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Editor’s NoteEditor’s Note
 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับท่ี 89 ฉบับเดือน
สิงหาคม เดือนแหงความรักซ่ึงทุกคนคงจะไมพลาดการบอกรักแม 
และหากิจกรรมทํารวมกับคุณแมใชไหมคะ 
 จุลสาร OIE Share ของเราก็ไมพลาดท่ีจะมอบสาระนารู
ใหคุณผูอานอีกเชนเคย มาเร่ิมกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง 
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
คอลัมน Sharing เร่ือง ‘ไบโอฮับ’จุดเปลี่ยนคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม 
และปดทายดวยคอลัมน เก็บมาเลา เรื่อง Dtac House ออฟฟศ
แหงความสุขของคนทํางาน
 ขอบคุณคุณผู อานท่ีติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด 
แลวพบกันใหมนะคะ

         ดวยความปรารถนาดี

OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com

ขอความท่ีปรากฏใน OIE SHARE เปนทัศนะสวนตัวของผูเขียน
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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

    ามกลางบริบททางเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน
    ระหวางประเทศท่ีมีการแขงขันสูงสงผลใหประเทศตาง ๆ 
เรงสรางกลไกการพัฒนา และปรับตัวเพื่อใหไดรับประโยชนจาก
ระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงสร างความร วมมือทางเศรษฐกิจ
ของกลุ มประเทศตาง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
โดยอาเซียนไดดําเนินการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area : AFTA) เพื่อการเปดเสรีดานการคา การลดภาษี 
และการขจัดอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี เชน การจํากัดโควตา
นําเขา รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีศุลกากรเพื่อเอ้ืออํานวย
ต อการค าเสรี กอให  เกิดการพัฒนาและผลประโยชนร วมกัน
ภายในภูมิภาค นอกจากนี้ อาเซียนยังมุ งเนนสรางความสัมพันธ
กับภายนอก โดยมีความรวมมือในหลายดานกับประเทศคู เจรจา
10 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุน นิวซีแลนด 
สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และสภาพยุโรป เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนรวมกัน ทั้งน้ี ในป 2562 อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี
ไดพัฒนาความสัมพันธ ครบรอบ 30 ป โดยมีการพัฒนาความรวมมือ
อยางตอเนื่องและครอบคลุมหลายมิติมาเปนลําดับ ซึ่งความสัมพันธ

อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Republic of Korea) เริ่มตน

ในฐานะคูเจรจาเฉพาะดานเมื่อป 2532 และไดรวมลงนามกรอบความ
ตกลงความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Framework Agreement 
on Comprehensive Economic Cooperation) ในป 2548
ซึ่งกําหนดใหมีการเจรจาความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี (ASEAN-Republic of Korea FTA: AKFTA) ตอมา 
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ในป 2553 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 13 
ที่กรุงฮานอย เห็นชอบให ยกระดับความสัมพันธ  เป นหุ นส วน
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Partnership) โดยรับรองปฏิญญารวม
ว าด วยความเป นหุ นส วนทางยุทธศาสตร  เพื่อสันติภาพและ
ความรุงเรือง (Joint Declaration on ASEAN-ROK Strategic 
Partnership for Peace and Prosperity) และแผนปฏิบัติการ
อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Plan of Action) 
เพื่อดําเนินการตามปฏิญญาดังกลาว ระหวางป 2554-2558 
 ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) 
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 โดยครอบคลุมความรวมมือ
ทางดานการคาสินคา การคาบริการ และการลงทุน มีวัตถุประสงค
เพื่อขยายความสัมพันธดานเศรษฐกิจและการพัฒนาความรวมมือ
ระหวางอาเซียนและเกาหลี เพื่อส งเสริมการเพิ่มมูลคาการคา
และการลงทุนระหวางกัน ตลอดจนลดอุปสรรคทางการคาท้ังดานภาษี
และที่ไมใชภาษีศุลกากร สงผลใหมูลคาการคาระหวางกันเพิ่มสูงขึ้น 
และมีการใชประโยชนจากความตกลง AKFTA มากขึ้น ในปจจุบัน
เกาหลีเปนคูคาอันดับ 5 ของอาเซียน ในขณะที่อาเซียนเปนคูคา
อันดับ 2 ของเกาหลีรองจากจีน ซึ่งความตกลง AKFTA กําลังอยูใน
ระหวางการพัฒนาและยกระดับความรวมมือในข้ันตอนระเบียบวิธี
ปฏิบัติทางศุลกากรและแนวทางการเปดเสรีเพิ่มเติม เพื่อสงเสริม
การใชประโยชนจากความตกลงการคาเสรีไดอยางเต็มที่ ภายใต 
AKFTA มีการจัดตั้งคณะทํางานดานเศรษฐกิจ (Working Group 
on Economic Cooperation: WGEC) เปนกลไกในการขับเคล่ือน
การดําเนินโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค
เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาของสมาชิกอาเซียน โดยประเทศ
สมาชิกสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนไมเกิน 100,000 เหรียญ
สหรัฐฯ สําหรับโครงการปเดียว และไมเกิน 300,000 เหรียญสหรัฐฯ 
สําหรับโครงการตอเน่ืองและไมเกิน 3 ป จากกองทุนความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจ ASEAN- Republic of Korea Economic 
Cooperation Fund (AKEC Fund) ที่สาธารณรัฐเกาหลีจัดสรร
งบประมาณไวในแตละป โดยครอบคลุมขอบขายความรวมมือ
ใน 19 สาขา ซึ่งเปนประโยชนรวมกัน ประกอบดวย 1) พิธีการศุลกากร 
2) การสงเสริมการคาและการลงทุน 3) SMEs 4) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 5) การทองเที่ยว 6) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7) บริการการเงิน 8) ICT 9) เกษตร ประมง ปศุสัตว การเพาะปลูก
และปาไม 10) ทรัพยสินทางปญญา 11) อุตสาหกรรมส่ิงแวดลอม 
12) เศรษฐกิจดิจิทัล 13) เทคโนโลยีการกอสราง 14) มาตรฐาน 
15) เหมืองแร 16) พลังงาน 17) ทรัพยากรธรรมชาติ 18) การตอเรือ
และการขนสงทางทะเล และ 19) ภาพยนตร 

บทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมตอความ
ร วมมือทางเศรษฐกิจระหว างอาเ ซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลี
 กระทรวงอุตสาหกรรมให ความ สํา คัญต อการ พัฒนา
อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางขององคการ
สหประชาชาติภายใตเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals – SDGs) ดังนั้น สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศสูความยั่งยืน จึงไดรวมมือกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สรางความตระหนักรู และสงเสริมการประกอบกิจการท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีการพัฒนากระบวนการผลิต การบริหาร
จัดการส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ ผานการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีทั้งในดานงานวิชาการ งานวิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการถายทอดองคความรูจาก
ผูเช่ียวชาญเกาหลีในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเครื่องใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสถือไดวาเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอ
ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน จากการเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญของช้ิน
สวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก ฮารดดิสก และแผงวงจรไฟฟา
 ซึ่งสามารถทํารายไดจากการสงออกใหกับภูมิภาคเปนจํานวน
มากและมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในสินคาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้น รวมถึงอายุ
การใชงานของสินคามีแนวโนมลดลง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร 
โทรทัศน โทรศัพทมือถือ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จึงทําใหเกิด
ปญหาขยะอิเล็กทรอนิกส (Electronic Waste : E-waste) ที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยในปจจุบัน
ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกสทั่วโลกมีประมาณ 40 ลานตัน/ป และมี
แนวโนมจะเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนื่องทุกป ตามการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้น
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 ซึ่ ง จะส  งผลต  อป ริมาณการ ร่ั ว ไหลของสาร พิษ ท่ี เป  น
สวนประกอบใน E-Waste เชน สารตะกั่วและดีบุก ที่เปนอันตราย
ตอมนุษยและส่ิงแวดลอมได ดังนั้น อาเซียนในฐานะผูผลิตและสงออก
สินคาอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญจึงเล็งเห็นความสําคัญในการเตรียมความ
พรอมสําหรับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส เพื่อเปนกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางย่ังยืน
 ในป 2562 กองทุน AKEC Fund ได ให การสนับสนุน
งบประมาณต อโครงการความร  วมมือทางเศรษฐกิจ ท่ีริ เ ริ่ ม
โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ร วมกับสถาบันไฟฟ า
และอิเล็กทรอนิกสภายใต “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-เกาหลี 
(Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue for E-waste 
management)” โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อรวบรวมกรณีศึกษา
และแนวทางการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่ดีของอาเซียน
และเกาหลี การแลกเปล่ียนองคความรู ประสบการณและสราง
เครือขายความรวมมือในดานการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนสรางแนวทาง

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในฐานะ
หนวยงานดานการวางแผนและเปนผูประสานงานหลักของโครงการ
ไดมีบทบาทสําคัญในการออกแบบหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมตาง ๆ การสัมภาษณหนวยงาน
ที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส
 การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลท่ีจําเปนในการฝกอบรม 

รวมทั้งการเตรียมงานดานสารัตถะ ตลอดจนการอํานวยความสะดวก
ใหกับหนวยงานและผูเขารับการฝกอบรม เพื่อใหการดําเนินโครงการ
ดังกล าวเป นไปด วยความเรียบร อยและเกิดประโยชน สูง สุด
ตอผูเขารวมอบรมจากอาเซียนและประเทศไทย  
 ทั้งนี้ ผลลัพธของการดําเนินโครงการขางตนถือเปนจุดเร่ิมตน
ที่ดีในการสรางการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกสอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกภาคสวนและภาคการ
ผลิตอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสมีทัศนคติที่ดีและพรอมเปน
สวนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
อันจะนําไปสูภาคปฏิบัติในท่ีสุด ประกอบกับการผลักดันโครงการ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจของไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีโดยใชกลไก
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศท่ีมีอยู จึงเปนโอกาสท่ีดี
ของไทยในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเปนแนวทางการบริหารจัดการดาน
การผลิตที่มีประสิทธิภาพและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสที่ดี 
ตลอดจนเช่ือมโยงความรวมมือระหวางท้ังสองฝาย อันจะกอใหเกิด
การสรางเครือขายการผลิตกับผู ผลิตในประเทศ การถายทอด
เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
การส  ง เสริ มการผลิ ตที่ เ ป  นมิ ตรต  อสิ่ ง แวดล  อม  ตลอดจน
การเอื้อประโยชนดานการคาตอกันในระยะยาว

จัดทําโดย
ทิพจฑา รวบยอด

แหลงขอมูลอางอิง :
โครงการฝกอบรมเชงปฏิบัติการ : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส

ระหวางอาเซยน-เกาหลี 
(Regional Workshop: ASEAN-Korea Dialogue 

for E-waste management) 
ภายใตความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวางอาเซยนและสาธารณรฐัเกาหล ี            

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

 การบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนและเกาหลี โดยโครงการดังกลาวมีระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป 
(ระหวางเดือนกรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563) ณ ประเทศ
สมาชิกอาเซียน และสาธารณรัฐเกาหลี โดยมีกิจกรรมหลักใน 3 สวน 
ประกอบดวย 1) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และสัมภาษณ
เชิงลึกผูเช่ียวชาญ ณ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสาธารณรัฐ
เกาหลี 2) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ประเทศไทย ระยะเวลา 
1 สัปดาห โดยมีผูเขารวมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 
และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากเกาหลี รวม 30 ราย และ 3) การจัดทํา
คูมือสําหรับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสของอาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลี และการเผยแพรในชองทางตาง ๆ เพื่อสราง
การรับรูและแบงปนขอมูล
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปแรก 2562

     การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2562 อยูที่รอยละ 65.3
      การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2562 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยคร่ึงป 2562 หดตัวรอยละ 1.9
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562 หดตัวร อยละ 5.5 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับอัญมณี อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ
ยางชนิดอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 35.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน โดยเปนการผลิตลดลง
ในกลุมสินคาจ้ี สรอย แหวน และตางหูเปนหลัก สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอตัว
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 23.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการหดตัว
ในกลุมยางแผน และยางแทง เน่ืองจากอากาศท่ีรอนจัดสงผลใหวัตถุดิบ (นํ้ายาง) 
ออกสูตลาดนอยลง และจีนซึ่งเปนลูกคารายใหญมีการนําเขายางจากประเทศอื่น
เพิ่มขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เน่ืองจากมีความตองการ

