side) เพื่อเพ่ิมการผลิต (Production Possibility Frontier) ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรแบบเคนส (Keynesian 

Economics (Demand-driven)) ซึ่งจะเนนการสรางแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาว และลดความเสี่ยงของประเทศดานสิ่งแวดลอม

และพลังงานในอนาคต ทั้งนี้ นโยบาย/มาตรการท่ีใช เชน การกําหนดราคาคารบอน (Carbon Pricing) การบังคับใชกฎระเบียบตางๆ การ

สรางตลาดซื้อขายคารบอน เปนตน

 หากมองในดานการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถึงแมวาผูประกอบการสวนใหญในระบบเศรษฐกิจของเกาหลีใตจะเปนกลุม

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ถงึรอยละ 99 และกลุมธรุกจิขนาดใหญ (กลุม Chaebols1) คดิเปนเพยีงรอยละ 1 แตการขบัเคลือ่น

ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะขึ้นอยูกับกลุม Chaebols ที่ประกอบดวยกลุมธุรกิจประมาณ 30 กลุม ซึ่งเทียบเปนสัดสวนตอ GDP 

สูงถึงรอยละ 88

1 กลุม Chaebols หมายถึง กลุมบริษัทขามชาติขนาดใหญของเกาหลีใต ที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และมีอิทธิผลอยางมากตอการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของเกาหลีใต 

 ยกตัวอยางเชนบริษัท Samsung, LG, Hyundai (ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Chaebol)
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 ในสวนของการสนับสนุนและชวยเหลือกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อใหเกิดการพัฒนาตามแนว

นโยบายการเติบโตสีเขียว เกาหลีใตมีบรรษัทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small & Medium Business Corporation : SBC) 

ซึ่งดําเนินการภายใตกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู (Ministry of Knowledge Economy) เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกกลุมธุรกิจ SMEs 

ในการคิดคนหรือสรางสรรคธุรกิจใหมๆ เชน หลอดไฟประหยัดพลังงาน (LEDs) พลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell)

 นอกจาก PCGG แลว คณะของ สศอ. และที่ปรึกษาโครงการยังมีโอกาสเขาพบและสัมภาษณผูแทนจากสถาบันการเติบโต

สีเขียวระดับโลก (Global Green Growth Institute : GGGI) เพื่อหารือประเด็นที่เก่ียวของกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว 

โดยมี Mr. Richard Samans กรรมการบริหารฯ ใหเกียรติเขารวมการหารือในครั้งนี้ดวย

 GGGI เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไรท่ีกอต้ังภายใตกฎหมายของประเทศเกาหลีใต เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยมีจุดมุงหมาย

เพื่อชวยดูแลและสนับสนุนเกี่ยวกับการเติบโตสีเขียวแบบยั่งยืนของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้ GGGI มีบทบาท

สําคัญในการสนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership : PPP) ตอการวางแผนการเติบโต

สีเขียว (Green Growth Plans : GGPs) และความรวมมือดานงานวิจัยที่มีสวนเก่ียวของ รวมท้ังเปนองคกรระหวางประเทศท่ีทําหนาที่

ประสานความรวมมือกับประเทศตางๆ ทั่วโลกในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงดานสภาพภูมิอากาศ โดยใหการสนับสนุนประเทศกําลัง
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พัฒนาในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และสงเสริมเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอาเซียน 

เชน อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟลิปปนส ไทย จีน มองโกเลีย คาซัคสถาน และอื่นๆ โดยมีโครงการสนับสนุนการดําเนินงานประมาณ 

30-40 โครงการ

 กิจกรรมหลักของ GGGI ที่ประกอบดวยการวางแผนการเติบโตสีเขียวและการวิจัยตางๆ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความคิดที่วา 

การพัฒนาเศรษฐกิจควรดําเนินการควบคูไปกับการเติบโตสีเขียว โดยไมแยกสวนกัน และจากปจจัยดานความเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ ความทาทายดานพลังงาน และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ กอใหเกิดความจําเปนในการสรรหาแนวทางการพัฒนาประเทศใน

รูปแบบใหม ซึ่งก็คือ การเติบโตสีเขียว (Green Growth) อยางที่ทุกประเทศไมสามารถหลีกเล่ียงได

