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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

2

 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับที่ 92 ฉบับเดือน
พฤศจิกายน เขาสูชวงฤดูหนาวอากาศเริ่มจะเย็น ๆ อยาลืมเตรียมเส้ือผา
เพื่อทําใหรางกายอบอุนกันดวยนะคะ 
 จุลสารเลมนี้ก็ยังมีบทความสาระความรูดี ๆ ที่นาอานมาเร่ิม
กันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยาน
เจิ้งโจว (ZAEZ) โมเดลการพัฒนา “มหานครการบินภาคตะวันออก” 
คอลัมน Sharing เรื่อง กาวเริ่มตนของการติดตามการขับเคลื่อน
เพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) ในภาคอุตสาหกรรม 
และปดท ายด วย เรื่อง บันทึกความเข าใจความร วมมือด าน
อุตสาหกรรม ไทย-เกาหลี สานมิติความสัมพันธอุตสาหกรรม 4.0 
ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผู อ านท่ีติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด 
แลวพบกันใหมนะคะ

ดวยความปรารถนาดี
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กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 “การบินและขนสง (Aviation and Logistics)” 
เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ ภายใต New S-Curve 
ซึ่งในชวง 5 ปที่ผ านมา จํานวนนักทองเที่ยวของไทยเพิ่มขึ้น
อยางตอเน่ืองเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป โดยป พ.ศ. 2561 มีจํานวน
นักทองเท่ียวสูงถึง 38 ลานคน สงผลใหความตองการการเดินทาง
ทางอากาศ (Air Traffic) เพิ่มสูงขึ้น ควบคูไปกับความเพ่ิมข้ึน
ของความตองการซอมบํารุงอากาศยาน และเน่ืองจากประเทศไทย
มีความไดเปรียบทางดานภูมิศาสตร จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนา
เปนศูนยกลางดานการบินและการซอมบํารุงของภูมิภาค รัฐบาล

จึงมีแผนการพัฒนาสาขาดังกลาวแบบครบวงจร โดยมุงเนนสงเสริม
ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเปนพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมด านสถานที่และโครงสร างพื้นฐานครอบคลุม
5 ชนิดธุรกิจ ประกอบดวย กิจการสาธารณูปโภคและบริการ
เพื่อการขนสง ศูนยรวมกิจการโลจิสติกสทันสมัย การบริการซอมบํารุง
อากาศยาน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบทาอากาศยานใหเปนเขต
อุตสาหกรรมสําหรับธุรกิจที่มีมูลคาสูง และการใหบริการฝกอบรม
นักบินและลูกเรือ 
 ในการดําเนินการตามแนวทางขางต น เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ไดจัดทําโครงการพัฒนาสนามบินอู ตะเภา
สูการเปนมหานครการบินภาคตะวันออก (Eastern Aerotropolis) 
มูลคา 290,000 ลานบาท และพรอมพัฒนาสูการเปนศูนยกลาง
โลจิสติกสของอาเซียน โดยในการดําเนินการพัฒนาใหสําเร็จไดนั้น 
จํ า เป นต  อ งอาศั ยรู ปแบบการพัฒนาที่ ประสบความ สํา เ ร็ จ
เปนแบบอยาง โดยเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 EEC ไดลงนาม
MOU กับ เขตเศรษฐกิจพิเศษอากาศยานเจิ้งโจว (Zhengzhou 
Airport Economy Zone: ZAEZ) ซึ่ งประสบความสําเร็จ
ในการเปนเมืองศูนยกลางการบินในภาคกลางของจีน มาเปนตนแบบ
สําหรับการพัฒนา โดยมีขอบเขตความรวมมือที่สําคัญ ได แก  
1) การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ อาทิ การวางผังศูนยกลาง

ECONFF  CUS  CUS

เขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ
อากาศยานเจิ้งโจว (ZAEZ) อากาศยานเจ้ิงโจว (ZAEZ) 
โมเดลการพัฒนา โมเดลการพัฒนา 
“มหานครการบินภาคตะวันออก”“มหานครการบินภาคตะวันออก”
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 ZAEZ หรือ ที่เรียกวา Zhengzhou Aerotropolis เปน
มหานครการบินที่ประสบความสําเร็จของจีน ทั้งนี้ คําวา “Aerotrop-
olis” หมายถึงศูนยกลางการบินและธุรกิจ เปนรูปแบบใหมของการ
พัฒนาเมือง โดยทําใหสนามบินไมเปนเพียงแคสถานท่ีอํานวยความ
สะดวกดานการขนสงเทานั้น แตเปนตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบเติบโต
ของเมืองและภาคธุรกิจ โดยการใชการเดินทางทางอากาศและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนจุดขายในการดึงดูด การลงทุนในภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการในพื้นที่รอบๆ สนามบิน และเปลี่ยนแปลง
พื้นท่ีดังกลาวเปนเมืองใหม โดยเช่ือมโยงโครงสรางพื้นฐาน การผลิต 
ธุรกิจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เขาดวยกันอยางเปนระบบ ซึ่ง
รูปแบบดังกลาวไดรับการประยุกตใชในหลายประเทศ อาทิ Amster-
dam Schiphol Airport City ของเนเธอรแลนด, Paris Charles de 
Gaulle Airport City ของฝรั่งเศส, Songdo International Business 
District ของเกาหลีใต โดยรูปแบบของ Aerotropolis สามารถสรุปได
ตามแผนภาพดานลาง

