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Editor’s NoteEditor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

สวสัดีคณุผูอานจลุสาร OIE SHARE ฉบบัที ่72 เดอืนมนีาคม 2561 
ฤดูรอนใกลเขามาแลว การเตรียมตัวรับมือกับอากาศรอนก็เปนเร่ืองสําคัญ 
อยาลมืดูแลสขุภาพกนัดวยนะคะ และในจลุสารฉบับนีพ้บกบับทความสาระ
ความรูดี ๆ ที่นาอานกันอีกเชนเคย
 เริ่มกันที่คอลัมน Econ Focus เรื่อง “New Southern Policy” 

วิสัยทัศนประธานาธิบดีเกาหลีคนใหม คอลัมน Sharing เรื่อง 

แลรอบดาน . . .นโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อนบานในทวีปเอเชีย 
และปดทายในคอลัมน เก็บมาเลา เรื่อง เที่ยวทะเล...สุขกายใจ ในฤดูรอน
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด แลวพบกัน
ใหมในฉบับหนานะคะ

         

ดวยความปรารถนาดี
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

  ายหลั ง จ ากที่ ป ระธานาธิ บดี หญิ งคนแรก
  ของสาธารณรัฐเกาหลี นางสาวปารค กึน เฮ 
ถูกคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนออกจากตําแหนง
เมื่อเดือนมีนาคม 2560 และไดมีการเลือกต้ังประธานาธิบดี
คนใหมเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 สงผลใหนายมุน แจ อิน 
ไดรับเลือกต้ังเปนประธานาธิบดีคนท่ี 19 ซึ่งนอกจากนโยบาย
ในการพัฒนาเกาหลีใหมีความกาวหนามากขึ้นเปนลําดับแลว 
นโยบายดานตางประเทศ นายมุน แจ อิน ยังไดใหความสําคัญ
กับนโยบายการฟนฟูความสัมพันธกับเกาหลีเหนือเปนอันดับตน 
นอกจากนี้ เมื่อคราวเดินทางเยือนอินโดนีเซียอยางเปนทางการ
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังไดแสดงวิสัยทัศน “New 
Southern Policy” เพ่ือมุงยกระดับความสัมพันธกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับประเทศเพื่อนบานของเกาหลี
ที่สําคัญ ไมวาจะเปนจีน ญี่ปุ น รัสเซีย และเกาหลีเหนือ 
โดยวิสัยทัศนดังกลาวใหความสําคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ
ภายใตความรวมมืออาเซียน-เกาหลี ในประเด็นการแลกเปลี่ยน
เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงความสัมพันธเชิงกายภาพ เชน การคมนาคมขนสง 
พลังงาน แหลงนํ้า และสารสนเทศ ซึ่งวิสัยทัศนดังกลาว
ถือเปนโอกาสอันดีที่ไทยและอาเซียนจะพัฒนาสานตอความ
รวมมือ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกับเกาหลี
ใหมากขึ้นเปนลําดับ
 จากการท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน
มปีระชากรมากกวา 620 ลานคน และมีผลติภณัฑมวลรวม (GDP) 
รวมกันสูงถึง 2.4 หม่ืนลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีเศรษฐกิจเติบโต
อยางรวดเร็วเปนอันดับ 3 รองจากจีนและอินเดีย ประกอบกับ
การมีอายุเฉลี่ยของประชากรในวัยทํางานจํานวนมากและมีคาแรง
คอนขางถูก อีกทั้งมีการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางอยางตอเนื่อง 
ทําใหอาเซียนเปนภูมิภาคที่มีกําลังการผลิตสูง และเปนตลาดท่ีมี

ศักยภาพ อยางไรก็ดี อาเซียนยังมีความตองการบริโภคและ
การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน จึงไดรับความสนใจ
จากประเทศตาง ๆ รวมถึงเกาหลีในการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกจิรวมกนั โดยอาเซยีนและเกาหล ีไดจดัทําความตกลง
การคาเสรอีาเซยีน-เกาหล ี(ASEAN – Republic of Korea Free 
Trade Agreement: AKFTA) ตั้งแตป 2548 ตลอดระยะเวลา
กวา 10 ปที่ผานมา การคาระหวางอาเซียนและเกาหลีขยายตัว
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจาก 58 เปน 136 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
ตามลําดับสงผลใหอาเซียนกลายเปนคูคาอันดับ 2 ของเกาหลี
รองจากจีน โดยประเด็นท่ีทาทายสําหรับทั้งสองฝาย คือ 
การเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันใหไดถึง 200 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ภายในป 2563 ซึ่งจะเทากับมูลคาการคาระหวางเกาหลี
และจีน สําหรับประเทศไทย ปจจุบันเปนคู ค าลําดับท่ี 6 
ของสมาชิกอาเซียนกับเกาหลี โดยมีมูลคาการคาประมาณ 
1.1 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป รวมถึงเปนประเทศที่นักลงทุน
เกาหลีเขามาลงทุนโดยตรงเปนอันดับท่ี 6 ของอาเซียน ดังนั้น 
ไทยและเกาหลีจึงยังสามารถพัฒนาโอกาสสรางความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและดานอื่น ๆ ระหวางกันไดอีกมาก
 ความสัมพันธ ระหวางไทยกับเกาหลีเร่ิมข้ึนต้ังแต
การเขารวมในสงครามเกาหลี และมีการพัฒนาความรวมมือ
อยางตอเนื่องและครอบคลุมหลายมิติมาเปนลําดับ ปจจุบัน
ทั้งสองประเทศไดพัฒนาความสัมพันธ ครบรอบ 60 ป 
เมื่อป 2561 สําหรับความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย
และเกาหลีสามารถแบงออกไดเปน 3 ระดับ ไดแก
 ความรวมมอืทางเศรษฐกจิระดบัทวภิาค ีทัง้สองประเทศ
ไดมีการจัดทําพิมพเขียวขอริเร่ิมความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-
เกาหลี (Blueprint for Korea-Thailand Economic 
Cooperation Initiatives) ดําเนินการระหวางป 2559 – 2563 
โดยมวีตัถปุระสงคเพือ่การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน การแลกเปล่ียน
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1 มิถุนายน 2552 โดยครอบคลุมความรวมมือทางดานการคา
สินคา การคาบริการ และการลงทุน ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝายมี
การเพิม่ความรวมมอืดานการคาระหวางกนั รวมถงึสงเสรมิการใช
ประโยชนจากความตกลง AKFTA เพิ่มมากขึ้น สงผลใหการคา
ระหวางอาเซียนและเกาหลีมีมูลคารวม 136,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 131 จากป 2550 ที่มีมูลคาเพียง 
58,700 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในปจจุบันเกาหลีเปนคูคาอันดับ 5 
ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเปนคูคาอันดับ 2 ของเกาหลีรอง
จากจีน ซึง่ความตกลง AKFTA กาํลงัอยูในระหวางการพัฒนาและ
ยกระดับความรวมมือในขั้นตอนระเบียบวิธีปฏิบัติทางศุลกากร
และแนวทางการเปดเสรีเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมการใชประโยชนจาก
ความตกลงการคาเสรีไดอยางเต็มที่ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญในการ
ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนและเกาหลี
ตามวิสัยทัศนของประธานาธิบดีมุน แจ อิน 
 ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
เกาหลีไดเขามามีบทบาทในประเทศลุมนํ้าโขงโดยพัฒนาความ
รวมมือลุมนํา้โขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – Republic of 
Korea Cooperation) ประกอบดวย 6 ประเทศสมาชิก ไดแก 
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และเกาหลี โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมมิตรภาพและความรวมมือในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยมุงเนนใหความ
สําคัญตอการพัฒนาความรวมมือใน 3 ดาน ประกอบดวย 
ความเช่ือมโยงสูอาเซียน (โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) การพัฒนาที่ยั่งยืน (การเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากรน้ํา)
การพัฒนาท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง (การเกษตรและการ
พัฒนาชนบท และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย) ทั้งนี้ ในป 2560-
2561 ประเทศไทยไดดําเนิน “โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาว” ดวยการสนับสนุนจาก
กองทุนความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – 
Republic of Korea Cooperation Fund: MKCF) เพ่ือถายทอด
องคความรู ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเกษตรแปรรูปโดยเฉพาะขาวใหกับประเทศ
เพื่อนบานลุมนํ้าโขง รวมถึงเรียนรูเทคโนโลยีขั้นสูงจากเกาหลี 
ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนอันดีที่ไทยและเกาหลีมีสวนรวมกันพัฒนา
พื้นที่ในอนุภูมิภาคแหงนี้ โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
(สศอ.) ในฐานะหนวยงานดานการวางแผนและเปนผูประสานงาน
หลักของโครงการ ไดมีบทบาทสําคัญในการออกแบบหลักสูตร
และการประเมินผล วางแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดหลักสูตร 
เขารวมดําเนินการฝกอบรม รวบรวมและวิเคราะหขอมลูทีจ่าํเปน
ใหกับคณะทํางาน เตรียมการดานสารัตถะ และการอํานวยความ
สะดวกในดานตาง ๆ แกหนวยงานและผูเขารับการฝกอบรมทั้ง