 สําหรับความรวมมือระหวาง GGGI กับประเทศไทย GGGI ไดมีการพบปะกับ 17 องคกรของไทยท่ีเก่ียวของกับการบังคับใช

ภาษีสีเขียว/ภาษีสิ่งแวดลอม (Green Taxation) รวมทั้งยังใหการสนับสนุนความรวมมือดานการบริหารจัดการกาซเรือนกระจกระหวาง

สาธารณรัฐเกาหลีและไทย โดยมีการลงนามในบันทึกความรวมมือในการแลกเปลี่ยน (Memorandum of Exchange : MOE) รวมกับ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (อบก.) ในประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกดวย

 จากการเขาพบทั้ง 2 หนวยงานขับเคลื่อนการเติบโตสีเขียวของเกาหลีใตขางตน ทําใหคณะของ สศอ. และท่ีปรึกษาโครงการได

จุดประกายความคิดในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวสําหรับประเทศไทยในหลากหลายแงมุม โดยเฉพาะในสวนของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ที่จําเปนตองหันมาใหความสําคัญกับประเด็นดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรและพลังงาน การใชพลังงาน

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการริเริ่มพัฒนาอยางจริงจังในเร่ืองเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของไทยให

เกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมในอนาคต ทั้งนี้ ปญหาสําคัญที่ไทยจําเปนตองกาวขามเพื่อพัฒนาไปสูประเทศเศรษฐกิจสีเขียว คือ “ความมุงมั่น

รวมมือเพ่ือมุงไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน” ของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม/ประชาชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคม

คารบอนต่ําและเศรษฐกิจสีเขียว โดย “คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากอน” กอนที่สินคาสาธารณะของมวลมนุษยชาติ ไมวาจะเปน

ทรัพยากรธรรมชาติ อากาศ นํ้า หรือแมแตพื้นดิน จะไมเหลือใหพวกเราใชสอยกันอยางฟุมเฟอยเหมือนแตกอนอีกตอไป... 
OIE
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สรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรมสรุปสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรม

เดือนกรกฎาคม 2555เดือนกรกฎาคม 2555
ารผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2555 หดตัวรอยละ 5.82 ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2555 ที่หดตัว

รอยละ 9.61 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะที่ดัชนีการสงสินคาขยายตัวรอยละ 4.29 และดัชนีสินคา

สําเร็จรูปคงคลังหดตัวรอยละ 5.63ก

ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/สํานกัวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม/สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมหลักที่ทําใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2555 หดตัวไดแก การผลิต Hard Disk Drive 
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และการผลิตสิ่งทอตนนํ้า โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ยังคงหดตัวสูงที่
รอยละ 31.94 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากบางบริษัทท่ีมีการควบรวมกิจการยังไมไดดําเนินการผลิต และดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส หดตัวสูงเชนกันท่ีรอยละ 30.41 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมี
สาเหตุจากปญหาอุทกภัยเม่ือปลายป 2554 ทําใหผูผลิตหลายรายยังอยูในชวงฟนฟูโรงงาน ติดตั้งเคร่ืองจักรใหม และมีผูผลิตบาง
รายยายโรงงานไปอยูในพ้ืนที่อื่นซึ่งทําใหยังไมไดเร่ิมดําเนินการผลิต 
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สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอตนนํ้ามีดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 13.85 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
คําส่ังซื้อจากสหภาพยุโรปชะลอตัวลงจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งคําสั่งซื้อจากเอเชียก็ชะลอลงเชนกัน

อุตสาหกรรมหลักที่ขยายตัวดี ไดแก การผลิตรถยนตซึ่งมีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 52.94 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอน เปนผลจากนโยบายรถยนตคันแรกของรัฐบาล ประกอบกับการเรงการผลิตของผูผลิตเพ่ือสงมอบใหกับ
ลูกคาที่สั่งจองไวตั้งแตชวงนํ้าทวมเมื่อปลายป 2554 และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 

17.55 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนมากกวาปกอน และมีการผลิตสินคารุนใหม ๆ ออกมา 
ทําใหมีความตองการเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและตางประเทศ 

การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคม 2555 ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยดัชนีการสงสินคาขยายตัวรอยละ 4.29 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ขณะท่ีการผลิตหดตัวแตการจําหนายขยายตัวเพ่ิมข้ึน ทําใหระดับสินคาคงคลังลดลง โดยดัชนี
สินคาสําเร็จรูปคงคลังหดตัวรอยละ 5.63 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

สําหรับการใชแรงงานในภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นเล็กนอยแตยังคงหดตัวอยูที่รอยละ 1.18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน 
OIE
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สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค

 แนวคิดเมืองคูแฝด / เมืองพี่เมืองนอง (Twin Cities / Sister Cities) ไดแพรหลายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา มีบทบาทสําคัญในการนําแนวคิดนี้ไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในยุโรปใชคําวา Twin Cities สวนในอเมริกาเหนือใช
คําวา Sister Cities แตในเชิงปฏิบัติแลวมีความหมายไมแตกตางกันมากนัก การจับคูเมืองในชวงแรกภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 นั้น 
การจับคูเมืองในยุโรปเนนเร่ืองการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม สวนการจับคูเมืองของสหรัฐอเมริกาเนนเรื่องการสรางสันติภาพและ
การสรางความสามัคคีปรองดอง อันเปนผลจากความตองการฟนฟูเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจหลังสงครามโลก
 เกณฑในการจับคูเมืองคูแฝด (Twin Cities) ในยุโรป จะเปนการจับคูเมืองท่ีมีพื้นที่ทางภูมิศาสตรติดกันและมีการเจริญเติบโต
เช่ือมถึงกัน สําหรับในสหรัฐอเมริกามักจะเปนการจับคูเมืองที่เปนเขตเมืองใหญ ซึ่งไมจําเปนตองมีลักษณะทางประชากรหรือขนาดเมืองที่
ใกลเคียงกันเพียงอยางเดียว แตมองเมืองในลักษณะเชิงภูมิศาสตรและศักยภาพที่สามารถชวยเหลือใหอีกฝายสามารถเจริญเติบโตทาง
ดานเศรษฐกิจและพัฒนาสูความรวมมือดานอื่น ๆ ซึ่งหลังจากท่ีมีการจับคูเมืองดังกลาวทําใหเกิดโครงการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เชน 

การสรางถนน การคมนาคม หรือความชวยเหลืออื่น ๆระหวางเมือง เปนตน ในปจจุบันการจับคูเมืองคูแฝด / เมืองพี่เมืองนอง เพื่อการ
พัฒนาที่มุงผลดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว การประชาสัมพันธเมอืง การสงเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และการกีฬา รวมทั้งเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการทางการทูตและความสัมพันธระหวางประเทศกรอบหน่ึง
 โดยในประเทศไทย หนงัสอืคําศัพท-คาํยอทางการทูต สถาบันการตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ (ฉบับปรับปรงุครัง้ท่ี 2)
ไดใหความหมายของ Sister Cities (บานพี่เมืองนอง)  ไววา “หมายถึง ความตกลงระหวางประเทศ หรือเมืองในประเทศที่ตางกัน 
ในการที่จะสถาปนาเมืองในประเทศของแตละฝายใหมีความสัมพันธใกลชิดกันเปนพิเศษ” ทั้งนี้ประเทศไทยไดมีการสถาปนาความ
สัมพันธในลักษณะเมืองพี่เมืองนองครั้งแรก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2505 ระหวางกรุงเทพมหานครกับกรุงวอชิงตัน ดี.ซีเมืองหลวงของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปน Resolution Sister City Affiliation  และปจจุบันกําลังอยูในระหวางการดําเนินการจับคูเมืองคูแฝด 
(Sister Cities) ตามปฏิญญาพุกามภายใตแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจาพระยา – แมโขง 
(Ayeyawady – Chao Praya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ซึ่งจะเปนการสงเสริมความรวมมือใน
ระดับพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน
 จากแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี – เจาพระยา – แมโขง (Ayeyawady – Chao Praya – 
Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ตามปฏิญญาพุกามที่ผูนําทั้ง 5 ประเทศ ไดแก กัมพูชา ลาว สหภาพเมียนมาร 
เวียดนาม และไทย ไดลงนามรวมกัน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 ณ เมืองพุกาม เพื่อแสดงเจตนารมณทางการเมือง โดยเห็นชอบให
เกิดโครงการรวมกันของทุกประเทศ และโครงการระดับทวิภาคี (Bilateral Project) ซึ่งโครงการเมืองคูแฝด (Sister Cites) เปนหนึ่งใน

