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ฝายเลขานุการคณะทํางานกํากับการดําเนนิโครงการ

ภายใตแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

กระดาษหัตถอุตสาหกรรมจากเย่ือเฮมพ

“พัฒนากัญชงเปนผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตร 

เพ่ือเปนวัตถุดิบปอนเขาสูอุตสาหกรรมคอมโพสิท อุตสาหกรรม

การผลิตเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม 

และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง”

 หลายคนอาจรูจักเฮมพหรือกัญชงในเรื่องที่เกี่ยวของกับ

ผา เสนใย สิ่งทอ แตจริงๆ แลวเฮมพสามารถนํามาใชประโยชนได

ทุกสวน ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงท่ีสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนียในการสงเสริมใหชาวเขาบนพื้นที่

สูงปลูก 

 การปลูกเฮมพของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงมีปจจัยเขามา

เกี่ยวของหลายอยาง ทั้งการดูแลรักษา ราคา ความคุมคาเมื่อ

เปรียบเทียบกับพืชอื่นที่ปลูก แตหากเฮมพสามารถนํามาปลูกบน

พื้นที่ราบในเชิงธุรกิจได นาจะใหผลตอบแทนที่คุ มคาเพราะ

สามารถใชประโยชนไดทุกสวน ซึ่งความสําคัญดังกลาวทําให

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สนับสนุนใหสถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดําเนินงานโครงการสงเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมเฮมพอยางสรางสรรคแบบครบวงจร 

ภายใตแผนแมบทโครงสรางพื้นฐานทางปญญา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ใชสวนตางๆ ของเฮมพเปนวัตถุดิบ 

โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม

ซึ่งหากสามารถสงเสริมและพัฒนาเฮมพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มได

อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งมีการรวมมือกันเพ่ือพัฒนาไปสู

การผลิตในเชิงพาณิชยที่มีความเปนไปได การพัฒนาเฮมพใน

อนาคตก็จะดําเนินไปไดอยางมั่นคง
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หัวขอ “แนวทางการพัฒนากัญชง (Hemp) สูอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูป” เมื่อเดือนมีนาคมท่ีผานมา โดยมีจุดมุ งหมาย

เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑเปาหมายที่จะนําไปวิจัยพัฒนา จํานวน 

5 ผลิตภัณฑ 

 ในวันนั้นไดเชิญผูประกอบการและภาคสวนที่เกี่ยวของ

รวมแสดงความคิดเห็น โดยไดแบงกลุมของผูเขารวมกิจกรรมออก

เปน 4 กลุมอุตสาหกรรม ตามคุณสมบัติและการใชประโยชนจาก

สวนตางๆ จากเฮมพ ไดแก เปลือก แกน ลําตน และเมล็ด โดยทีม

วิจัยในแตละกลุมจะเปนผูนําเสนอแนวทางการวิจัยและพัฒนาตอ

ผูแทนจากภาคสวนตางๆ เพื่อขอรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ

แนะ พรอมคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมและมีโอกาสทาง

ธุรกิจตอไป 

 เฮมพเปนพืชที่มีศักยภาพสูง สวนตางๆ ของเฮมพ

สามารถนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลากหลาย ซึ่งไดมีการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑจากเฮมพในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การวิจัย

และพัฒนาเฮมพเพ่ืออุตสาหกรรมคอมโพสิท การพัฒนาเฮมพเพื่อ

อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ การพัฒนาเฮมพเพื่อ

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง การพัฒนาเฮมพเพื่ออุตสาหกรรม

เสนดาย เปนตน ซึ่งในโครงการนี้จะทําการศึกษาความเปนไปได

ในเชิงลึก สําหรับการใชประโยชนในแตละดาน โดยมีเปาหมายที่

จะทําใหเกิดการผลิตสินคาชนิดนั้นๆ ขึ้นจริง คาดวาจะเห็นผล

ภายในเดือนกันยายน 2555 

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรวมกับสถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงไดจัดระดมความคิดเห็นใน

Activated Carbon ที่ผลิตจากแกนเฮมพ

แผนเสนใยเฮมพอัดขึ้นรูปแบบเปยก แผนเสนใยเฮมพอัดขึ้นรูปแบบแหง
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เยื่อเปลือก เยื่อลําตนที่ลอกเปลือกแลว เย่ือทั้งตน

ตัวอยางเยื่อเฮมพอายุ 90 วัน

สารสกัดจากใบเฮมพและนํ้ามันเฮพม

กลุมอุตสาหกรรมคอมโพสิท ทีมนักวิจัยไดนําเสนอแนวคิด

ผลิตภัณฑเบื้องตน จํานวน 5 รายการ ประกอบดวย

 1) Activated carbon 

 2) วัสดุคอมโพสิทจากเสนใยธรรมชาติ (Fiber Mat) 