ดานวัฒนธรรมและบุคลากร และการสงเสริมการคา นอกจากนี้ 
ไทยและ เกาห ลียั งมี กล ไกความร  วม มือทาง เศรษฐ กิจ
ที่สําคัญ ไดแก คณะกรรมาธิการรวมทางการคา (Joint Trade 
Commission: JTC) เพื่อเปนกลไกทางการคาท่ีเปดโอกาสให
ทั้งสองฝายรวมมือกันในการแสวงหาลูทางการขยายดานการคา 
รวมทั้งแกไขปญหาและอุปสรรคทางการคาที่มีอยูระหวางกัน 
ทั้งนี้ เกาหลีเปนประเทศคูคาสําคัญของไทย โดยมีมูลคาการคา
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในระยะ 10 ปที่ผานมา และลาสุด
ในป 2560 จากขอมลูของกระทรวงพาณิชยพบวา การคาระหวาง
ไทยและเกาหลีมีมูลคารวม 11,730 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคา
สงออกท่ีสําคัญของไทย ไดแก แผงวงจรไฟฟา ยางพารา 
ไม อัญมณีและเครื่องประดับ และเครื่องปรับอากาศและสวน
ประกอบ สินคานําเขาที่สําคัญ ไดแก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ 
เคมีภัณฑ เคร่ืองจักรกลและสวนประกอบ และแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกส อยางไรก็ดี ไทยเปนฝายเสียเปรียบดุลการคากับ
เกาหลีมาโดยตลอดต้ังแตป 2534 เปนตนมา โดยในป 2560 
ไทยขาดดุลการคา 3,120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากเปนการ
นําเขาวัตถุดิบเพื่อนํามาผลิตเปนสินคาขั้นปลายสงผลใหทั้งสอง
ประเทศมคีวามพยายามในการขยายความรวมมอื และผลกัดนัให
เกิดการใชประโยชนจากความตกลงตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น 
 ความรวมมือทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคี อาเซียนและ
เกาหลีไดรวมลงนามกรอบความตกลงความรวมมอืทางเศรษฐกิจ 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic 
Cooperation) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 เพื่อจัดทําความ
ตกลงการคาเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 
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ในไทยและกับสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อใหการดําเนินโครงการ
ดังกลาวเปนไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
บูรณาการการทํางานรวมกัน และเกิดประโยชนอยางแทจริง
แกผูเขารับการฝกอบรมจากประเทศลุมนํ้าโขงและประเทศไทย 
นอกจากนี้ สศอ. ยังเปนหนวยงานหลัก ดําเนินการติดตามและ
ประเมนิผล (Evaluation and Monitoring) กบัผูรบัการฝกอบรม
ในพื้นที่จริง ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สปป.ลาว  
กัมพูชา และ เมียนมา ภายหลังท่ีไดกลับไปยังทองถิ่นของแตละ
คนแลว  เพือ่นาํผลทีไ่ดรบัมาวเิคราะหประกอบการจดัทํารายงาน
การดาํเนนิกิจกรรมในภาพรวมของโครงการ และเพ่ือใหกระทรวง
การตางประเทศนํารายงานไปใชประโยชนในการนําเสนอตอเวที
ระหวางประเทศตอไป
 จากการที่ ไทยและเกาหลีต างตั้ งอยู  ในพื้นที่ เชิง
ยุทธศาสตรในเอเชียและสามารถสรางความเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจไดหลากหลายมติ ทั้งนี้ ไทยสามารถเช่ือมโยงและ
นําเกาหลีเขาสูอาเซียนภายใตวิสัยทัศน New Southern Policy 
ไดทัง้ในระดบัภูมภิาคและสูสากล ปจจบุนันโยบายประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) คือรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ งหวัง
ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของไทยกาวสูเศรษฐกิจมูลคาเพิ่มดวย
นวัตกรรม ในป 2560 ประเทศไทยไดออกกฎหมายหลัก 3 ฉบับ 
เพื่อสงเสริมบรรยากาศการลงทุนจากตางประเทศ รวมทั้ง
นักลงทุนจากเกาหลี ไดแก (1) พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุนฉบับ
ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 25 มกราคม 2560 โดยเพิ่มสิทธิ
ประโยชนทางภาษีสูงถึง 13 ป จากเดิม 8 ป สําหรับกิจการลงทุน
ดานวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2) พ.ร.บ. 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต
14 กุมภาพันธ 2560 โดยการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงถึง 
15 ป และการจัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน
ในกิจการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน 10 อตุสาหกรรมเปาหมายท่ีมี
ศักยภาพจะเปนปจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Engine of 
Growth) ของประเทศ ประกอบดวย ยานยนตแหงอนาคต 
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
การเกษตรแปรรปู การทองเท่ียวเชงิสขุภาพ หุนยนต การบนิและ
โลจิสติกส การแพทยครบวงจรเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ 
และดิจิทัล นอกจากสิทธิประโยชนของกฎหมายท้ังสองฉบับ
ขางตนแลว นักลงทุนยังสามารถไดสิทธิประโยชนเพิ่มเติมโดย
จะตองเปนการลงทุนในประเภทกิจการพัฒนาเทคโนโลยี
เปาหมาย 4 กลุม ไดแก เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง (Advanced Material Technology) 
และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการลงทุนในกิจการบริการที่มีมูลคา
เพิ่มสูงที่ชวยสนับสนุนเทคโนโลยีเปาหมาย เชน กิจการออกแบบ