การบินและการเ ช่ือมโยง  กลยุทธ การคัดเลือกอุตสาหกรรม 
การวางผังเมือง เปนตน 2) การสงเสริมการลงทุนและการจัดทํา
ระบบ E-Commerce 3) การสงเสริมการเชื่อมโยงดานการบิน
แบบครบวงจรระหวาง EEC และ ZAEZ  4) การสนับสนุนความรวมมือ
และการพัฒนาในโครงการตาง ๆ ในอนาคต ดังนั้น เพื่อใหเห็น
ความสําคัญของความรวมมือดังกลาว เราจะมาทําความรูจักกับ 
ZAEZ วาคืออะไร และมีความสําคัญอยางไร

Zhengzhou Airport Economy Zone: ZAEZ
 ในป พ.ศ. 2556 รัฐบาลจีนไดกอตั้งเมืองการบิน ณ เมืองเจิ้งโจว 
เมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน โดยมีสนามบินเจ้ิงโจวเปนศูนยกลาง 
และพัฒนาเปน Zhengzhou Airport Economy Zone: ZAEZ 
บนพื้นที่ 415 ตารางกิโลเมตร โดยแบงพื้นที่เป น 3 สวน คือ 
1) สวนธุรกิจการบิน ครอบคลุมรอยละ 40 ของพื้นที่ ประกอบดวย 
สนามบนิ การขนสงผูโดยสารและสินคา (Shipping) การผลิตชิ้นสวน
อากาศยานและการซ อมบํารุง สถานที่ เก็บสินค า ซ่ึงสามารถ
เก็บสินคาที่ตองการความเย็น (Cold Storage) และ E-Commerce 
2) สวนเขตผลิตสินคามูลคาสูง (High-End Manufacturing) 
ร อยละ  40 ของ พ้ืนที่  ประกอบด วย  ศูนย วิจัยและพัฒนา
ดานอากาศยาน การผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมูลคาสูง การผลิต 
Biomedicine เปนตน โดยตัวอยางบริษัทสําคัญท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี 
ไดแก บริษัท Foxconn ซึ่งเปนผูผลิต iPhone ใหกับบริษัท Apple 
มีการจางงานกวา 250,000 คน  โดยในป พ.ศ. 2560 มีผู ผลิต 
Smartphone กวา 60 ราย และผูผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสกวา 
200 รายเขามาลงทุนใน ZAEZ อีกดวย 3) สวนสุดทายคิดเปน
รอยละ 20 ของพื้นที่ สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ 
อาทิ อาคารสํานักงาน โรงเรียน โรงพยาบาล พื้นที่พักผอน และพื้นที่
อเนกประสงค เปนตน

ที่มา: Kasarda (2018)

 ภายในระยะเวลา 5 ป ZAEZ ประสบความสําเร็จอยางมาก
และกาวมาเปน 1 ใน 5 ของสนามบินท่ีมีการขนสงมากท่ีสุด
ของจีน โดยในป พ.ศ. 2560 มีธุรกิจใหบริการขนสงสินคากวา 
515,000 ตัน และมีจํานวนผูโดยสารมากกวา 27 ลานคน นอกจากนี้ 
ZAEZ มีมูลคาการผลิตรวมในพ้ืนที่สูงถึง 9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
และมีมูลค าการค ารวมกว า 50 พันล านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ 
ปจจัยสําคัญที่ทําให  ZAEZ ประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว
ในการเปนมหานครการบินและศูนยกลางการขนสง ประกอบไปดวย 
3 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัยดานสถานที่ตั้ง (Location) ซึ่งตั้งอยูตอนกลาง
ของประเทศ 2) เปน Gateway การเชื่อมโยงดานการขนสงหลายดาน 
อาทิ ถนน ระบบราง รถไฟความเร็วสูง รวมทั้งเปนเมืองสําคัญใน
เสนทางรถไฟเชื่อมไปยุโรปตามเสนทาง Belt and Road Initiative 
(BRI) 3) การสนับสนุนจากรัฐบาลในดานโครงสรางพื้นฐานและที่มา https://www.turkey-visit.com/map-china.asp
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การพัฒนาเศรษฐกิจ อาทิ การจัดตั้ง Special Economic Zone 
มาตรการจูงใจดานภาษีสําหรับการนําเขาสงออก โครงการพัฒนาเมือง
ใหทันสมัย เปนตน
 จากความสําเร็จดังกลาวขางตน ความรวมมือระหวาง EEC 
และ ZAEZ จึงเปนกาวสําคัญในการพัฒนาพื้นที่สนามบินอูตะเภา
สู การเปนมหานครการบินภาคตะวันออก เนื่องจากพื้นที่ EEC 
มีความพรอมในหลาย ๆ ดานที่คลายคลึงกับ ZAEZ ทั้งในดานปจจัย
ที่ตั้ง โครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะดานการขนสงทั้งทางถนน 
ทาเรือ สนามบิน รวมทั้งการมีโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะ
ดําเนินการในอนาคตอันใกล พรอมทั้งการสนับสนุนจากภาครัฐ
อยางเต็มที่ โดยไดจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อรองรับ
มหานครการบิน ครอบคลุมรัศมี 30 กิโลเมตรจากสนามบินอูตะเภา
อยางครบวงจร นอกจากน้ี ยังมีแผนที่จะดึงการลงทุนในอุตสาหกรรม 
IT อุตสาหกรรมการบิน และธุรกิจ E-Commerce จาก ZAEZ
ใหเข ามาขยายการลงทุนในพื้นที่ EEC ซึ่งคาดวาความรวมมือ
ดังกลาว จะทําใหสนามบินอูตะเภาสามารถพัฒนาเปนจุดกระจาย
สินค าที่สําคัญไปยังตลาดจีนและตลาดยุโรปตามเส นทาง BRI 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเปนจุดศูนยรวมและการกระจายสินคา
จากทุกมุมโลก เพื่อมุ งหนาสู การเปนมหานครการบินของอาเซียน
ในอนาคต
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการของ ZAEZ ยังมีความทาทาย
บางประการที่อาจเปนอุปสรรคในการพัฒนาสู การเปนมหานคร
การบินระดับโลก ซึ่งอาจเปนตัวอยางท่ีสําคัญสําหรับ EEC ในการ
หลีกเลี่ยงความทาทายดังกลาว ทั้งน้ี ผู เขียนไดมีโอกาสเดินทาง
ไปเมืองเจิ้งโจว เพ่ือเข าร วมการประชุมการเจรจาความตกลง
หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 