SisterSister Cities Cities
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ประเทศ สปป.ลาว กัมพูชา สหภาพเมียนมาร

ไทย 1)  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 1) ศรีสะเกษ - เสียมเรียบ 1)  แมสอด - เมียวดี

2) เชียงแสน - ตนผึ้ง 2)  สุรินทร - อุดรมีชัย 2)  แมสาย - ทาขี้เหล็ก

3) เชียงของ - หวยทราย 3)  สระแกว - บันเตียนเมียนเจย 3) ระนอง - เกาะสอง

4)  นครพนม - ทาแขก 4)  จันทบุรี - ไพลิน 4) ดานเจดียสามองค - พญาตองซู

5)  อุบลราชธานี - ปากเซ 5)  ตราด - เกาะกง 5)  กาญจนบุรี - ทวาย

6)  หวยโกรน - เมืองเงิน 6)  อุบลราชธานี - พระวิหาร 6)  บางสะพาน - โปกเปยก

7)  หนองคาย – เวียงจันทน 7)  จันทบุรี - พระตะบอง 7)  ภูเก็ต - มะริด

8)  ตราด - ปราสาท 8)  เชียงราย - เชียงตุง

9)  บุรีรัมย – อุดรมีชัย 9)  เชียงใหม - มัณฑะเลย

10)  กรุงเทพฯ - ยางกุง

โครงการที่อยูในแผนปฏิบัติการ (Plan of Action) ที่กําหนดขึ้นเปนกลไกผลักดันเพื่อใหยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศสมาชิกบรรลุวัตถุประสงค ซึ่งมีเปาหมายทางเศรษฐกิจรวมกัน คือ 1) เพื่อเช่ือมโยงธุรกิจบริการ การคา ธุรกรรมการเงิน 
(Account Trade) 2) ขนสง (Logistics Industry)  3) ตลาดกลางสินคาเกษตรรวม 4) เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยว 5) เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม เขตการผลิตรวม เนนอุตสาหกรรมใชแรงงาน และ 6) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรวมกัน โดยบทบาทสําคัญของโครงการเมือง
คูแฝด (Sister Cities) ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบานน้ัน จะเปนการจับคูกันระหวางจังหวัดชายแดนของไทยที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจกับเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งโครงการดังกลาวจะเปนการสงเสริมความรวมมือในระดับพื้นที่ชายแดน
ใหมีความชัดเจนและนําไปสูความรวมมือในสาขาตาง ๆ อาทิเชน การสงเสริมการคาชายแดน การลงทุน และการยายฐานการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน การเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงและโลจิสติกสที่มีประเทศไทยเปน
ศูนยกลาง ตลอดจนสาขาความรวมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ดานพ้ืนที่เมืองคูแฝด (Sister Cities) ตามปฏิญญาพุกามของประเทศไทย 
และประเทศเพื่อนบาน มีดังนี้

รูปแสดงพ้ืนท่ีตั้งเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพระหวางไทยกับประเทศเพื่อนบาน

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการเมืองคูแฝด (Sister Cities) จึงไดดําเนินโครงการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคูแฝด (สปป.ลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และกัมพูชา) ขึ้น ในป 2555 โดยมีพื้นที่

เปาหมายจํานวน 2 พื้นที่ ไดแก พื้นที่เมืองคูแฝด

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี 

เมียนมาร และพื้นที่เมืองคูแฝดจังหวัดมุกดาหาร 

กับ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตร  แนวทาง มาตรการ กลยุทธ  

ขอเสนอแนะที่เหมาะสม ตลอดจนแผนปฏิบัติ

การพัฒนาอุตสาหกรรมรวมระหวางเมืองคูแฝด 

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

อุตสาหกรรมไทยในระดับภูมิภาค และสราง

โอกาสทางเศรษฐกิจใหกับพื้นท่ี ภายใตบริบท

ของการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่สําคัญ

ของไทยและประเทศเพ่ือนบานไดอยางย่ังยืน

ตอไป 
OIE
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Art in Paradise พิพิธภัณฑภาพจิตรกรรม 3 มิติ