ทางอิเล็กทรอนิกส กิจการวิจัยและพัฒนา กิจการบริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร และกิจการสถานฝกฝนวิชาชีพ 
(เฉพาะดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยี) เปนตน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยงัมนีโยบายสงเสรมิการลงทนุในเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ตามแนวชายแดน (Special Economic Zone) เพื่อสราง
ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและสงเสริมการรวมกลุม
ของอาเซียนในฐานะประเทศท่ีตัง้อยูศนูยกลางในภูมภิาคอาเซียน 
(3) ราง พ.ร.บ. เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ซึ่งกําลังอยูระหวางการดําเนินงาน 
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในเขต EEC ซึ่งเปนการพัฒนา
เชิงพื้นที่ที่ตอยอดความสําเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกหรือ Eastern Seaboard ที่ดําเนินการมากวา 30 ป 
โดยมีเปาหมายหลักในการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ
และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของไทยใหสูงขึ้น EEC 
ตั้งอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
ครอบคลุมเนื้อที่กวา 30,000 ไร เพื่อพัฒนาเปนพื้นที่รองรับ
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการพัฒนาดานคมนาคม ขนสง 
โครงสรางพื้นฐาน การจัดหาทรัพยากรตาง ๆ และความเช่ือมโยง
กับศูนยกลางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม
เปาหมาย ทั้งนี้ การลงทุนในพ้ืนท่ี EEC จะไดรับสิทธิประโยชน
เพิ่มเติม เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุดไมเกิน 15 ป 
เปนตน 
 ดังนั้น ไทยและเกาหลีสามารถรวมมือกันเพ่ือพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย โดย “พิมพเขียวขอริเริ่มความรวมมือทางเศรษฐกิจไทย-
เกาหลี” ไดบรรจุอุตสาหกรรมเปาหมายที่มีโอกาสในการสงเสริม
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ความเชื่อมโยงระหวางกัน ไดแก (1) อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานและอิเลก็ทรอนิกสอจัฉรยิะ เชน อปุกรณจดัเกบ็ขอมลู
ของคอมพิวเตอร SSD (Solid State Drive) จอโทรทัศนแบบ 
LED อุปกรณตรวจวัดสัญญาณ ตัวรับรู (Sensors) เครื่องซักผา 
เครื่องปรับอากาศ ตู  เย็น และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส  
ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวแมวาจะมีการเขามาลงทุนจากเกาหลี
บางแลว แตไทยก็ยังสามารถพัฒนาขีดความสามารถดาน
เทคโนโลยีการผลิตใหกบัผูผลติในหวงโซอปุทาน (Supply Chain) 
รวมถึงเรงพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือรองรับการลงทุนและการพัฒนารวมกับเกาหลี และประเทศ
อื่น ๆ ไดตอไป (2) อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
เชน ระบบสงกําลังสําหรับรถโดยสาร และกลองอิเล็กทรอนิกส
ที่ควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ในรถยนต (Electronic 
Control Unit: ECU) และ (3) อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งไทยมี
ศักยภาพรองรับการลงทุนในการผลิตอุปกรณอัจฉริยะ (Smart 
Devices) เชน สมารทโฟน และแท็บเล็ต ไดมากขึ้น นอกจากนี้ 
ไทยยังมีศักยภาพในดานวัตถุดิบ ซึ่งสามารถพัฒนาความรวมมือ
กับเกาหลีได เชน ยางพารา ซึ่งเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ
ยางลอสําหรับยานพาหนะ ไมวาจะเปนรถยนต รถจักรยานยนต 
รถบัส รถแทรกเตอร และเคร่ืองบิน รวมถึงผลิตภัณฑจาก
ยางธรรมชาติ เชน ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย และยางแบริ่ง 
อีกทั้งไทยยังมีความโดดเดนดานอาหารจากการเปนประเทศ
เกษตรกรรมและมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณซึ่งเปนแหลง
วัตถุดิบของอุตสาหกรรมอาหาร และสามารถพัฒนาตอยอดไปสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เชน สารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ 
อาหารทางการแพทย และผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนตน 
และเม่ือกลาวถึงสินคาเกาหลีที่มีชื่อเสียงท้ังในไทยและท่ัวโลก 
ซัมซุง (Samsung) คือตราสินคาที่ไดไดรับการยอมรับอยาง
กวางขวาง เร่ิมตนในป 2481 ซัมซุงเปนเพียงบริษัทเล็ก ๆ 
ในเกาหลี แตปจจบุนัผงาดข้ึนเปนบรษิทัผูผลติขนาดใหญของโลก 
ในประเทศไทย ซัมซุงเร่ิมธุรกิจต้ังแตป 2531 ในอําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี ในกลุมสินคาโทรศัพทมือถือและเคร่ืองใชไฟฟา

ภายในบาน และตอมาไดขยายกาํลงัการผลติเพือ่ใหไทยเปนแหลง
ผลิตสินคาซัมซุงสําหรับสงออกสินคาไปยังประเทศตาง ๆ ทั่วโลก 
ซึ่งปจจุบันซัมซุงอยูในพ้ืนที่ของโครงการ EEC และมีการดําเนิน
ธุรกิจสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายของไทยดวย ทั้งนี้ 
จะเห็นไดวาปจจัยหลักที่ทําใหซัมซุงประสบความสําเร็จในการ
คิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ ที่มีคุณภาพ และเปนไปตาม
ความตองการของตลาด คือ การลงทุนในดานวิจัยและพัฒนา 
เพื่อใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ 
กอนคูแขงในตลาดโลกมากกวาการมุงลดตนทุนเปนปจจัยหลัก 
ซึ่งอาจทําใหคุณภาพของสินคาลดลงจนไมสามารถแขงขัน
ไดในระยะยาว ตลอดจนการสรางเครือขายการผลิตกับผูผลิต
ในประเทศ และกอใหเกดิการถายทอดเทคโนโลยรีวมถงึมาตรฐาน
ในการผลิตและการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
 สดุทายนี ้จะเหน็ไดวาวสิยัทศัน New Southern Policy 
ของประธานาธิบดีมุน แจ อิน ที่มุ งเพิ่มพูนความสัมพันธกับ
อาเซียนมีความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมของไทยกับตางประเทศ ที่อาศัยเครื่องมือและกลไก
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีอยู เดิมและ
นโยบายสงเสริมการลงทุนของไทยในอุตสาหกรรมเปาหมาย
ที่สอดคลองกับความกาวหนาทางอุตสาหกรรมของเกาหลีเพื่อ
เชือ่มโยงความรวมมอืระหวางทัง้สองฝายและขยายไปสูความรวม
มือระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับโลกตอไป

จัดทําโดย : 
นางสาวทิพจุฑา รวบยอด

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
แหลงขอมูลอางอิง : 

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย

สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
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การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคมป 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2561 ขยายตัว
รอยละ 3.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อตุสาหกรรมการผลติสาํคญัทีข่ยายตวั เชน อตุสาหกรรมการผลติ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และอุตสาหกรรม
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป

• อตุสาหกรรมการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา ดชันผีลผลติขยาย
ตัวรอยละ 14.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยการ
ผลิตเพิ่มขึ้นมากในสินคาเครื่องซักผา รวมทั้งมีการผลิตเครื่องใช

ไฟฟาสํารองไวในชวงเดือนกุมภาพันธและเดือนมีนาคม ซึ่งตลาด
มีความตองการสินคาเพิ่มขึ้น

• อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 10.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่ม
ขึ้นในสินคาเครื่องยนตดีเซล และรถปคอัพ เนื่องจากการฟนตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจประเทศคูคา

• อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 9.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุนมีความตองการ
สินคาเพิ่มขึ้น

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2561 ยังคงขยายตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัว  
รอยละ 3.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 
อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมกราคม 2561 อยูที่รอยละ 70.2

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



8

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน 
อตุสาหกรรมการผลติเครือ่งประดบัอญัมณ ีอตุสาหกรรมการผลติ
เครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตผาทอ

• อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 27.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการลดลงในกลุมสินคาตางหู สรอย แหวน และจ้ี เน่ืองจาก
ความตองการสินคาชะลอตัว
 • อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 11.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากความตองการสินคาชะลอตัวในหลาย ๆ ตลาด
 • อุตสาหกรรมการผลิตผาทอ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
10.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง

ในสินคาผาทอ (ฝาย) เปนหลัก เนือ่งจากประเทศคูคานาํเขาสิง่ทอ
ลดลง รวมทั้งประเทศไทยมีการนําเขาสินคาจากตางประเทศ
มาจําหนายในประเทศมากขึ้น



  โยบายการพัฒนาประเทศที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
  เปนปจจยัสาํคญัทีจ่ะนาํไปสูการเตบิโตอยางยัง่ยนื
ของประเทศในระยะยาว โดยแตละประเทศจะมีจุดเนน
ของนโยบายที่แตกตางกันไป ในบทความนี้ ผูเขียนจะขอหยิบยก
กรณีศึกษาของประเทศเพื่อนบานท่ีอยู ในภูมิภาคเดียวกัน 
และมีประเด็นพัฒนาท่ีใกลเคียงกับประเทศไทยมาเลาสูกันฟง 
โดยใชขอมูลหลักจากรายงาน Economic Outlook for 
Southeast Asia, China and India 2017: Addressing 
Challenges ขององคการเพ่ือความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation 
and Development : OECD)....เราลองมาเรียนรูจากประเทศ
เหลานั้นกันวา มีประเด็นใดที่นาสนใจและพอจะนํามาเปน
แนวทางในการวางนโยบายดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย
ไดบาง 
 เร่ิมจากประเทศสาธารณรัฐอินเดีย นโยบายสําคัญ
ที่อินเดียใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ คือ การกระตุน
การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 

แลรอบดาน...แลรอบดาน...
นโยบายการพฒันาประเทศนโยบายการพัฒนาประเทศ
เพือ่นบานในทวีปเอเชียเพือ่นบานในทวีปเอเชีย

Investment: FDI) ผานนโยบาย “Make in India” และการ
สรางความเขมแข็งของ Startup  นโยบาย “Make in India” 
มีเปาหมายเพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางชาติใหเขาไปตั้งฐาน
การผลิตในอินเดีย และสรางใหอินเดียเปนศูนยกลางการผลิต
ของโลก โดยรัฐบาลอินเดียไดกําหนด 25 สาขาเปาหมายเพื่อ
กระตุน FDI ครอบคลุมอุตสาหกรรมสําคัญ เชน ยานยนต 
อากาศยาน เทคโนโลยีชีวภาพ เคมีภัณฑ อุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศ เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส ผานมาตรการตาง ๆ อาทิ 
การเพิม่เพดานการลงทนุ FDI ในสาขาตาง ๆ   การปรบัปรงุระบบ
ราชการและปรับเปล่ียนภาพลักษณของระบบราชการอินเดีย 
โดยลดขั้นตอนการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนตางชาติใหสะดวก
รวดเร็วขึ้น สรางภาพลักษณความเปนหุนสวนกับภาคเอกชน
ในการเขาไปลงทุนทําธุรกิจในอินเดีย เนนบทบาทใหการ
สนับสนุนมากกวาเปนผูอนุญาต ซึ่งการดําเนินมาตรการเหลานี้ 
มีสวนชวยให FDI ของอินเดียเพ่ิมขึ้น จนทําใหอินเดียติดอันดับ
ประเทศที่เปนเปาหมายในการลงทุนทางตรงของตางประเทศ
ในทวีปเอเชียแปซิฟค ในป ค.ศ. 2015 สวนนโยบาย

กองนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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การสรางความเขมแข็งของ Startup รฐับาลอนิเดยีมุงหวงัทีจ่ะ
สรางระบบท่ีเขมแข็งเพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและสังคม
ผูประกอบการ รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดการจางงานจากธุรกิจ
ขนาดใหญ ผลักดันใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
บนฐานนวัตกรรม ดวยมาตรการตาง ๆ อาทิ มาตรการชวยเหลือ 
Startup ในชวงกอรางสรางตัว การสนับสนุนการเขาสูตลาดของ 
Startup การดึงดดูนกัลงทุนจากซิลคิอนวัลเลย  โดยมีการกําหนด
แผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน ภายใตการสนับสนุนดานเงินทุนและ
สิ่งจูงใจตาง ๆ รวมทั้งความรวมมือและระบบบมเพาะที่ดําเนิน
การรวมกนัระหวางภาคอตุสาหกรรมและภาคการศกึษา ซึง่สงผล
ใหเกิดการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะธุรกิจ Startup 
สาขาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประเทศท่ี 2 คือ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร สําหรับ
ประเทศสิงคโปรนั้น “ทุนมนุษย” ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสุด
ที่อยูเบื้องหลังความสําเร็จของการพัฒนาประเทศ นโยบายดาน
การพฒันาทนุมนษุยทีเ่ปนไฮไลทของสงิคโปร คอื การสงเสรมิให
ประชากรสูงอายุเขาสูตลาดแรงงานและสรางความเขมแข็ง
ในระบบตาขายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)  
สงิคโปรตระหนกัดถีงึปญหาการเติบโตของกาํลงัแรงงานในระดับต่ํา
จากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ จึงไดออกนโยบายเชิงรุกเพ่ือจัดการ
กับปญหาดังกลาว โดยการยืดระยะเวลาการเกษียณอายุ กระตุน
ใหเกิดการจางงานแรงงานที่เปนผูสูงอายุ โดยมีมาตรการใหสิ่ง
จงูใจแกนายจางทีม่กีารจางงานผูสงูอาย ุควบคูกบัการสรางความ
เขมแข็งในการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกผูสูงอายุเพื่อเตรียมพรอม
สาํหรับการเขาทาํงานใหม รวมถึงการใหการสนับสนุนดานการเงิน
และการปรับปรุงระบบดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ  
 นโยบายมหภาคอีกเร่ืองหน่ึงที่เปนจุดเนนของสิงคโปร 
คือ การจัดทําแผนพัฒนาเมืองและการใชที่ดินอยางเหมาะสม 