Economic Partnership : RCEP) เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 พบวา 
แมวา ZAEZ จะมีการพัฒนาอยางมากท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
การเช่ือมโยงกับภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการพัฒนา
เมืองสูการเปน Smart City อยางไรก็ดี พบวา ZAEZ และเมืองเจิ้งโจว 
ยังขาดป จจัยสนับสนุนพื้นฐานที่สําคัญในด านความเป นมิตร 
(Friendly) กับนักทองเที่ยวและนักลงทุนชาวตางชาติ ตัวอยางเชน 
ปายสัญญาณบอกทางสวนใหญมีแตภาษาจีน หรือ ศูนยข อมูล
บริการนักทองเท่ียวที่มีจํากัด นอกจากนี้ รานคาสวนใหญ รวมทั้ง
รานสะดวกซื้อยังไมมีเมนูเปนภาษาอังกฤษ อีกท้ังพนักงานสวนใหญ
สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษไดนอยมาก หรือไมแมแตจะพยายาม
สื่อสารกับชาวตางชาติ ทําใหเมื่อเขาไปในรานคาหรือรานอาหาร 
พนักงานจะสงเพียงภาษาจีนมาหาเราเทานั้น ดังนั้น การดําเนินการ 
“มหานครการบิน ภาคตะวันออก” ควรที่จะใสใจรายละเอียด
ในเร่ืองดังกลาว เพื่อให สามารถยกระดับสู การเป นศูนยกลาง
การบินของภูมิภาคและของโลกอยางเต็มภาคภูมิ

จัดทําโดย :
นายพงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

แหลงขอมูลอางอิง :
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: 

https://www.eeco.or.th/
Kasandra, John. D (2018). China’s Aerotropolis: 

The Zhengzhou Airport Economy Zone, 
International Airport Review, August 2018

SCB Intelligent Economic Center (2018). Insight: 
Investigating Potential Booming Industries in the EEC.   

NBSO Jinan (2018). Sector Report Logistics 
Development in Zhengzhou Henan Province. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนป 2562
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2562 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 4.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกันยายน 
2562 อยูที่รอยละ 63.9

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกันยายน 2562 หดตัวรอยละ 4.7
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่หดตัว  เช น  อุตสาหกรรมการผลิตที่ได จากการกลั่นปโตรเลียม 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑยางชนิดอื่น ๆ และอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต

● อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม ดัชนี
ผลผลิตหดตัวรอยละ 5.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลจาก
โรงกล่ันนํ้ามันแหงหน่ึงหยุดซอมบํารุงโรงกล่ัน สงผลใหปริมาณการผลิต
ลดลง

● อตุสาหกรรมการผลิตผลิตภณัฑ
ยางชนิดอื่น ๆ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 
11.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
จากยางแผนและยางแทงเปนหลัก เนื่องจาก
ฝนตกชุกทําให มีนํ้ายางออกสู ตลาดนอย
รวมทั้งราคายางอยูในระดับตํ่า ผูผลิตบางราย
จึงหยุดการผลิตชั่วคราว

● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต 
ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 19.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปก อน เป นการลดลง
ใน เกื อบทุ กสิ นค  า  ยก เว  น รถยนต นั่ ง
ขนาดกลางและขนาดใหญ เป นผลจาก
ความตองการรถยนตทั้งในและตางประเทศ
ที่ลดลง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิต
พลาสติก อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร 
และอุตสาหกรรมการผลิตเบียร

● อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 8.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน จาก Polyethylene 
resin และ Propylene เปนหลัก เนื่องจาก
การหยุดซ อมบํ า รุ งของผู  ผลิตบางราย
ในปกอน