 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตเฉลี่ย
ครึ่งปแรก 2562 ขยายตัวรอยละ 9.7 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากสภาพอากาศท่ีรอนมาก และปญหาฝุน PM 2.5 ทําใหความตองการ
สินคาทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มขึ้น
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล ดัชนีผลผลิตเฉลี่ย
ครึ่งปแรก 2562 ขยายตัวรอยละ 7.0 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
การผลิตเพ่ิมขึ้นในกลุมสินคานํ้าอัดลม นํ้าดื่มใหกําลังงาน และนํ้าชาเปนหลัก
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี ดัชนีผลผลิตเฉลี่ย
ครึ่งปแรก 2562 หดตัวรอยละ 19.6 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวทําใหความตองการในสินคาเคร่ืองประดับอัญมณี
ลดลง
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive  ดัชนีผลผลิตเฉลี่ย
ครึ่งปแรก 2562 หดตัวรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ใช ในการจัดเก็บขอมูลเปนแบบ
โซลิดสเตตไดรฟ และการจัดเก็บแบบคลาวด ประกอบกับการพัฒนา Hard Disk 
Drive ใหมีความจุเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหปริมาณการผลิตลดลง

สินคากลุ มโซลิดสเตตไดรฟ (SSD) เพิ่มขึ้น รวมถึงการผลิต
Hard Disk Drive ที่มีความจุสูงมาก ทําใหใชเวลาผลิตนานข้ึน
จึงผลิตไดปริมาณนอยลง

 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว
เชน อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล และอุตสาหกรรมการผลิต
เฟอรนิเจอร

●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 12.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของป ก อน  เนื่องจากสภาพอากาศที่ ร อนมาก  ทําให มี
ความต  อ งการ สินค  า เ พ่ิมขึ้ นทั้ ง ตลาดในประ เทศและ
ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม

●  อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีไมมีแอลกอฮอล 
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมสินคานํ้าอัดลม โซดา
นํ้าชา และนํ้าดื่มใหกําลังงาน

● อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 2.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เปนการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมเฟอรนิเจอรที่ทําดวยไมเปนหลัก
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    วัสดีครับทุกทาน วันนี้ขอแชรเรื่องที่ยังคงคอนเซ็ปต
    เกี่ยวกับภาคการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอจากเรื่อง
รถยนตไฟฟาที่ไดแชรใหทุกทานอานไปแลวในคร้ังกอนนะครับ
 ณ วันน้ี เมื่อเอยถึง อุตสาหกรรมชีวภาพ หรือ อุตสาหกรรม
ไบโอ ผมเชื่อว าหลายคนคงคุ นหูบ างไม มากก็น อย เนื่องจาก
เปนอุตสาหกรรมท่ีสร างข้ึนมาเพ่ือชวยสร างมูลคาเพ่ิมใหภาค
การเกษตรและสรางรายไดแกชุมชน ซึ่งเปนกระแสฮอตฮิตท่ีอยู 
ในความสนใจของนานาประเทศ ขณะท่ีบานเราเองก็ตื่นตัวกับเร่ืองนี้
มานานแลวเชนกัน เพียงแตอาจจะคุยกันในวงจํากัดเฉพาะกลุม 
กระทั่งเมื่อป 2558 รัฐบาลไดกําหนดใหอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ
กับชีวภาพ รวมอยูในกลุมอุตสาหกรรมเปาหมาย S-Curve ที่จะชวย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) หรือ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals) ทําใหทุกวันนี้หันไปทางไหน ก็จะไดยินคําวา “ไบโอ” 
เต็มไปหมด
 จุดสตารตของเร่ืองที่จะแชรในคร้ังนี้ เริ่มตนเมื่อเดือนกรกฎาคม
ปที่ผานมา หลังจากรัฐบาลผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพของไทย ป 2561-2570 มีเปาหมายใหประเทศไทยเปน