โดยมีองคกรพัฒนาเมืองสิงคโปร (The Urban Redevelopment 
Authority : URA) เปนหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องแผนการ
พฒันาเมืองในภาพรวม URA นีเ่องท่ีเปนกลไกสําคญัในการปฏิรปู
ดานกายภาพของสิงคโปร จากประเทศที่มีความหนาแนนและ
มปีญหาขาดแคลนทีอ่ยูอาศยัในอดตี มาสูประเทศทีม่สีดัสวนการ
เปนเจาของที่อยูอาศัยสูงท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก โดยแผนการ
พัฒนาเมืองของสิงคโปรมี 2 ระดับ คือ 1) แผนเชิงกรอบแนวคิด 
(Concept Plan) เปนการวางยุทธศาสตรการใชที่ดินและ
การขนสงท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ 
40 - 50 ปขางหนา ใหสามารถใชพื้นที่/ทรัพยากรที่มีอยูจํากัด
เพ่ือรองรับการเติบโตของประชากรและเศรษฐกิจของประเทศ
ในระยะยาว ซึ่งจะมีการทบทวนแผนทุก 10 ป โดยคํานึงถึงความ
ตองการใชทีด่นิในดานตาง ๆ  2) แผนแมบทเมอืง (Master Plan) 

เปนแผนการใชที่ดินท่ีมีผลตามกฎหมาย 
อาจเรียกได ว า เป นแผนท่ีชี้นําทิศทาง
การพัฒนาประเทศในระยะ 10 - 15 ป 
เพราะจะ เป นการแปลง ยุทธศาสตร 
ภาพกวางในระยะยาวจาก Concept Plan 
มาสูแผนปฏิบัติในเชิงรายละเอียด เชน 
การระบวุาพืน้ท่ีการพฒันาจะอยูในบรเิวณใด 
ควรเพิ่มหรือลดอะไร ควรสงเสริมการคา
ประเภทไหน ในพ้ืนที่ใด โดยจะมีการ
ทบทวนแผนฯ ทุก ๆ 5 ป 
 ประเทศต อมา  คือประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เปาหมาย
การพฒันาประเทศของเวยีดนาม ไมเพยีงแต
จะตั้งเปาสู การเปนผู เลนสําคัญในหวงโซ
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อุปทานโลกเทาน้ัน แตยังกําหนดเปาหมายท่ีจะเปนศูนยกลาง
ภูมิภาคในธุรกิจ Startup ดาน Internet of Things (IoT) 
โดยหน่ึงในนโยบายท่ีเปนจดุมุงเนน คอื การพฒันากาํลงัแรงงาน
ที่มีทักษะเพ่ือรองรับความตองการของภาคการผลิตที่ใช
เทคโนโลยีสูง การพัฒนา Big Data รวมท้ังหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ โดยการฝกอบรมดานเทคนิคและการอาชีวศึกษา 
(Technical Vocational Education and Training: TVET) 
เพื่อพัฒนาคนใหมีอาชีพและเพ่ิมศักยภาพของผูปฏิบัติงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ เวียดนาม
มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานการฝกอบรมดานอาชีวะ 
ป ค .ศ .2011-2020 เพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาดแรงงาน โดยการสรางแรงงานท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
มีกฎหมายการฝกอบรมอาชีวะ ค.ศ. 2015 โดยสมาคมธุรกิจ 
องคกรดานสังคมและองคกรวิชาชีพรวมมือกันออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม นอกจากน้ี ยังไดกําหนดมาตรการ
เพื่อผลิตแรงงานทักษะใหมากขึ้นภายในป ค.ศ. 2020 อาทิ 
การพัฒนาครูอาชีวะและผู บริหารในสายงานดานการศึกษา
สายวชิาชีพ การสรางกรอบการรบัรองคณุวฒุวิชิาชพีในระดบัชาติ 
การเช่ือมโยงการฝกอบรมวิชาชีพกับตลาดแรงงาน การพัฒนา
ความรวมมือของภาคธุรกิจกับโครงการ TVET การสนับสนุน
ความรวมมือระหวางประเทศในดานการฝกอบรมวิชาชีพ รวมทั้ง
แสวงหาพันธมิตรตางประเทศเพื่อชวยพัฒนาโปรแกรมฝกอบรม 
เชน ความรวมมือกับประเทศเยอรมัน ทั้งนี้ อาจกลาวไดวา 
ในกรณีของประเทศเวียดนามน้ัน บริษัทขามชาติมีบทบาท
สําคัญในการรวมมือกับภาครัฐเพ่ือฝกอบรมกําลังแรงงานรองรับ

การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 (The Fourth Industrial 
Revolution) การผลิตที่ทันสมัยของบริษัทขามชาติยอมทําให
แรงงานไดรบัการยกระดบัจากการถายทอดองคความรูในรูปแบบ 
on the job training โดยภาครัฐเปนผูกําหนดมาตรการจูงใจให
แกบริษัทท่ีเปนผูกระจายความรูและเจาของธุรกิจ เพื่อกระตุนให
เกิดการเผยแพรองคความรูใหม ๆ และการฝกอบรมแรงงานใหมี
ทักษะ ซึ่งจะสรางผลตอบแทนใหแกบริษัทไดในระยะยาว
 ประเทศสดุทายท่ีหยบิยกมาเปนกรณศีกึษา คอืประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) นโยบาย
สาํคญัของ สปป.ลาวท่ีจะกลาวถึงคือ การสรางความเขมแขง็ของ 
SMEs โดยใชกลไกเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดงึดูดการลงทุนจาก
ตางประเทศ ทั้งนี้ เขตเศรษฐกิจใน สปป.ลาวมี 2 รูปแบบ คือ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones)
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Specific Economic Zones)1 
โดยเม่ือปลายป ค.ศ. 2011 รัฐบาล สปป.ลาวไดจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจ
เฉพาะ (ค.ศ. 2011 - 2020) โดยมีการกําหนดเขตเพื่อพัฒนา
แบงเปน 3 แนวทาง คือ 1) กําหนดพื้นที่ในเขตหางไกลเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะมีสิทธิประโยชนที่ดีกวาสําหรับนักลงทุน
เพื่อสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางเมืองใหม
ที่ทันสมัย 2) กําหนดพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน
เป นเขตเศรษฐกิจเฉพาะเพ่ือส งเสริมการลงทุน การค า 
และการทองเท่ียว 3) กําหนดพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพเหมาะสม
เปนเขตอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรม การผลิตเพ่ือการสงออก 
โดยสิทธิประโยชนที่นักลงทุนจะไดรับ คือจะไดรับยกเวนภาษี