 ● อุตสาหกรรมการผลิตเฟอรนิเจอร ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 12.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากเคร่ืองเรือน
ทําดวยโลหะและเครื่องเรือนทําดวยไมเปนหลัก เนื่องจากมีการผลิตสินคา
รูปแบบใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดมากยิ่งขึ้น
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเบียร ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 15.3 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการออกเบียรแบรนดใหม 
รวมถึงมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย อีกทั้งสอดคลองกับการสงออก
ไปเวียดนามที่เพิ่มขึ้น
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   นชวงเดือนกรกฎาคม 2562 ไดมีการกลาวถึงอันดับการพัฒนา
   ตามเป าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในกรอบสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของไทยซึ่งมีอันดับที่ดีขึ้น
กวาปกอน โดยเลื่อนจากอันดับท่ี 59 ในป 2561 มาเปนอันดับที่ 40 ในปนี้ 
และถือเปนประเทศที่มีการพัฒนาตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เปนอันดับที่ 1 ในอาเซียน จากผลการศึกษาที่ เผยแพรในรายงาน
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของแตละประเทศ
ทั่วโลกจํานวน 162 ประเทศ ซึ่งเป นที่รู จักกันในชื่อ SDG Index 
and Dashboards จัดทําโดยมูลนิธิแบรเทลสมันนจากประเทศเยอรมนี
รวมกับเครือขายการแกปญหาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Solution Network: SDSN) หากกลาวถึงการจัดอันดับ
ของประเทศหลายคนนาจะคุ นเคยกับการจัดอันดับดานเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ IMF อันดับดาน
ความสามารถทางการแขงขันของประเทศของสภาเศรษฐกิจโลก หรือ WEF 
หรือแมแตการจัดอันดับความสุขของโลกขององคการสหประชาชาติ หรือ 
UN แตหลายคนอาจจะยังไมเคยไดรับทราบถึงการจัดอันดับประเทศใน
เรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยรายงานความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนไดเร่ิมจัดทําขึ้นตั้งแตป 2558 (ค.ศ. 2015) ซึ่งเปน
ปที่ประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดตกลงรวมกันที่จะใชกรอบ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแตป 2559 (ค.ศ. 2016)  เปนตนไปจนถึง
ป 2573 (ค.ศ. 2030) ดังนั้นรายงานในปแรกน้ีจึงเปนการศึกษาความพรอม
ในการกาวเขาสูวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ของประเทศสมาชิก
ในกลุมประเทศที่มีรายไดสูง จํานวน 34 ประเทศ อาทิ เยอรมนี ญี่ปุน
และสหรัฐอเมริกา โดยผลจากการศึกษาในคร้ังนั้นพบวาประเทศในกลุม 
OECD คอนขางมีความพรอมในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนได 

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ในขณะที่อีกหลายประเทศการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนกลายเปน
ความทาทายของประเทศท่ีจะตองปรับนโยบายดานตาง ๆ ของประเทศ
ใหสอดรับกับวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถบรรลุเปาหมายไดในอีก 
15 ปขางหนา
 สําหรับประเทศไทยหลังจากที่ไดอนุวัตรวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค.ศ. 2030 แลวนั้น หนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 
ไดเริ่มกระบวนการสรางกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตั้งแต
การจัดทํานโยบายในระดับประเทศและนโยบายระดับทองถิ่นมาอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหการจัดอันดับการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยมีแนวโนมที่ดีขึ้น
มาโดยตลอด และมีพัฒนาการในการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ประกอบกับในป 2562 เปนชวงเวลาท่ีวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 
ไดดําเนินการมาครบ 4 ป ซึ่งองคการสหประชาชาติไดกําหนดไววา
จะมีการทบทวนความคืบหนาการดําเนินงานรอบแรก (1st Cycle 
Review) ของการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหดําเนินการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมกับกระทรวง
คมนาคมในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 9 “การสรางโครงสรางพื้นฐาน
ที่มีความทนทาน สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน 
และสงเสริมนวัตกรรม” จึงตองติดตามความคืบหนาการดําเนินงาน
ดังกลาวดวย ซึ่งผลจากการดําเนินงานขับเคลื่อนต้ังแตป 2559 - 2562
เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดตามที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้นนั้น
สามารถแบงประเด็นความกาวหนาที่สําคัญออกเปน 4 ประเด็น ไดแก 
1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล 
2) การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางครอบคลุมและทั่วถึง 
3 )  การ พัฒนา โครงสร  า งพื้ น ฐานและ อุตสาหกรรม ท่ี เป  นมิ ตร

ใ

กาวเริม่ตนของการติดตามการขับเคล่ือนเพ่ือบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภาคอุตสาหกรรม
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ต อสิ่ งแวดล อม  และ  4)  การส ง เส ริมวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ซึ่งการที่จะบงบอกไดวาผลจากการดําเนินงานตาง ๆ 
ทําใหเกิดความกาวหนามากนอยเพียงใด สามารถพิจารณาไดจาก
ขอมูลสถิติที่เกี่ยวของและสอดคลองกับตัวช้ีวัดขององคการสหประชาชาติ 
โดยจากขอมูลสถิติพบวาประเทศไทยมีความกาวหนาในดานการขับเคลื่อน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนท่ี 9 ในท้ัง 4 ประเด็น แตยังอยูในระดับที่นอย
เมื่อเปรียบเทียบกับความกาวหนาในดานการขับเคลื่อน SDGs ในเปาหมาย
อื่น ๆ โดยความกาวหนาที่เห็นไดอยางชัดเจนสําหรับเปาหมายท่ี 9 คือ 
การลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ  ของประเทศ การลงทุนในอุตสาหกรรม
เป าหมายที่ เน นการใช  เทคโนโลยีระดับสูง  และการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมท่ีสะทอนผาน GDP ภาคอุตสาหกรรม
และจํานวนการจางงานในภาคการผลิต อยางไรก็ตาม ความกาวหนา
ในด านวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังมีแนวโน มที่จะ
เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป  
 จากภาพแสดงผลการดําเนินงานขับเคลื่อนเปาหมายที่ยั่งยืนที่ 9
จะเห็นวาในปที่ผานมาประเทศไทยไดมีการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ทั้งทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทางอากาศ เปนจํานวนมาก ซึ่งจะสงผลให
ประชาชนสามารถ เข  า ถึ งบ ริการด  านการขนส  ง ได  อย  า ง ท่ั วถึ ง