ส

‘ไบโอฮับ’‘ไบโอฮับ’  
จุดเปลี่ยนคลื่นเศรษฐกิจลูกใหมจุดเปลี่ยนคลื่นเศรษฐกิจลูกใหม

ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาค หรือ “ไบโอฮับ
ของอาเซียน” (Bio Hub of ASEAN) ถือเปนความพยายามในการ
สรางจุดเปลี่ยนสําคัญใหกับระบบเศรษฐกิจไทย จากการแปรรูปสินคา
เกษตรแบบเดิมท่ีมีมูลคาคอนขางตํ่า ไปสูการแปรรูปดวยเทคโนโลยี
ชีวภาพท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาอีกหลายเทาตัว โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม ในฐานะหนวยงานหลักภาครัฐ ไดเรงปรับแกกฎระเบียบ
เพื่อดึงดูดการลงทุนและอํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจสามารถ
เดินหนาไดอยางคลองตัว อาทิ การนํานํ้าออยไปผลิตสินคาชนิดอื่น
ที่ไมใชนํ้าตาลทรายได การตั้งโรงงานที่ใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองที่ 
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โดยปรับเง่ือนไขใหเอ้ือตอการลงทุนมากขึ้น และการเพิ่มกิจการ
อุตสาหกรรมชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึง
ทํางานรวมกับกระทรวงการคลังในการกําหนดมาตรการใหสิทธิ
ประโยชน ทางภาษี  เ พ่ือส ง เสริมการใช บรรจุภัณฑ พลาสติก
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนเคร่ืองมือท่ีชวยกระตุนใหเกิด

“โครงการลพบุรีไบโอคอมเพล็กซ” ใน จ.ลพบุรี มีเม็ดเงินลงทุนรวม 
94,500 ลานบาท ซึ่งหากโครงการเหลานี้ดําเนินการแลวเสร็จ
จะชวยสรางไบโอฮับในพื้นที่ศักยภาพใหมของประเทศ เพิ่มเติม
จากพื้นที่เดิม คือ อีอีซี (จ.ระยอง) ภาคเหนือตอนลาง (จ.กําแพงเพชร 
และ จ.นครสวรรค) และภาคอีสานตอนกลาง (จ.ขอนแกน)
 สุดทายนี้ ผมอยากฝากใหทุกทานมองอุตสาหกรรมไบโอ
วาเปนการสรางโอกาสใหกับประเทศและสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
ภาคการเกษตรและชุมชน มากกวาการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
ซึ่งการบานสําคัญที่ภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมมือกันหาคําตอบ
ใหกระจาง คือจะทําอยางไรใหโรงงานไบโอสามารถเติบโตควบคูไปกับ
การพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงการเปลี่ยนมุมคิดและสราง
ความเขาใจกับผูที่เกี่ยวของวาการพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอจะชวย
ดึงดูดการลงทุนท่ีมีมูลคามหาศาล และจะนํามาซึ่งแตสิ่งดี ๆ ใหกับ
ชุมชน
 แมการผลักดันใหไทยกาวสูการเปน “ไบโอฮับของอาเซียน” 
จะเปนโจทยที่ทาทายมากของประเทศ เนื่องจากการพัฒนาอะไร
ซักอยางใหสําเร็จบริบูรณคงไมอาจทําไดในระยะเวลาอันสั้น แตหาก
ทุกฝายรวมพลังรวมดวยชวยกัน และเร่ิมตนตั้งแตวันนี้ ผมมั่นใจวา
เราสามารถไปถึงเปาหมายไดไมยาก และเมื่อถึงวันนั้นระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศจะยกระดับอีกขั้นไปสู  “เศรษฐกิจชีวภาพ” หรือ
ไบโออีโคโนมี (Bioeconomy) อยางแนนอนครับ

