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สรปุประเดน็ข่าวสาํคญั : ประจาํวนัจนัทรที์� 28 กรกฎาคม 2557 
 

 
 
ข่าวในประเทศ 

 1. กสอ.สร้างความแขง็แกร่งให้อตุสาหกรรมพฒันาขอนแก่น
กลายเป็น 'ฮบั' รองรบัเออีซี (ที(มา: หนังสอืพมิพ์เดลนิิวส์, ประจําวนัที( 28 
กรกฎาคม 2557)       
 ดร.อรรชกา สีบุญเรอืง อธิบดีกรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) 
เปิดเผยว่า ได้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ในพื.นที0ภาคอสีาน เพื0อพฒันาผู้ประกอบการ 
SMEs รายเดมิใหม้คีวามเขม้แขง็ มคีวามรูใ้นด้านการประกอบการอย่าง
เป็นระบบและบรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพ รองรบัการเขา้สู่เออซี ี
โดยมกีารส่งเสรมิลกัษณะผูป้ระกอบการที0มคีวามสามารถและ ธรรมมาภิ
บาลการบรหิารธุรกจิยุคใหม่ การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุน

ต่าง ๆ และมคีวามรูใ้นดา้นการจดัตั .งธุรกจิ ซึ0งที0ผ่านมาไดพ้ฒันาผูป้ระกอบการไปแลว้ 281 รุ่น มผีูผ้่าน
การอบรม 8,975 ราย จาก 77 จงัหวดั โดยในพื.นที0ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ม ี148 ราย ทั .งนี. กสอ. 
มองเหน็ศกัยภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เนื0องจากเป็นศนูยก์ลางของอนิโดจนี โดยเฉพาะ จงัหวดั
ขอนแกน่ ที0เป็นศนูยก์ลางในหลายดา้น จงึสง่ผลใหน้กัลงทนุต่างชาตเิริ0มเคลื0อนยา้ยเขา้มาประกอบธุรกจิ
อยา่งต่อเนื0อง 
 อย่างไรก็ตาม จังหวัดขอนแก่น มีอัตราการเติบโตเฉลี0ยสูงกว่าจังหวัดอื0น ๆ ในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดว้ยเหตุนี.จงึเป็นศนูย์กลาง (ฮบั) ในการทาํการคา้กบัประเทศเพื0อนบ้าน เพราะมี

ความพรอ้มในหลายดา้น อาท ิดา้นสิ0งอาํนวยความสะดวกในการลงทุน ดา้นสาธารณูปโภคพื.นฐาน ดา้น

เทคโนโลย ีและดา้นเงนิทนุ ทาํใหม้ศีกัยภาพพฒันาไปสูก่ารเป็นศนูยก์ลาง (ฮบั) ของภาคอตุสาหกรรมใน

พื.นที0อนิโดจนีได้แบบไม่ยากนัก โดยคาดว่า จงัหวดัขอนแก่น จะสามารถยกระดบัภาคอุตสาหกรรมได้

อยา่งสมบรูณ์ จนสามารถแขง่ขนักบัชาตอิื0นในภมูภิาคอาเซยีนได ้เพื0อเป็นการรองรบัการเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีนในปี KL58 ทั .งในดา้นเชงิรบัและเชงิรุกผ่านกระบวน การเรยีนรูต่้าง ๆ  ผูป้ระกอบการ

จะไดส้ามารถนําความรูท้ี0ไดร้บัไปต่อยอดขยายกจิการใหเ้จรญิรุง่เรอืงต่อไป 

 
 

ค่าเงนิบาท (ประจาํวนัที( 25 กรกฎาคม 2557)   31.867 บาท/$ 
ทองคาํแท่ง    ซื@อ   19,550.00  บาท ขาย   19,650.00   บาท 
ทองรปูพรรณ  ซื@อ   19,268.36 บาท ขาย   20,050.00    บาท 
เบนซนิออกเทน 95   48.75 บาท/ลติร ดเีซลหมนุเรว็     29.85 บาท/ลติร 
แก๊สโซฮอล 95        40.23 บาท/ลติร แก๊สโซฮอล 91    37.78 บาท/ลติร 

สาํนักวิจยัเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

 