และครอบคลุมในระดับพื้นที่มากขึ้น นอกจากน้ี โครงสราง
พื้นฐานที่รัฐบาลใหความสําคัญอีกดานหนึ่ง คือ โครงสราง
พื้นฐานดานดิจิทัล สงผลใหประชาชนในพ้ืนที่ตาง ๆ  ของประเทศ
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตไดมากขึ้นซึ่งจะเปนสวนในการ
สนับสนุนการสรางความเทาเทียมในการรับรู ข าวสารของ
ประชาชน สําหรับในสวนของภาคอุตสาหกรรม ตามท่ีรัฐบาล
ไดมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเปาหมาย
แล ะอุ ต ส าหก ร รมที่ ใ ช  เ ท ค โ น โ ล ยี ขั้ น สู ง อ ย  า ง ทั่ ว ถึ ง
ทั้งผู ประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม 
ส งผลให การเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม  (GDP) 
และการจางงานในภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว สําหรับ
มิ ติ ด  า น ส่ิ ง แ วดล  อม ในการพัฒนา โคร งสร  า งพื้ น ฐ าน
และอุตสาหกรรม ซึ่งเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กอใหเกิด
มลภาวะตอส่ิงแวดลอมเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ ปจจุบัน
จึงไดมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมตาง ๆ 
นํามาใชในกระบวนการของกิจกรรมท้ังสองกิจกรรมสงผลให
การสรางมลภาวะในสิ่งแวดลอมนอยลง โดยพิจารณาไดจาก
คาการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต อหัวประชากรท่ีมี
แนวโนมลดลง 
  ทั้งนี้ หากมองเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ไทย
ตองบรรลุในอีก 11 ปขางหนานั้น การดําเนินงานที่ผานมา
เปนเพียงการดําเนินงานในระยะเริ่มตนเทานั้น ความคืบหนา
จึงเปนไปอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งปจจุบันประเทศไทยไดมี
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยไดผนวกเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน
เขาไปดวย ดังนั้นในชวงระยะเวลา
  ตอจากนี้ การขับเคลื่อน SDGs ของประเทศไทย
จะเกิดขึ้นอย างเป นรูปธรรม ครอบคลุมในทุกมิติมากข้ึน 
และสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไดในป 2573 

จัดทําโดย :
นางสาวประวีณาภรณ  อรุณรัตน

แหลงขอมูลอางอิง :
1.ขอมูลสถิติคมนาคม ที่มา: กระทรวงคมนาคม

2.ขอมูลปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอหัวประชากร 
ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.ขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมภาคอุตสาหกรรม 

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
4.ขอมูลการจางงานในภาคอุตสาหกรรม ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ

5.ขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ที่มา: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

6.ขอมูลอัตราการเขาถึงของบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
ที่มา: ศูนยขอมูลกลาง สํานักงาน กสทช.

7.ขอมูลดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ที่มา: ศูนยขอมูลวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.)   
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เก็บมาเลา

   มื่อวันจันทรที่ 2 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 
   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ไดรวมกับกระทรวงการคา อุตสาหกรรมและพลังงานของสาธารณรัฐเกาหลี 
ลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ระดับหนวยงาน จัดทําความรวมมือ
ด านอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู อุตสาหกรรม 4.0
โดยมีพลเอกประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงกลาโหม และนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 
รวมเปนสักขีพยานในพิธีลงนามโดยนายสุริยะ จึงรุ งเรืองกิจ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และ นางยู เมียง-ฮี รัฐมนตรีว าการดานการคา
กระทรวงการคา อุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาส
เดินทางเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย 
 ทั้งนี้ การพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางไทยและเกาหลี 
โดยการจัดทําบันทึกความเขาใจระดับหนวยงาน ถือเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหเปนรูปธรรม
มากย่ิงข้ึน เพื่อเช่ือมโยงนโยบาย Thailand 4.0 ของไทยกับ New Southern 
Policy ของเกาหลีที่มีเปาหมายหลักในการเพิ่มพูนความสัมพันธกับอาเซียน
เปนรายประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ ให เท ากับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น 
จีนและรัสเซีย และเปนจุดเชื่อมโยงใหเกาหลีเขามามีปฏิสัมพันธกับอาเซียน
ทั้ ง ในกรอบความร  วมมือภูมิภาคและอนุภูมิภาคมากขึ้ น  โดยเฉพาะ
ในดานเศรษฐกิจ ยกระดับความรวมมือดานอุตสาหกรรมในการสงเสริม
การลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความสามารถในการแขงขัน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย
ของไทยท่ีสอดคลองกับความกาวหนาทางอุตสาหกรรมของเกาหลี อาทิ 
หุนยนต และระบบอัตโนมัติ เศรษฐกิจชีวภาพ (เคมีชีวภาพ ชีวเภสัชภัณฑ) 
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและเครื่องใชไฟฟา และยานยนตสมัยใหม เปนตน 
 ทีผ่านมา นอกเหนอืจากความสมัพันธดานการเมอืง สงัคม และวฒันธรรมแลว 
ไทยและเกาหลีไดมีความสัมพันธดานเศรษฐกิจระหวางกันใน 3 มิติหลัก 
ประกอบดวย ดานการคา การลงทุน และอุตสาหกรรม ผานการใชประโยชนของ
กลไกความรวมมือที่สําคัญ ไดแก ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐ
เกาหลี (ASEAN Korea Free Trade Agreement : AKFTA) ความรวมมือ
ประเทศลุ มนํ้าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea 
Cooperation) การประชุมคณะกรรมาธิการรวม (Joint Commission : JC) 
ระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ การประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมดานเศรษฐกิจ (Joint Trade Commission : JTC) ระดับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย การประชุม Policy Consultation ระดับเจาหนาท่ีอาวุโส  
และลาสุด คือ การประชุมคณะกรรมการวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ
ไทย-เกาหลี (Korea Thailand Committee on Economic Cooperation : 
KOTCOM) ระดับรองนายกรัฐมนตรี