เที่ยวแบบอารตๆ ที่ Art in Paradise 

“ถาพูดถึงสถานที่ยอดฮิต

สําหรับสาวๆที่ชอบการถายรูป

เปนชีวิตจิตใจ เวลานี้ตองยกให

ที่น่ีเลย พิพิธภัณฑ

ภาพจิตรกรรม 3 มิติ หรือที่รูจัก

กันดีในชื่ อ Art in Paradise 

ซ่ึงใครที่ยังไมไดไปถือวา 

Out สุดๆคะ” 

 ถาพูดถึงสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิตของคนไทยในปจจุบัน ก็คงจะเปน

สถานที่เที่ยวตามตางจังหวัดที่เนนธรรมชาติและ ความเงียบสงบอยาง เชียงคาน 

ปาย มอนแจม วังน้ําเขียว ภูทับเบิก ซึ่งคาดวาใครหลายๆคนคงไดไปกันมาบางแลว  

 แตถาพูดถึงสถานที่ยอดฮิตสําหรับสาวๆที่ชอบการถายรูปเปนชีวิตจิตใจ 

เวลานี้ตองยกใหที่นี่เลย พิพิธภัณฑภาพจิตกรรม 3 มิติ หรือท่ีรู จักกันดีในชื่อ 

Art in Paradise ซึ่งใครที่ยังไมไดไปถือวา Out สุดๆคะ  

ศิลปะที่จับตองได
  Art in Paradise ตั้งอยูที่พัทยาเหนือ มีเจาของเปน

ชาวเกาหลี โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ในลักษณะ

เดียวกับพิพิธภัณฑ 3 มิติ ที่มีอยูในประเทศเกาหลีใต ภายใน

พิพิธภัณฑจะมีอยูทั้งหมด 10 โซนคะ 

 โซนท่ี 1 ลวงตา จะแสดงภาพท่ีหลอกตาเรา ขนาด

บางรูปลองมองดูใกลๆ ยังเหมือนมันนูนออกมาเลย 

 โซนที่ 2 หองใตสมุทร จะเปนภาพ 3 มิติ ที่เปนภาพ

ทองทะเล คะ โซนนี้สวยดีคะ มีใหถายหลายมุมทีเดียว

OIE SHARE
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 โซนที่ 3 หองแหงสัตวปา เปนภาพของสัตวหลากหลาย

ชนิด โซนน้ีภาพชางจะเดนที่สุด ทั้งสวยและเหมือนจริงคะ

 โซนที่ 4 หองภาพวาดศิลปนระดับโลก เปนภาพวาด

เลียนแบบภาพชื่อดังๆ จากทั่วโลก มีภาพวาดโมนาลิซา ดวยคะ 

 โซนที่ 5 หองอารยธรรม จะเปนหองกวางๆ รูปภาพจะ

ขนาดใหญและสวยงามมาก มีที่นั่งพัก สามารถถายภาพกับเพื่อนๆ

ได สนุกดีคะ โซนน้ีตองใชความคิดสรางสรรคในการโพสตทานิดนึง 

ชอบโซนน้ีมากที่สุดเลยคะ

โซนที่ 6 หองไดโนเสาร หองนี้จะมีรูปภาพของไดโนเสาร

ชนิดตางๆ คะ ซึ่งสวนใหญก็เคยเห็นในภาพยนตชื่อดัง 

 โซนที่ 7 หองนํ้าตกในซอกเขาอันสูงชัน หองนี้เคาจะทํา

เปนทางเดินยาวประมาณ 20 เมตร โดยสองขางทางจะเปน

ภาพนํ้าตกที่ตกมาจากเขาคะ หองนี้ตองใชพื้นที่ในการถายเยอะ

หนอยคะ 

 โซนที่ 8 หองนิทรรศการศิลปะ หองนี้จะแสดงภาพวาด

ศิลปะสวยๆ ใหถายรูปคะ เปน 3 มิติเหมือนกัน หองนี้ก็นาสนใจดี

คะ

 โซนที่ 9 หองวิวทิวทัศนที่แสนงดงาม หองนี้หลายคน

จะชอบคะ เพราะจะเปนภาพสถานท่ีเที่ยวที่สวยๆ เหมือนไดไปที่

นั่นจริงๆ คนคอนขางเยอะคะ เลยไมไดถายมาใหดู

โซนที่ 10 หองศิลปะเหนือความจริง หองนี้ถูกใจเด็กๆและวัยรุนคะ เพราะเปนการใชศิลปะและเทคนิคในการสรางภาพที่เหนือ