โดย : 
ณัฐพล รังสิตพล

ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แหลงขอมูลอางอิง : 
คอลัมน คิดเห็นแชร มติชนออนไลน วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ความตองการใชสินคาไบโอพลาสติกเพิ่มขึ้น
 สําหรับภาคเอกชน ซึ่งเปนพลังสําคัญท่ีจะชวยขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไบโอของประเทศ ตางก็มีความคืบหนาแลว โดยขณะนี้
มีการลงทุนเกิดขึ้นแลว 9,740 ลานบาท ในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรืออีอีซี ทําการผลิตน้ํายาลางไต ไบโอพลาสติก 
และเมทิลเอสเทอร ซึ่งหากภาครัฐปลดล็อกกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดตั้งโรงงานไดแลว ภาคเอกชนจะสามารถเดินเคร่ือง “โครงการ
ไบโอรีไฟเนอรีคอมเพล็กซ” (Biorefinery Complex) เพื่อผลิต
ไบโอเคมี (Biochemicals) ใน จ.นครสวรรค ทําใหเกิดการลงทุนเพิ่ม
อีกประมาณ 41,000 ลานบาท ภายในป 2564 และเม่ือสิ้นสุด
ระยะดําเนินการ ในป 2570 คาดวาจะเกิดการลงทุนภายในประเทศ
เกือบ 200,000 ลานบาท โดยจะผลิตสินคาไบโอตาง ๆ ตั้งแต
ไบโอพลาสติก ไบโอเคมี จนถึงไบโอฟารมา (Biopharma) เชน 
ยาชีววัตถุ วัคซีนขั้นสูง
 ความฮอตของอุตสาหกรรมไบโอยังไมหมดเทานี้ จะเห็น
ไดจากผูประกอบการใหความสนใจเขามาลงทุนเปนจํานวนมาก 
โดยโครงการที่มีแผนการลงทุนชัดเจน และนําเสนอคณะรัฐมนตรี
รับทราบแลว คือ “โครงการไบโอฮับเอเชีย” และ “โครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมบลูโอลิโอเทคซิตี้” ใน จ .ฉะเชิงเทรา และ 
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เก็บมาเลา

สํานักงานเลขานุการกรม

  อฟฟ ศ เป นสถาน ท่ีที่ คน วัยทํ างานอย  าง เราใช  เ วลา
  อยูมากท่ีสุดไมแพบานเลยก็วาได ถานับดูแลวก็จะไมตํ่ากวา 
8 ชั่วโมง ออฟฟศบางที่จึงใหความสําคัญกับการออกแบบโครงสราง
อาคาร รวมถึงการสรางบรรยากาศเหมือนบานหลังที่ 2 คณะเจาหนาที่
สํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  มี โอกาสได  ไปศึกษาดูงาน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐ เพื่อเรียนรูการพัฒนาบุคลากร 
ณ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ เคชั่น จํากัด (มหาชน ) 
หรือที่เรารูจักกันดีในนาม ดีแทค DTAC หน่ึงในคายมือถือยักษใหญ
ของเมืองไทย ตั้ งอยู บนชั้น 22-41 ของอาคารจัตุรัสจามจุรี 
ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน ใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร 

Dtac HouseDtac House  
ออฟฟศแหงความสุขออฟฟศแหงความสุข
ของคนทํางานของคนทํางาน

อ ใหบริการโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย ในยานความถี่ 
800 เมกะเฮิรตซ และ 1800 เมกะเฮิรตซ ภายใตสัญญารวมการงาน
ซึ่งอยู ในรูปแบบ “สราง-โอน-ดําเนินงาน” จาก บริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด มหาชน 

จุดเดน Dtac House ที่ทําใหอบอุน
เหมือนบานหลังที่ 2
 ภายใต บ านหลังใหญ ของ  Dtac House เ ต็มไปด วย
ความนาสนใจ มีการแบงพื้นที่ออกเปน 3 สวนหลักคือ พื้นที่สําหรับ
ทํางาน จุดพักผอนสวนรวม และมุมสวนตัว เพราะนอกจากหองทํางาน
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ที่ช  วยประหยัดพลังงานด วยการคํานวณรอบขึ้น–ลงอย างมี
ประสิทธิภาพ