เ  มิติความสัมพันธดานการคา อาเซียนและเกาหลีมีความสัมพันธ
ทางการคาระหวางกันที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาตลอดในชวง 10 ป โดยอาเซียน
กลายเปนคูคาอันดับ 2 ของเกาหลีรองจากจีน สําหรับความสัมพันธการคา
ทวิภาคี จากขอมูลกระทรวงพาณิชยพบวา ในป 2561 ไทยเปนคูคาอันดับ 10 
ของเกาหลีและเปนคู ค าอันดับ 5 ของสมาชิกอาเซียนกับเกาหลี มีมูลคา
การคารวม 13,816 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปยังเกาหลีมูลคา
4,940 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีการใชสิทธิประโยชนทางภาษีศุลกากรภายใต
ความตกลง AKFTA มูลคา 3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนอัตราการใชประโยชน
รอยละ 62 สินคาที่สําคัญ ไดแก ไมและผลิตภัณฑไม เครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบ แผงวงจรไฟฟา ผลิตภัณฑอลูมิเนียม เคมีภัณฑ 
นํ้าตาลทราย เม็ดพลาสติก ยางพารา และผลิตภัณฑยาง ในสวนของการนําเขา 
ไทยนําเขาจากเกาหลีมูลคา 8,876 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีการใชสิทธิประโยชน
มูลคา 2.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปนอัตราการใชประโยชนรอยละ 28 สินคา
สําคัญ ไดแก เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา 
เครื่องจักรกลและส วนประกอบ สินแร โลหะ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 
และชิ้นสวนยานยนตและสวนประกอบ เปนตน ทั้งนี้ แมวาไทยเปนฝาย
ขาดดุลการคากับเกาหลีมาโดยตลอด แตดวยเหตุผลเน่ืองจากการนําเขา
สวนใหญเปนสินคาทุนและสินคาข้ันตน ที่ไทยนําเขามาผลิตเปนสินคาขั้นกลาง
และสําเร็จรูป โดยในคราวการประชุม KOTCOM ครั้งที่ 1 เมื่อป 2559
ทั้งสองฝายไดตั้งเปาหมายการคาระหวางกันไวที่ 21,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ภายในป 2563 ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมความรวมมือทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมผานบันทึกความเขาใจฯ ระหวางไทยและเกาหลี จึงเปนสวนหนึ่ง
ในการชวยขับเคล่ือนใหมูลคาของท้ังสองฝายเพ่ิมขึ้นไดตามเปาหมายท่ีวางไว
ไดอีกทางหนึ่ง
 มิติความสัมพันธดานการลงทุน ในป 2561 ไทยเปนประเทศ
ที่นักลงทุนเกาหลีเขามาลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment : FDI) 
เปนอันดับที่ 4 ของอาเซียน รองจากเวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย ตามลําดับ 
จากขอมูลสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพบวา ตั้งแตป 2551–2562 
(มกราคม-มิถุนายน) มีนักลงทุนเกาหลียื่นคําขอรับการสงเสริมการลงทุน 
เปนจํานวน 457 โครงการ มูลคาลงทุนรวม 63,796 ลานบาท โดยเปนนักลงทุน
ตางชาติอันดับที่ 14 และในป 2561 มีนักลงทุนเกาหลียื่นคําขอรับการสงเสริม
การลงทุน จํานวน 27 โครงการ มูลคาลงทุน 2,752 ลานบาท โดยถือเปน
ปริมาณเงินลงทุนอันดับที่ 14 ของไทย และในขั้นอนุ มัติการส งเสริม
การลงทุน นักลงทุนเกาหลีไดรับอนุมัติ จํานวน 27 โครงการ มูลคาเงินลงทุน 
2,230 ลานบาท โดยมีสาขาอุตสาหกรรมท่ีมีจํานวนโครงการลงทุนมากที่สุด 
ได แก  เครื่องใช ไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง การบริการ และสาธารณูปโภค ตามลําดับ ในขณะท่ี
สาขาอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค าการลงทุนมากท่ีสุด ได แก  เครื่องใช ไฟฟา

บันทึกความเขาใจความรวมมือดานอุตสาหกรรม ไทย-เกาหลีบันทึกความเขาใจความรวมมือดานอุตสาหกรรม ไทย-เกาหล ี 
สานมิติความสัมพันธสูอุตสาหกรรม 4.0สานมิติความสัมพันธสูอุตสาหกรรม 4.0

กองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
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และอิเล็กทรอนิกส แร เซรามิก โลหะข้ันมูลฐาน ผลิตภัณฑโลหะ เคร่ืองจักร
และอุปกรณ ขนส  ง  เกษตรกรรม  และผลิตผลจากการเกษตร  ทั้ งนี้ 
สาขาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส ยังคงเปนสาขาที่นักลงทุน
เกาหลีใหความสนใจและมีมูลคาการลงทุนสูงที่สุด โดยเฉพาะการผลิตชิ้นสวน
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับใชกับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งส วนใหญเป นกิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ Digital Content เพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน ไทยจึงมีโอกาสในการชักจูง
ใหเกาหลีขยายการลงทุนในกิจการท่ีมีศักยภาพดังกลาวมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะ
การลงทุนในพื้นที่ EEC ที่มีการใหสิทธิประโยชนเพ่ิมเติมกับโครงการการลงทุน
ในสาขาอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รวมถึงกิจการซอฟตแวร
ในเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ EECd นอกจากน้ี 
โดยท่ีนักลงทุนเกาหลีมีแนวโนมที่จะลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน
ในผลิตภัณฑดานความงามและเมล็ดพันธุพืช ประกอบกับในชวง 3 ปที่ผานมา 
สถานการณตนทุนคาแรงในเกาหลีเพิ่มข้ึนถึงรอยละ 30 และรัฐบาลเกาหลี
มีนโยบาย NSP ที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหนักลงทุนเกาหลีเขามาลงทุน
ในอาเซียน จึงนาจะเปนอีกหน่ึงปจจัยที่ช วยใหนักลงทุนเกาหลีตัดสินใจ
เข ามาลงทุนในไทยมากข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับสาขาอุตสาหกรรม
เปาหมายและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตบันทึกความเขาใจฯ ขางตน

มิติความสัมพันธด านอุตสาหกรรม ที่ผ านมา กระทรวง
อุตสาหกรรมไดรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมจากเกาหลีมาอยางตอเน่ือง อาทิ ในป 2560 สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันอาหารไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทุนความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic
of Korea Cooperation Fund : MKCF) เพ่ือดําเนินโครงการความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจภายใต “โครงการฝกอบรมอยางครอบคลุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการผลิตข าว (Comprehensive Training to Enhance Rice 
Productivity in Mekong Region)” และใน ป 2562 สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมรวมกับสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี 
(ASEAN-Korea Economic Cooperation Fund : AKEC Fund) เพื่อดําเนิน
โครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจภายใต “โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมิภาค : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสระหวางอาเซียน-เกาหลี (Regional 
Workshop : ASEAN-Korea Dialogue for E-waste management)” ซึ่งเปน
จุดเริ่มตนของการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมระหวางกัน
 ดังนั้น เพื่อสานตอความสัมพันธด านอุตสาหกรรม MOU ดังกลาว 
จะมีกลไกที่สําคัญในการดําเนินงาน โดยการจัดต้ังคณะทํางานรวมระหวาง
ทั้งสองฝาย หรือ Korea-Thailand Joint Working Group on Industry 4.0 
Cooperation เพื่อขับเคล่ือนใหการดําเนินงานตาง ๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยมีประธานรวมของฝายไทย คือ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และฝายเกาหลี คือ อธิบดีสํานักความรวมมือการคา ซึ่งความรวมมือดังกลาว 
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนากลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ ในโอกาส
ครบรอบ 60 ป การสถาปนาความสัมพันธไทย-สาธารณรัฐเกาหลีอีกดวย 
โดยความร วมมือด านอุตสาหกรรมระหว างทั้ งสองฝ ายที่สอดคล องกับ
การดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจฯ มีแนวทางการสรางความรวมมือ
ของแตละสาขาอุตสาหกรรมเปาหมายที่สอดคลองกันและสนับสนุนการพัฒนา
ไปสูอุตสาหกรรม 4.0 สาขาเปาหมายรวมกันเบื้องตน ไดแก

อุตสาหกรรมหุ นยนต และระบบอัตโนมัติ (Robot ics and 
Automation) ไทยมีเปาหมายกระตุนใหเกิดการลงทุนใชหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติและการผลิตในประเทศ ในขณะท่ีเกาหลีมีความล้ําหนาดานเทคโนโลยี 
และมีสถาบันดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (Korea Institute for Robot 
Industry Advancement : KIRIA) ทั้ งสองฝ ายจึงสามารถผลักดัน
สรางความรวมมือการพัฒนาเทคโนโลยีหุ นยนต และระบบอัตโนมัติ อาทิ 
Flexible Automation, Low-cost Automation, และ Artificial 
Intelligence (AI) โดยมีรูปแบบความรวมมือ อาทิ การพัฒนาบุคลากร 
โดยเฉพาะดานการออกแบบหุนยนต (Robot Design) การทดลอง test bed 
สําหรับหุนยนตในสาขาเกษตรและบริการ 3) การยกระดับขีดความสามารถ
และสงเสริมการรวมทุนของ System Integrator (SI) และการจัดสัมมนา