จริง เชน ถายออกมาแลวคนหนึ่งตัวเล็กอีกคนตัวใหญ ถาอยากรูวาใชเทคนิคอะไร ตองไปดูดวยตัวเองคะ
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 สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ทุกทานคะ 
สํ าห รับกิจกรรมร วมสนุก ในฉบับ น้ี  ทาง
กองบรรณาธิการอยากใหคณุผูอานแนะนําสถานท่ี
ทองเที่ยวที่คิดวานาสนใจ และสามารถเดินทางไป
เท่ียวได สบาย ๆ  ในเมอืงไทย ไปท่ีกองบรรณาธิการ 
ผานทางอี เมล   OIESHARE@oie .go . th
สําหรับท านท่ีร วมแสดงความคิดเห็น ทาง
กองบรรณาธิการมีของที่ระลึกมอบใหเพื่อ
เปนการตอบแทนดวย สําหรับฉบับหนายังมี
เรื่องราวดีดี รอคุณผูอานอยู อยาลืมติดตาม
กันนะคะ ^__^

Art in Paradise 
 เลขที่ 78/34 หมู 9 ถ.พัทยา สาย 2 ต.หนองปรือ 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038 – 424500
ตางชาติ  ผูใหญ ราคา 500 บาท 
  เด็ก 300 บาท (สวนสูงไมเกิน 120 ซม.) 
คนไทย  ผูใหญ ราคา 150 บาท 
  เด็ก 100 บาท (สวนสูงไมเกิน 120 ซม.)
  เปดทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.
(ไมเวนวันหยุดราชการ)  ปดขายบัตรเขาชม เวลา 20.00 น.

รูแลวไปเลย!
เปนอยางไรบางคะ บอกแลววาที่นี่ไมธรรมดา หลักจากท่ี

ทํางานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งสัปดาห วันหยุดลองหาเวลาไปถายรูป
คลายเครียดดูนะคะ เพราะอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ เลยคะ ไมวา
จะฝนตก แดดออก หรือนกกระจอกเขารัง ก็ไมมีผลตอผูรักการ
ถายรูปอยางพวกเรา 
 รูอยางนี้แลว จะชาอยูใย รีบชวนเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ ไปท่ี 
Art in Paradise แขงกันโพสตทาสวยๆ แลวเอาไปอวดคนท่ียังไม

ไดไปกันเถอะ! 
OIE

เขียนโดย

ธัศภรณฌณก จันทระ
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 สศอ. จัด Morning Talk “Check Up อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล เครื่องใชไฟฟา และเคร่ืองคอมพิวเตอร หลัง AEC” 
โดยมีนายอิทธิชัย ยศศรี ผูอํานวยการสํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนวิทยากรในการเสวนา จัดขึ้น เมื่อวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 
2555 ณ หองประชุม 202 สศอ. 

  สศอ. จัดงานแถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2555” โดยมีนายหทัย อูไทย รองผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนผูแถลงขาว โดยมีสื่อมวลชนแขนงตางๆ ใหความสนใจเขารวมงาน จัดข้ึน เมื่อวันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 
2555 ณ หองประชุม 202 สศอ. โดยดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมอยูที่ระดับ 178.07 ลดลงจากเดือนเดียวกันของปกอน
รอยละ 5.82 ปจจัยสําคัญมาจาก วิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปยืดเยื้อ เศรษฐกิจชะลอตัวของจีนและสหรัฐอเมริกา

 กระทรวงอุตสาหกรรมจัด “แถลงผลการดําเนินงานกระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ป” โดยมี
ผูบริหารและหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเขารวมแถลงผลการดําเนินงาน รวมถึงนายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ก็ไดเขารวมแถลงในครั้งนี้ดวย เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุมชุณหะวัณ 
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 4274  0 2202 4284   โทรสาร 0 2644 7023

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

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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

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

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

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

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

  1563 Call Center กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ใหบริการตอบขอซักถามเก่ียวกับงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 