 4.  Humb le  Management  O f f i ce  =
หองทํางานผูบริหารสมถะ dtac house ยกพ้ืนที่สวนใหญ
ใหกับพนักงานอยางเต็มท่ี สําหรับหองทํางานผูบริหารซ่ึงมีภารกิจ
บอย ๆ ไมคอยไดนั่งประจําโตะ ไมเนนการตกแตงหรูหรากวา
พนักงานทั่วไป และใชพื้นที่เทาที่จําเปนเทานั้น
 5.  World Class SOC = ศูนยควบคุมและ
ปฏิบัติการ ดีแทคที่ ได มาตรฐานระดับโลก อีกความภูมิใจ
ของชาวดีแทค เพื่อลูกคาทุกคน SOC ของดีแทคไดรับการดีไซน
เปนพิเศษใหเปนศูนยกลางในการเขาถึง ควบคุม และแกไขปญหา 
ตลอดจนติดตามผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยดีแทคไดพัฒนาโปรแกรม 
DSMART ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพของเครือขาย ทําใหเห็นปญหา
ของระบบไดทั้งภาพรวมและเชิงลึก ติดตามสถานะของปญหาที่เกิดขึ้น 
มอนิเตอรปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดกอนสงผลกระทบถึงลูกคา ฯลฯ 
ปฏิบัติการโดยทีมเทคนิคที่พร อมเข าควบคุมและแกไขป ญหา
ที่ซับซอนเกินกวา ที่เจาหนาที่บริการลูกคาจะแกไขไดตลอด 24 ชั่วโมง 
โดยเปาหมายหลักคือการลดระยะเวลาในการแกปญหา เพิ่มคุณภาพ
ของเครือขายและบริการ เพ่ือความนาเช่ือถือและสรางประสบการณ
ที่ดีของลูกคา 
 ภายใตออฟฟศท่ีสวยงามของ DTAC แหงนี้ถูกสรางขึ้นมา
ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตั้งแตการเลือกใชกระจก 2 ชั้น เพื่อลดทอน
ระดับความรอนจากแสงธรรมชาติ การเลือกใชหลอดไฟแบบ T5 
ซึ่งเป นหลอดไฟที่ช วยประหยัดพลังงานไดมากที่สุดในปจจุบัน
ไปจนถึงการเลือกใชพรมท่ีผลิตจากขวดรีไซเคิลดวย ออฟฟศหลังใหม
ที่สวยงามและใหความรูสึกอบอุน บรรยากาศคลายกับบานหลังที่ 2 
ซึ่งถาจะพูดวาเปนบานหลังท่ี 2 ใหกับพนักงานเลยก็วาได เพราะมี
ครบทุกมุมท่ีพนักงานตองการ ทําใหออฟฟศเปนเหมือนบานเชนนี้ 
ส  งผลถึ งการทํ างานที่ มีคุณภาพมากขึ้น  เนื่ องจากพนักงาน
ไดอยู รวมกัน ทํากิจกรรมรวมกันมากขึ้น การติดตอประสานงาน
งายข้ึน เปนความสุขที่เกิดจากผู ปฏิบัติงานสงผลใหงานออกมา
มีคุณภาพยิ่งขึ้น เห็นแบบนี้แลว ใคร ๆ ก็อยากเปลี่ยนไปทํางาน
ที่ดีแทคกันเลย จริงไหมคะ 

จัดทําโดย :
พิมพกมล เจริญสุข

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.mxphone.com/4519-dtac-house/

http://www.dtac.co.th

กับหองประชุมแลว ก็ยังมีมุมใหพนักงานเลือกพักผอนไดตามอัธยาศัย
กับหลากหลายกิจกรรม ซึ่งประกอบดวย 5 ไฮไลตของ dtac house 
ดังนี้

1.  Play & Learn = เพลิน Common Floor
ที่เปดกวาง เพื่อเปนแหลงพบปะสังสรรคของพนักงาน มีพื้นที่สบาย ๆ 
ใหเลือกใชเปนที่ประชุมยอย ตอนรับแขก ดื่มกาแฟ นํ้าผลไม 
มุมไอศกรีม รานจําหนายพรีเมี่ยมดีแทคและแฮปป รวมถึงเปนพื้นที่
จัดกิจกรรม นิทรรศการ ฯลฯ สํานักงานแบบ open office 
ยังเปดกวางรับความคิดใหม ๆ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยไมมีกําแพงพารทิชั่นมากั้นขวาง ทุกพ้ืนที่ใน dtac house 
ยังสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ ใหพนักงานเปล่ียน
บรรยากาศการทํางานหรือนัดประชุม และยังสามารถสนุกลื่นไหล
คลายเครียดไดที่สไลเดอรระหวางชั้น 33-32