1 เขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนเขตที่รัฐบาลกําหนดใหพัฒนาเปนเมืองใหมรอบดานเพื่อดึงดูดการลงทุน มีนโยบายสงเสริมพิเศษและมีระบบเศรษฐกิจการเงิน
เปนของตนเอง มีคณะบริหารและสภาบริหารกํากับดูแลการดําเนินการภายใน มีเนื้อที่ 1,000 เฮกตารหรือ 6,250 ไรขึ้นไป หากมีประชาชนอาศัยอยู
ในพ้ืนที่ก็ไมจําเปนตองยายออกไป สวนเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เปนเขตท่ีรัฐบาลกําหนดเพ่ือสงเสริมสาขาใดสาขาหน่ึงโดยเฉพาะ เชน เขตอุตสาหกรรม
การผลิตเพื่อสงออก เขตทองเที่ยว เขตการคาปลอดภาษี มีสภาบริหารกํากับดูแลการดําเนินการภายใน โดยตองเปนเขตที่ไมมีประชากรอาศัยอยู ท้ังนี้ 
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจทั้ง 2 รูปแบบตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแหงชาติเพื่อคุมครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 
และลงนามสัญญาสัมปทานกับรัฐบาล 
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ศุลกากรสําหรับวัสดุอุปกรณและวัตถุดิบ ไดรับยกเวนอากรกําไร
สูงสุด 10 ป รวมทั้งไดรับยกเวนภาษีธุรกิจและสิทธิประโยชน
อื่น ๆ ตามกฎหมาย นโยบายดังกลาวนอกจากจะชวยดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศแลว ยังเปนกลไกท่ีชวยสรางโอกาส
ทางธุรกิจ และสรางเครือขายธุรกิจเชื่อมโยงระหวาง SMEs 
ในทองถ่ินกับผูประกอบการขนาดใหญที่อยูในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ 
เพื่อใหเขตเศรษฐกิจฯ ที่จัดต้ังขึ้น เปนกลไกดึงดูดการลงทุนได
อยางย่ังยืน รัฐบาล สปป.ลาวจึงมีความพยายามในการยกระดับ
เขตเศรษฐกิจฯ ใหมีการประกอบการในสาขาท่ีมีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 
โดยริเริ่มแผนงานตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานในเขต
เศรษฐกิจฯ เชน การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
กําลังคนและผลักดันแรงงานที่มีทักษะเขาสู เขตเศรษฐกิจฯ 
จนสงผลใหประเภทของการลงทุนที่เขาสู สปป.ลาว เริ่มปรับจาก
การลงทุนที่อาศัยแรงงานไรฝมือและการใชทรัพยากรเขมขน 
มาสูการผลิตที่ใชแรงงานทักษะและใชทุนเขมขนมากขึ้น 
 จะเห็นไดวา แมแตละประเทศจะมีจุดเนนของนโยบาย
การพัฒนาประเทศที่แตกตางกันไป แตก็มีประเด็นนโยบายรวม
ที่มีความใกลเคียงกัน ไดแก การสงเสริมการพัฒนาบนฐาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ 
การสงเสริมความเขมแข็งของ SMEs และผูประกอบการ 
การพัฒนาทนุมนุษย รวมถึงการพัฒนาในมิตเิชงิพืน้ที ่ซึง่ประเด็น
เหลานีล้วนมีความเก่ียวของกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท้ังสิน้ 
การศึกษานโยบายของประเทศตาง ๆ อาจใชเปนแนวทาง
ประกอบการจัดทาํนโยบายของไทยได โดยพิจารณาใหเหมาะสม
กับบริบทของประเทศ แตสิ่งสําคัญก็คือ การกําหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนนโยบายที่วางไวใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม การกําหนดกรอบเวลา จุดเนนการดําเนินงาน
ในแตละชวงเวลา รวมท้ังหนวยงานรับผิดชอบท่ีชัดเจน อีกท้ัง
ยังตองมีกลไกขับเคล่ือนที่มีประสิทธิภาพภายใตการบูรณาการ
รวมกันของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวมเปนพลังขับเคล่ือน
การพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และนําไปสูการเติบโต
อยางยั่งยืนของประเทศในภาพรวมไดในที่สุด

จัดทําโดย : 
นางสาวสมานลักษณ ตัณฑิกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
แหลงขอมูลอางอิง : 

 1. รายงาน Economic Outlook for Southeast Asia, China 
and India 2017: Addressing Challenges ขององคการ

เพื่อความรวมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation 

and Development - OECD) สืบคนจาก 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/development/
economic-outlook-for-southeast-asia-china-

and-india-2017/structural-policy-country-notes_saeo-
2017-9-en#.WMKL_3onmrM#page1

2. โครงการ “เมคอินอินเดีย” โดยกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (สคร. มุมไบ), 22 กุมภาพันธ 2559  สืบคนจาก 

http://www.ditp.go.th/contents_at-
tach/143857/143857.pdf

3. ‘MAKE IN INDIA’ ปูพรมแดงตอนรับนักลงทุนตางชาติ 
จากเว็บไซตศูนยบริการขอมูลธุรกิจไทย-อินเดีย สืบคนจาก 

https://www.thaiindia.net/about-india/resources-3/
item/1736-make-in-india.html

4. การจางแรงงานสูงอายุของประเทศสิงคโปร  
โดยสํานักงานแรงงานประเทศสิงคโปร, 15 กรกฎาคม 2559 

http://singapore.mol.go.th/node/409
5. บทความ เรื่อง มองยอนดูถึงอนาคต “การวางยุทธศาสตร

เมืองของประเทศสิงคโปร ในป 2014 – 2030” Looking 
Back to the Future for Singapore city Strategy 2014 

– 2030 โดยนายศิวพงศ ทองเจือ จากเว็บไซตสมาคม
การผังเมืองไทย สืบคนจาก 

http://tatp.or.th/singapore-strategy-2014-2030/
6. บทความ เรื่อง 4.0 เวอรชั่นเวียดนาม: โอกาสและความ

ทาทาย โดยนายสรพงษ ลัดสวน สืบคนจาก 
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643189

7. สรุปขอมูลเก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเศรษฐกิจเฉพาะ

ของ สปป.ลาว จากเว็บไซตศูนยธุรกิจสัมพันธ กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ สบืคนจาก 

http://www.globthailand.com/สรุปขอมูลเกี่ยวกับเขต/ 
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เก็บมาเลา
เที่ยวทะเล...เที่ยวทะเล...สุขกายใจสุขกายใจ ในฤดูรอน ในฤดูรอน