แลกเปล่ียนความรูทางวิชาการระหวางผู เชี่ยวชาญและผูประกอบการของ
ทั้งสองฝาย 
 อุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Economy) ไทยมีนโยบายสงเสริมเปน 
Bio Hub ของอาเซียน โดยมุงเนนการลงทุนผลิตภัณฑเปาหมาย ประกอบดวย 
bioplastic, biochemical และ biopharmaceutical รวมท้ังการสราง
มูลค าเ พ่ิมให แก พืชเศรษฐกิจหลักของไทย ได แก  อ อย มันสําปะหลัง 
และปาลมนํ้ามันดวยเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนสงเสริมการทํา smart farming 
และพัฒนาแรงงานที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง นอกจากนี้ ยังไดมีการจัดตั้ง CoBE 
(Center of Bio Excellence) ทําหนาที่ประสานเชื่อมโยง เตรียมความพรอม 
และบริหารงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานชีวภาพเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมสูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ในขณะที่เกาหลีกําหนดใหเทคโนโลยีชีวภาพ 
(Biotechnology) เปน 1 ใน 6 เทคโนโลยีใหม เพ่ือเปนกลไกหลักสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีผลิตภัณฑเปาหมาย ไดแก 
ชีวเภสัชภัณฑ อาหารชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ทั้งสองฝายสามารถพัฒนา
รูปแบบความรวมมือ ไดแก การแลกเปล่ียนผู เชี่ยวชาญจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนของเกาหลีเพ่ือมาปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัย
ของไทย สําหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชีวภาพท่ีสอดคล องกับ
ความต องการของภาคอุตสาหกรรมไทยในผลิตภัณฑเป าหมาย ได แก  
เคร่ืองสําอาง (สารสกัดจากผลผลิตทางการเกษตร) และอาหาร (อาหารทางการ
แพทย) 
 อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart 
Electronics and Appliances) สามารถสรางความรวมมือดานการทดสอบ
และการรับรองผลิตภัณฑไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมระหวาง 
Korea Testing Laboratory (KTL) ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ดานการทดสอบกับสถาบันไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส และความรวมมือ
ในด านการทดสอบและรับรองซอฟต แวร   (software evaluat ion 
and certification) รวมท้ังการพัฒนาผลิตภัณฑแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
ที่ตั้งโปรแกรมได โดยมีรูปแบบกิจกรรม ไดแก การถายทอดองคความรู 
ด านการทดสอบรับรองซอฟแวรระหวางบุคลากรในหองทดสอบของไทย
และเกาหลี 
 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตสมัยใหม (Next-
Generation Automotive) ไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญเปนอันดับท่ี 11 
ของโลกของโลก และอันดับที่ 5 ของเอเชีย และมีนโยบายสงเสริมการผลิต
ยานยนตที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟา ในขณะท่ีเกาหลีเปนเจาของเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมยานยนต การสงเสริมความรวมมือสามารถทําไดในหลายรูปแบบ 
ไดแก การพัฒนาบุคลากรสําหรับการผลิตยานยนตไฟฟา การถายทอด
องคความรูเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการผลิตชิ้นสวนในประเทศสําหรับผลิตภัณฑ
เปาหมาย ไดแก แบตเตอร่ี และมอเตอร การสงเสริมการลงทุนการผลิตแบตเตอรี่
สําหรับรถยนตไฟฟา ซึ่งเกาหลีอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุน
ภายในอาเซียน (ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย) รวมท้ังการแลกเปล่ียนขอมูล
และประสบการณอื่น ๆ เชน ระบบความปลอดภัยแรงดันสูง การทดสอบ 
การนําแบตเตอรี่กลับมาใชงาน และ Charging ตลอดจน ความรวมมือ
ดานวิจัยพัฒนา และการทดสอบในผลิตภัณฑรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ี (BEV) 
รวมท้ังชิ้นสวนยานยนตไฟฟา  
 ทั้งนี้ บันทึกความเขาใจดังกลาว เปนหน่ึงในผลงานสําคัญของรัฐบาล
และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกระทรวง
การตางประเทศ ไดคัดเลือกและกําหนดใหบรรจุในวาระพิธีลงนามเอกสาร
ผลลัพธการเยือนระหวางหนวยงานไทยและเกาหลี โดยมีนายกรัฐมนตรี
และประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีรวมเปนสักขีพยาน โดยเปน 1 ใน 6 
เอกสารผลลัพธสําคัญในเชิงสัญลักษณของการเยือนไทยท่ีสรางความรวมมือ
ระหวางไทยและเกาหลีในมิติดานเศรษฐกิจ ซึ่งสะทอนตอการบรรลุวิสัยทัศน
ในการ “เปนองคกรช้ีนําการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสูความย่ังยืน” 
ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

จัดทําโดย :
นายชาลี ขันศิริ

แหลงขอมูลอางอิง : 
การดําเนินงานดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เข ารับรางวัล “รัฐบาลดิจิทัล ระดับกรม 
ลําดับที่ 10” จากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
ในงาน Digital Government Awards 2019 วันที่ 30 ตุลาคม 
2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดย สํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร.

นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม เปนประธานพิธี วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณทองสนามหลวง

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
เปนประธานกลาวเปดโครงการ “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพ่ือแผนดิน” 
และนําปลูกต นรวงผึ้ ง ต นไม ประจํารัชกาลที่ 10 พร อมด วยผู บริหาร 
และเจาหนาที่ สศอ. รวมกันบํารุงรักษาตนไม วันที่ 21 ตุลาคม 2562 
ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนกันยายน และไตรมาสท่ี 3/2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 