2.  Healthy Workplace = ออฟฟศสุขภาพดี 
การออกแบบโตะ เกาอี้ทํางาน ตามหลักสรีรศาสตร และอุปกรณ
ตกแตง เช น มาน พรม ที่ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยตออากาศ
ภายในสํานักงาน ไมเพียงเทาน้ัน ชาวดีแทคยังสามารถใชเวลาหลังเลิก
งานที่ Creativity Floor บนชั้น 38 เพื่อพบปะสังสรรค ออกกําลังกาย
แบบเลือกไดตามความถนัด ดีแทคสงเสริมใหพนักงานฟตรางกาย
ดวยลูวิ่งในรม อุปกรณฟตเนส โตะพูลและปงปอง สนามฟุตซอลในรม 
หรือจะเลือกชมวิว  เล นโยคะ  หรือแอโรบิกแบบ  outdoor 
หองซอมดนตรี หองคาราโอเกะ ตูเกมส ฯลฯ

3.  Green Office = สํานักงานรักษาส่ิงแวดลอม 
ดีแทคไมลืมคํานึงถึงความเปนมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ทุกองคประกอบเกิดขึ้นจากความใสใจ ไมวาจะเปนการเลือกใชพรม
ที่ผลิตจากสวนประกอบของขวดน้ําดื่มรีไซเคิล ตัวอาคารใชกระจก 
2 ชั้นกันความรอนจากภายนอกเพ่ือผอนภาระใหกับเครื่องปรับอากาศ
ภายใน แสงสวางจากหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบ T5 ที่ชวย
ประหยัดไฟไดมากที่สุดในปจจุบัน ลิฟตโดยสารระบบ Mel Eye
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นายณัฐพล รังสิตพล ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เป นประธานการหารือเรื่อง การส งเสริม
อุตสาหกรรมการประกอบตัวรถไฟและอุตสาหกรรมระบบราง  
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมการหารือประกอบดวย 
การรถไฟแหงประเทศไทย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สมาคมวิศวกรรมระบบขนสงทางรางไทย อาจารย จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันศุกร
ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และประธาน
คณะทํางานบูรณาการขอมูลสารสนเทศและการบริการภาครัฐ (Big Data 
กระทรวงอุตสาหกรรม) กลาวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Smart Plalform 
on i-Industry คลิกเดียว…ครบ จบทุกเร่ือง” ในงาน Thailand Industry 
Expo 2019 ซึ่งเป นอีกหน่ึงความพยายามรวมกันผลักดันและบูรณาการ
การทํางานรวมกันระหวางผู ประกอบการและหนวยงานภายในกระทรวง
อุตสาหกรรมท้ังหมด ในการยกระดับระบบการบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม
เปน Digital Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรางความโปรงใส
ในการทํางาน รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับผู ประกอบการในยุค 4.0 
วันศุกรที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายอิทธิชัย ยศศรี รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานกลาวเปดงาน GFT & GMS 2019 
มหกรรมแสดงสินคาวัสดุ และอุปกรณเพื่อตกแตงเครื่องนุงหม
และส่ิงทอ วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค

นายอดิทัต วะสีนนท รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงขาว “ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2562 
และไตรมาส 2/2562” วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



 สศอ.จัดกิจกรรม “ปนรัก ปนลมหายใจ นวัตกรรมไทย
เพื่อลมหายใจนอง” โครงการจิตอาสา ประกอบและมอบอุปกรณ
ชวยพนยาโรคหอบหืด เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจ  าอยู  หัว และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี รวมทั้งเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยโรคหอบหืด วันท่ี 16 สิงหาคม ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กิจกรรมจิตอาสา 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม