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 รัฐบาลประกาศใหป 2561 เปน “ปทองเที่ยววิถีไทย 
เกไกอยางย่ังยืน” เพื่อสงเสริมใหการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรม
ที่เกื้อกูลเรื่องความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและ
การตางประเทศ สามารถบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อนํา
ประเทศไทยไปสูการเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโต
อยางมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเปนไทย สามารถนํารายได
สูประชาชนทุกภาคสวน อันจะเปนรากฐานของเศรษฐกิจในภาพ
รวม ผูเขียนจึงขอแนะนําสถานที่ทองเที่ยวแนวทะเลทางภาคใต
ของประเทศไทยไปสัมผัสความงามของทองทะเลอันดามันอัน
สวยสดงดงามทีจ่งัหวดั “กระบ่ี” เมอืงชายทะเลในฝน มนตเสนห
หาดทรายขาว นํา้ทะเลใส ปะการงัสวย และหมูเกาะนอยใหญกวา 
100 เกาะ ที่มีความสวยงามของธรรมชาติเปนอยางมาก เพื่อให
ทานไดไปทองเที่ยวพักผอนคลายรอนใหสุขกายสบายใจในฤดู
รอนและรวมสงเสริมการทองเที่ยวในปนี้

 อาวนาง อยู ห างจาก
ตัวเมืองจังหวัดกระบ่ี ประมาณ 
20 กิโลเมตร เปนจุดศูนยกลาง
ในการที่ จะ เตรียมล อง เรื อ
เพื่อไปยังเกาะตาง ๆ ในจังหวัด

กระบี่ และเปนจุดศูนยรวมของความสวยงามอันดับแรกแหง
ทองทะเลกระบ่ี เพียงแคทานเดินลัดเลาะริมหาดก็จะไดมองเห็น
ภูเขา นํ้าทะเลหาดทราย กลุมเกาะนอยใหญที่ทุกอยางดูมีความ
ผอนคลายเปนอยางมาก นอกจากนีบ้ริเวณริมฝงยงัมีโรงแรม ทีพ่กั 
รานคา รานอาหาร รวมทัง้สิง่อาํนวยความสะดวกตาง ๆ  มากมาย 

 

 
 

หาดไรเลยตะวันตก มีโขดหินคั่นระหวางหาดทั้งสอง บริเวณ
หาดมีที่พักสําหรับนักทองเท่ียวหลายแหง

 หมูเกาะพีพ ีประกอบดวย 
2 เกาะใหญ ๆ  คอื เกาะพีพดีอน
และเกาะพีพีเลมีลักษณะเปน
เ ว้ิ งห รืออ  าว ใหญ ที่ ภายใน
หมู  เกาะพีพีมีหาดทรายขาว

สะอาดสวยงามเปนแหลงดํานํ้าดูปะการังที่สวยงามทั้งดอกไม
ทะเล และปลาสวยงามตาง ๆ โดย “เกาะ พีพีดอน” เปนเกาะ
ใหญที่เปนศูนยกลางของหมูเกาะพีพี มีทั้งสถานท่ีพัก ทาเรือ
รานอาหาร สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เกาะพีพีดอน
จะประกอบดวยอาว 2 อาว
ทีเ่ปนเวิง้อาวคูเขาหากนัคัน่ดวย
ที่ราบเล็ก ๆ รมร่ืนดวยทิว
มะพราว คือ อาวตนไทรและ
อาวโละดามลัม จากอาวตนไทร
สามารถเดินข้ึนเขาไปยังจุดชมวิวท่ีสามารถเห็นเวิ้งอ าวคู 
ไดเกาะพีพีดอนยังมีหาดทรายและอาวที่สวยงามกระจัดกระจาย
อยู รอบเกาะ เชน หาดแหลมหิน หาดยาว อาวโละบาเกา 
ทางเหนือของเกาะ คือ แหลมตง เปนที่ตั้งของหมูบานชาวเล 
บริเวณแหลมตงมีธรรมชาติใตทะเลท่ีสวยงาม และบนหาดยังมี
ที่พักไวใหบริการแกนักทองเที่ยว สวน “เกาะพีพีเล” เปนเกาะ

ที่เต็มไปดวยภูเขาหินปูน มีหนา
ผาสูงชันตั้ งฉากกับผิวทะเล
โดยรอบเกาะเกือบท้ังเกาะ 
เกาะแหงนี้มีเวิ้งอาวสวยงาม 
เชน อาวปเละ อาวมาหยา 

อาวโละซามะ นอกจากน้ีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
หมูเกาะพีพียังมี “ถํ้าไวกิ้ง” ซึ่งเม่ือป 2515 พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จประพาสและทรง
พระราชทานนามใหมวา “ถํา้พญานาค” ตามรูปรางหนิกอนหน่ึง
ที่คลายเศียรพญานาคอันเปนท่ีเคารพสักการะของชาวบานท่ีมา
เก็บรังนกนางแอนบนเกาะแหงนี้ภายในถํ้าทางทิศตะวันออกและ
ทศิใต มภีาพเขยีนสีสมัยประวตัศิาสตร เปนรปูชางและรปูเรอืชนดิ
ตาง ๆ เชน เรือใบยุโรป เรือใบอาหรับ เรือสําเภา เรือกําปน 
เรือใบใชกังหัน และเรือกลไฟ เปนตน สันนิษฐานวาภาพเขียน
เหลานี้เปนฝมือของนักเดินเรือหรือพวกโจรสลัด เพราะจาก

หาดไรเลย ตั้งอยูที่ตําบลอาวนาง (อําเภอเมืองจังหวัด
กระบี่) เปนหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผาซ่ึงหาดไรเลย
เปนท่ีรูจักดีในหมูนักทองเที่ยว โดยเฉพาะผูที่ชื่นชอบกิจกรรม
ปนหนาผา และความสุดยอดในเรื่องของทองทะเลเขียวมรกต
บวกกับธรรมชาติแหงปาไม เพราะดวยความสวยงามที่ลงตัวของ
ธรรมชาติบวกกับความสวยงามของขุนเขาทั้งหลายทําใหพื้นที่
แหงน้ีเปนพื้นที่ที่นักทองเท่ียวทุกคนอยากจะมาสัมผัส ทั้งนี้
หาดไรเลยแบงออกเปนหาดไรเลยตะวันออก (หาดน้ําเมา) และ



1414

การศึกษาเสนทางเดินเรือจากฝงตะวันตกไปยังฝ งตะวันออก 
บริเวณนี้อาจเปนจุดที่เรือสามารถแวะพักหลบลมมรสุมขนถาย
สินคาหรือซอมแซมเรือไดทั้งนี้การที่จะไปเที่ยวในสถานที่ตาง ๆ 
ของหมูเกาะพีพีจะขึ้นอยูกับฤดูกาลเปนหลัก ชวงเวลาที่ดีที่สุด
ที่จะมาเที่ยวหมูเกาะพีพี คือ เดือนกุมภาพันธ – เมษายน ถาหาก
มาชวงเวลาหลังจากน้ีจะสามารถไปไดเพียงบางจุดเทานั้นเพราะ
สภาพอากาศและความปลอดภัยของนักทองเที่ยว

ทะเลแหวก ตัง้อยูในบรเิวณ
ที่เปนสันทรายของทองทะเล 
ทะเลแหวกเกิดจากสันทราย
จากเกาะสามเกาะ คือ เกาะไก 
เกาะหมอ เกาะทับ ซึ่งต้ังอยู

ใกล ๆ กัน มีสันฐาณติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้
จึงทําใหเกิดเปนแนวสันทรายเชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ใหถึงกัน 
สันทรายนี้จะจมหายไปเม่ือนํ้าขึ้นสูง เมื่อนํ้าลดแนวสันทราย
ก็จะคอย ๆ โผลขึ้นมา สันทรายจะโผลในชวงท่ีนํ้าทะเลต่ําที่สุด 
แตถงึแมวาสนัทรายจะไมโผลกส็ามารถเดนิเลนได หาดทรายของ
ทะเลแหวกขาวสะอาด นบัเปนสถานทีท่องเทีย่วทีไ่ดรบัความนยิม
ของคนที่มาทองเที่ยวทะเลของจังหวัดกระบี่เปนอยางมาก

เกาะรอกในและเกาะรอกนอก 
ทิวทัศนของเกาะรอกจะเห็น
ภาพของอาวโคงคลายเกือกมา 
สองดานของอาวเป นผาหิน
สู ง ชั น แ ล ะ ยั ง เ ป  น จุ ด ช ม

พระอาทิตยตกที่สวยงามมากอีกจุดหนึ่งอีกท้ังยังมีหาดทรายที่
ทอดยาวและสวยงาม เม็ดทรายละเอียดเนียนนุมเทาเมื่อสัมผัส 
นํ้าทะเลต้ืนและใสสามารถมองเห็นแนวปะการังท่ีอุดมไปดวย
ดอกไมทะเล อีกท้ังยังเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยของปลาการตูนหลาก
สสีนั ปลานกแกว รวมถึงปลาทะเลชนิดตาง ๆ  นบัไดวาเปนสวรรค
ของนักดํานํ้ าทั้ งนี้นักท องเที่ยวที่ต องการจะพักค างแรม 
บนเกาะรอกจะมีบริการท่ีพักจุดกางเต็นท และเต็นทใหกับ
นกัทองเท่ียวเชาในราคาท่ียอมเยาสามารถติดตอไดจากเจาหนาที่
อุทยานบนเกาะรอก

    เกาะหา หรอืเกาะตกุนลิมา
จะมี ลั กษณะของทุ  ง หญ  า
ขึ้นอยูบนสันเกาะมีมุมทิวทัศน
ที่สวยงาม เกาะหามีรูปคลายใบ
เรอืเปนจดุดาํนํา้ทีม่ชีือ่เสยีงของ
อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา 

จุดเดนของการดํานํ้าเกาะหานั่นคือ คูหาถํ้าใตนํ้า “the 
Cathedral” เปนถํา้ทีส่ามารถดํานํา้เขาไปไดโดยไมตองตดิ ตัง้ไฟ
สองสวาง มีทางเขาและออกทางเดียว ทัศนียภาพภายในถํ้าใตนํ้า 
นักดํานํ้าจะไดชมความงดงามของหินยอยบริเวณผนังถํ้า รวมถึง
ความงดงามของปากถํ้ายามแสงแดดสาดสองจากผิวนํ้านับเปน
ประสบการณและความทรงจําท่ีนาอัศจรรยไมรูลืมนอกจากน้ีจุด
ดํานํ้ารอบ ๆ บริเวณเกาะหามีความหลากหลายของปะการัง
หลากชนิดหลากสีสันที่มีความสวยงาม รวมทั้งฝูงปลานานาพันธุ 
ไดแก ปลานกแกว ปลาสลิดหิน ปลาสิงหโต ปลาปกเปา เปนตน 
ตลอดจนมีปลาและสัตวนํ้าขนาดใหญที่สามารถพบเห็นได เชน 
ปลากระเบนราหู ฉลามวาฬ ฉลามเสือดาว และเตากระ

“เที่ยวทะเล วิถีไทย สุขกายใจ ในฤดูรอน”

จัดทําโดย : 
นางสาวสมพิศ นาคสุข

 นายศรทรง เองฉวน
แหลงขอมูลอางอิง :

www.ทองทั่วไทย.com
https://travel.kapook.com

http://phuketairportthai.com/th/popular-
destinations/1909/thale-waek-krabi

อุทยานแหงชาติหมูเกาะลันตา เปนอุทยานแหงชาติ
ทางทะเลประกอบดวยเกาะลันตาใหญและเกาะลันตานอย 
โดยเปนเกาะขนาดใหญที่มีผูคนอาศัยตอเนื่องมายาวนานกวา
รอยปและชาวบานสวนใหญบนเกาะลันตานับถือศาสนาอิสลาม 
สถานทองเที่ยวสวนใหญอยู บนเกาะลันตาใหญ ซึ่งเปนท่ีตั้ง
ของท่ีทําการอุทยานฯ และมีสิ่งอํานวยความสะดวก ตั้งแต
รานอาหาร รีสอรทสวย บารเบียร รานคา ไปจนถึงบริษัททัวร
มากมาย ตลอดจนมีชายหาดทรายสวย เขตปะการังที่สมบูรณ 
จดุชมวิวงดงาม วถิชีวีติชาวเลด้ังเดิมและมีเมอืงเกา ใหทานเชารถ
มอเตอรไซคขับเที่ยวชมดวย (บนเกาะลันตาใหญมีคลองนํ้าหลัก
ที่มีนํ้าไหลตลอดท้ังปเพียง 3 สาย คือ คลองจาก คลองนํ้าจืด 
และคลองนิน ถึงแมจะมีคลองน้ําหลักเพียง 3 สาย แตที่นี่ก็มี
ปาไมสมบูรณและหลากหลายมาก รวมทั้งปาดิบชื้น ปาชายเลน
และปาชายหาด ใหทานไดเพลิดเพลินกับทรัพยากรธรรมชาติ
และทางทะเลอยางเต็มที่)

เกาะรอก อยูในนานนํ้า
ทะเลกระบ่ีที่เชื่อมตอกับทะเล
ตรัง มีลักษณะเปนสองเกาะ
เล็ก ๆ ตั้งคูกัน ประกอบดวย
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นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม และไตรมาส 4/2560 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดงาน “2016 ปฏิบัติงาย ๆ ลดใชพลังงาน (ทางเลือกใหมการใชพลังงานสะอาด)” 
โดยวิทยากรจากกลุมรวมประหยัดพลังงานเขาบรรยายใหความรู เกี่ยวกับเร่ือง
พลังงาน เพ่ือใหผู เขารวมรับฟงการบรรยายจะไดชวยกันนําไปเผยแพรถึงการใช
พลังงานที่ถูกวิธี เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปนประธาน
เปดงาน “เปดตัวการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA Kickoff) 
ประจําป 2561” ภายใต หัวข อ Big Think 
Big Move เพื่อกระตุนใหบุคลากรของ สศอ. 
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 
2561 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นายอทิธชิยั ปทมสริวิฒัน รองผูอาํนวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมงาน
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่ม
ประสทิธภิาพการตรวจราชการ การจัดการ 
ขอรองเรียน และการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมไปสู  4.0” โดยรวมเปน
วิทยากรบรรยายในหัวขอการขับเคลื่อน 

10 อุตสาหกรรมเปาหมาย S-curve/New s-curve เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 
ณ โรงแรมวินเซอร สวีท กรุงเทพฯ