ดร.อรรชกา สบุีญเรอืง              
อธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม  
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 2. สมอ.ตื#นขันนอตใบอนุญาตแก้กฎหมายคุมมาตรฐาน
อตุสาหกรรม ปรบัคณุภาพหมวกกนัน็อกแบบใหม่ (ที(มา: หนังสอืพมิพ์
โพสต ์ทเูดย,์ ประจาํวนัที( 28 กรกฎาคม 2557)  
 นายอุฤทธิ N ศรีหนองโคตร เลขาธิการสํานักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม(สมอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี. พล.อ.อ.ประจนิ จั 0นตอง 
หวัหน้าฝ่ายเศรษฐกจิ คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช) เหน็ชอบร่าง
แกไ้ข พ.ร.บ.มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 แล้ว และอยู่
ระหว่างการเสนอใหห้วัหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม คสช.
พจิารณาเพื0อแกไ้ขการออกใบอนุญาตของสมอ.ใหม้คีวามคล่องตวั รวดเรว็ 
รดักุมมากขึ.น ทั .งนี. ร่างกฎหมายฉบบัใหม่จะแกไ้ขใน 3 ประเดน็หลกั คอื 
1. ใหอ้าํนาจเลขาธกิาร สมอ.ในการพจิารณาการออกใบอนุญาตมาตรฐาน

ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมทั 0วไป 2. แกก้ฎหมายใหอ้าํนาจ กมอ.เป็นผูม้อีาํนาจในการอนุญาตนําเขา้ เฉพาะ
ครั .งคราวในสนิคา้ที0มมีาตรฐานต่างจากประเทศไทย และ R. แกไ้ขการกาํหนดอายุใบอนุญาตมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม 
           อยา่งไรกต็าม นอกจากนี. สมอ.กาํลงัเตรยีมทาํประชาพจิารณ์มาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม
หมวกนิรภัยสําหรบัผู้ใช้จักรยานยนต์เพื0อนํามาประกาศใช้ในสิ.นปีนี.  โดยจะปรบัใหม่ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภยัตามขอ้ตกลงประเทศในกลุ่มอาเซียนหรอืมาตรฐานยูเอ็นอซีีอ ีขององค์การ
สหประชาชาต ิ(ยเูอน็) จากปัจจุบนัที0ไทยใชม้าตรฐานความปลอดภยัของประเทศญี0ปุ่ น ซึ0งมาตรฐานใหม่
จะทําให้หมวกนิรภยัมคีวามแขง็แรงมากขึ.น และสามารถส่งออกสนิค้าไปจําหน่ายยงั 10 ประเทศใน
อาเซยีนไดต้ามขอ้ตกลง         

 3. 'บีโอไอ' ปฏิวติัอตุสาหกรรมไทยหนัใช้เทคโนโลยีขั /นสงู 
 (ที(มา: เวบ็ไซตก์รงุเทพธุรกจิ, ประจาํวนัที( 28 กรกฎาคม 2557) 
 นายอุดม วงศ์วิวฒัน์ไชย เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทนุ (บโีอไอ) เปิดเผยว่า ทางบโีอไอ กาํลงัปรบัปรงุมาตรการสง่เสรมิการ
ลงทุนให้สอดคล้องกนักบัทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามที0สํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต(ิสศช.) ได้กําหนด
แผนพฒันามคีวามสมดุลทั .งทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ0งแวดลอ้ม ผลกัดนั
ให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง จงึต้องเน้นอุตสาหกรรมที0
สร้างคุณค่า และมูลค่ามากกว่าเชงิปรมิาณ ทั .งนี.ไทยไม่สามารถแข่งขนั
ดา้นอตุสาหกรรมดา้นใชแ้รงงานและทรพัยากรภายในประเทศเป็นฐานการ
ผลติ จึงต้องพฒันาอุตสาหกรรมไทย ไปสู่การใช้เทคโนโลยขี ั .นสูง ที0จะมี

การปรบัโครงสรา้งการอุตสาหกรรมใหเ้น้นการเตบิโตอย่างยั 0งยนื โดยมาตรการส่งเสรมิการลงทุนใหม่ที0
จะประกาศใชใ้นปี 2558 นี. จะปรบัเปลี0ยนการ สง่เสรมิจากเดมิที0ใหก้ารสง่เสรมิทกุอตุสาหกรรมมามุ่งเน้น
โฟกสัเลอืกส่งเสรมิเฉพาะกลุ่ม สนิคา้บางกลุ่มที0มสี่วนต่อยอด และสรา้งพื.นฐานใหก้บัอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ทั .งนี. สนิคา้ 4 กลุ่มคอื อุตสาหกรรมที0เกี0ยวขอ้งกบัพื.นฐานอุตสาหกรรมเดมิ อุตสาหกรรมที0ใช้
เทคโนโลยีข ั .นสูง อุตสาหกรรมที0มีทรัพยากรพื.นฐานในประเทศอยู่แล้ว เช่น เกษตร อาหาร และ

 

นายอุฤทธิ K ศรหีนองโคตร 
เลขาธกิารสาํนกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม (สมอ.) 

 

นายอุดม วงศว์วิฒัน์ไชย 
เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิ

การลงทุน (บโีอไอ) 
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อตุสาหกรรมที0ไทยมกีารพฒันาการผลติระดบัโลก เช่น รถยนต์และชิ.นส่วน หากต่อยอดไปจะกลายเป็น
ฐานการผลิตใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมการบิน ที0เป็นธุรกิจอนาคตที0กําลังเติบโตในเอเชีย รวมถึง
อเิลก็ทรอนิกส ์
            อย่างไรกต็าม สาํหรบัมาตรการส่งเสรมิการลงทุนนั .น มกีารจดัทํารูปแบบจูงใจการลงทุนด้วย

มาตรการอาํนวยความสะดวก ดา้นอื0นๆ สว่นแผนการสนบัสนุนดา้นการวจิยัพฒันานั .นวางแผนไวภ้ายใน 

5 ปี จะตอ้งเพิ0มการลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาจาก 6,000 ลา้นบาทในปัจจุบนัเป็น 20,000 ลา้นบาท 

ทั .งนี. มลูคา่การขอรบัการสง่เสรมิการลงทุนในช่วง 6 เดอืนหลงัของปี 2557 น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที0

วางไว้คอื 700,000 ล้านบาท ที0ลดลงจากปี 2556 ที0มูลค่าการขอรบัการส่งเสรมิอยู่เติบโตถึง 900,000 

ลา้นบาท เนื0องมาจากแนวโน้มทางเศรษฐกจิโลกมทีศิทางไมฟื่.นตวั ในปีนี. 

ข่าวต่างประเทศ 

 1. ไอเอม็เอฟลดการเติบโตทั #วโลกเหลือ 3.4 (ที(มา: หนังสอืพมิพ์
ขา่วหุน้, ประจาํวนัที( 28 กรกฎาคม 2557)   
 กองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (ไอเอม็เอฟ) เปิดเผยว่า เศรษฐกจิ
โลกน่าจะขยายตวั 3.4% ในปีนี. ลดลงจากประมาณการเมื0อเดอืนเมษายน 
0.3% แต่ยงัถอืว่าดกีว่าปี 2556 ซึ0งโต 3.2% โดยรายงานแนวโน้มเศรษฐกจิ
โลกของไอเอม็เอฟล่าสุด ระบุว่า การเตบิโตทั 0วโลกอาจลดลงเป็นเวลานาน

ขึ.น เนื0องจากไมม่แีรงสง่ที0แขง็แกร่งในเศรษฐกจิที0พฒันาแลว้ แมว้่าอตัราดอกเบี.ยตํ0ามาก และมกีารผ่อน
คลายตวัยบัยั .งการฟื.นตวัอื0นๆ ทั .งนี. ธนาคารกลางหลายแห่งในตลาดเกดิใหม่ เช่น บราซลิ อนิโดนีเซยี 
และตุรก ีได้ขึ.นอตัราดอกเบี.ยอย่างรุนแรงในช่วงปี 2556 - 2557 ซึ0งทําให้ภาวะการเงนิตึงตวัขึ.น 
เนื0องจาก คาดว่าจะมกีารเตบิโตที0ค่อนขา้งแขง็แกร่งมากขึ.นในเศรษฐกจิที0พฒันาแล้วบางประเทศในปี
หน้า ไอเอม็เอฟจงึคงประมาณการเตบิโตทั 0วโลกในปี 2558 ไวท้ี0 4% 
 อยา่งไรกต็าม สาํหรบัการเตบิโตของยโูรโซน คาดว่า จะแขง็แกร่งเป็น 1.1% จากที0หดตวั 0.4% 

ในปีที0ผา่นมา แต่ไอเอม็เอฟตั .งขอ้สงัเกตว่ายโูรโซนจะยงัคงมกีารฟื.นตวัที0ไม่เท่ากนัทั 0วภูมภิาค ซึ0งสะทอ้น

ว่ายงัคงมกีารกระจายตวัทางการเงนิอยา่งต่อเนื0อง งบดุลของภาครฐัและเอกชนลดลง และการว่างงานสงู

ในเศรษฐกจิบางประเทศ 

 
 

 