 3) ฉนวนกันความรอน (โพลียูรีเทนโฟม+แกนเฮมพ)

 4) เม็ดคอมพาวด (โพลีโพรพิลีน+เสนใยเฮมพ) 

 5) ดูดซับโลหะหนัก  

 หลังจากการนํา เสนอแนวคิดการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑตางๆ แลว ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอความคิดเห็น

และขอเสนอแนะ พรอมคัดเลือกผลิตภัณฑ 2 ผลิตภัณฑที่มี

ความนาสนใจในการวิจยัและพัฒนาพรอมผลิตเปน Intermediate 

Product สําหรับปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมคอมโพสิท ไดแก 

Activated carbon (ถานกัมมันต) และวัสดุคอมโพสิทจากเสนใย

ธรรมชาติ (Fiber Mat) 

กลุมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ
 ทีมนักวิจัยมีแนวทางการดําเนินงานวิจัยเพื่อผลิตเปน

ผลิตภัณฑเบื้องตน 2 ผลิตภัณฑ คือ การผลิตกระดาษคราฟทและ

กระดาษหัตถกรรม หลังจากการนําเสนอแนวคิดการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑตางๆ แลว ผูเขารวมประชุมไดคัดเลือกผลิตภัณฑ 

1 ผลิตภัณฑ คือ กระดาษหัตถกรรม

กลุมอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง สมุนไพร และสปา
 ทีมนักวิจัยไดนําเสนอแนวคิดผลิตภัณฑเบื้องตนในการใช

เฮมพเพื่อผลิตเปนสารสกัดสําหรับใชในเครื่องสําอาง และสปา 

และผูเขารวมประชุมไดคัดเลือกน้ํามันสกัดจากเมล็ดเฮมพเปน

ผลิตภัณฑเปาหมาย 

กลุมอุตสาหกรรมเสนดาย (Yarn)
 ทีมนักวิจัยไดนําเสนอแนวคิดผลิตภัณฑเบื้องตนในการใช

เฮมพเพื่อผลิตเปนเสนดาย และเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมได

แสดงความคิดเห็น

 สําหรับความคืบหนาในการวิจัยและพัฒนา จะไดมี

การนําเสนอใหผูประกอบการและผูที่สนใจทราบความเคลื่อนไหว

อยางตอเนื่องตอไป 
OIE
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เพิ่ม Productivityเพิ่ม Productivity  ใหสิ่งทอใหสิ่งทอและและเครื่องนุงหมไทยเครื่องนุงหมไทย  
ดวยดวย  Best PracticesBest Practices และ  และ TPMTPM

ฝายเลขานุการคณะทํางานกํากับดูแลการดําเนนิโครงการ
ภายใตแผนแมบท Productivity ปงบประมาณ พ.ศ. 2555

 การรวมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมเปนอีกหนึ่งกลไกท่ี
สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยให
สามารถดํารงอยู ได อยางม่ันคง ยั่งยืน และขยายตัวอยางมี
เสถียรภาพในระยะยาว สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม จึงรวม
กับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ ดําเนินโครงการจัดทํา
แนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ดานการผลิตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ งห ม (Best 
Practices for Productivity Improvement in Production 
: Best Practices) และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ งหมดวยการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรแบบทวีผล (Productivity Improvement in 
Textile and Garment Industry by Total Productive 
Maintenance : TPM) ซึ่งเปนโครงการภายใตแผนแมบทการ
เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการทั้งสองเปนโครงการที่มี
ประโยชนและสามารถชวยเหลือผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมไดครอบคลุมทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

โดยเฉพาะผูประกอบการท่ีประสบปญหาวิกฤตอุทกภัย  อีกทั้งยัง
ชวยพัฒนาภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอต้ังแตตนนํ้า กลางน้ํา และ
ปลายนํ้าอยางครบถวน ซึ่งสาระสําคัญของท้ัง 2 โครงการ สรุปได
ดังนี้
 1. โครงการจัดทําแนวทางปฏิบัติที่ เป นเลิศเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพดานการผลิตอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหม (Best Practices for Productivity 
Improvement in Production : Best Practices)
  โครงการ Best Practices เปนเคร่ืองมือหนึ่งท่ี
สําคัญในการชวยเหลือฟนฟูการบริหารจัดการสําหรับโรงงานใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม เนื่องจากการมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) จะทําใหมีแนวทางในการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรท้ังดานเทคนิคการผลิต และวิธีการบริหาร
จัดการที่สอดคลองรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในปจจุบันและ
อนาคต ซึ่งจะเปนการชวยปรับปรุงการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดตนทุนการผลิตของผูประกอบการได
  โดยโครงการน้ีมีกิจกรรมหลัก คือจะทําการคัดเลือก
โรงงานเขารวมโครงการ จํานวน 48 ราย ซึ่งจะเปนผูประกอบการ
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ในอุตสาหกรรมสิ่ งทอ  ฟอกย อมและตกแต งสํา เร็จ  และ
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ งหม จากน้ันจะมีการฝกอบรม (Pool 
Training) ใหกับผูบริหาร และผูปฏิบัติการของโรงงานที่ไดรับการ
คัดเลือกเขารวมโครงการ พรอมท้ังจัดเย่ียมชมบริษัทท่ีมีแนวทาง
การปฏิบัติที่ดี (Best Practices Study Visit) ดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ซึ่งเปนปญหาหลักท่ีสําคัญ
ของอุตสาหกรรมส่ิงทอในปจจบุนั นอกจากน้ียงัมกีารใหคาํปรกึษา
แนะนําเชิงลึกในโรงงาน (On-site Consulting) เพื่อให 
ผู ประกอบการสามารถแกไขปญหาที่ต นเหตุไดอยางแทจริง 
และเกิดการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองและย่ังยืน ตลอดจนจัดทํา
คูมือเผยแพร ซึ่งคาดวาเม่ือโครงการแลวเสร็จ โรงงานจะสามารถ
เพิ่มผลผลิต หรือลดของเสีย หรือลดตนทุนการผลิตไดไมนอยกวา 
15%
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 2. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน
อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ งห มด วยการบํารุงรักษา
เคร่ืองจักรแบบทวีผล (Productivity Improvement in 
Textile and Garment Industry by Total Productive 
Maintenance : TPM)

  โครงการ TPM เปนโครงการท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบการผลิตใหสูงข้ึน และใหผูประกอบการสามารถ
ใชเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพดวยการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
อยางถูกตอง และเหมาะสม รวมท้ังมีการปรับปรุง (Kaizen) โดย
การขจัดความสูญเปลา (Loss) ตางๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
โดยกิจกรรมหลักของโครงการ คือ ทําการคัดเลือกผูประกอบการ
ในอตุสาหกรรมส่ิงทอ ฟอกยอมและตกแตงสาํเรจ็ และอตุสาหกรรม
เครื่องนุงหม  จํานวน 30 ราย จากนั้นจะฝกอบรม เพื่อสรางความ
เขาใจในหลักวิชาการและการปฏิบัติของการทํา TPM ใหแก
ผูบริหาร และผูปฏิบัติการของโรงงานที่เขารวมโครงการ  พรอมทั้ง
ใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกในโรงงาน (On-site Consulting) เชน 
การซอมบํารุงเมื่อเสีย การบํารุงรักษาดวยตัวเอง การปรับปรุง
เฉพาะจุด เปนตน และจัดทําหนังสือคู มือเผยแพร ซึ่งคาดวา
โรงงานจะสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต หรือ

ลดตนทุนการผลิตไดอยางนอย 10% 
OIE
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สรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรมสรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรม

เดือนมีนาคม 2555เดือนมีนาคม 2555

 อุตสาหกรรมสําคัญที่มีการฟนตัวหลังจากเหตุการณอุทกภัย และสามารถกลับมาผลิตไดในระดับปกติอยางอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต ไดเรงการผลิตเพื่อทดแทนคําสั่งซื้อที่คางอยูจํานวนมาก ประกอบกับมีการผลิตจากรถยนตรุนใหมโดยเฉพาะรถยนต
อีโคคาร ทําใหเดือนมีนาคม 2555 ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 14.67 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สําหรับอุตสาหกรรม
การผลิตเครื่องใชไฟฟาภายในบานดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 6.16 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากความตองการซ้ือสินคา
เพื่อทดแทนของเดิมที่ไดรับความเสียหายจากน้ําทวม การผลิตเคร่ืองปรับอากาศดัชนีผลผลิตยังคงหดตัวรอยละ 18.47 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงของตลาดสงออกท่ีสําคัญทั้งในสหภาพยุโรป และญี่ปุ น อีกท้ังยังคงมี
ผูผลิตบางรายที่ยังไมสามารถกลับมาผลิตไดเต็มกําลังการผลิตเดิม 

ารผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2555 หดตัวรอยละ 3.17 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
และยังคงหดตัวอยู ในระดับเดียวกันกับเดือนกุมภาพันธ 2555 จากอุตสาหกรรมสําคัญยังอยู ในชวงการฟ นฟู
หลังจากเหตุการณอุทกภัย โดยอัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนมีนาคม 2555 อยูที่รอยละ 68.07  ก
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 อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสในเดือนมีนาคมยังคงหดตัวรอยละ 32.43 โรงงานผูผลิตหลายรายไมสามารถ

ผลิตไดในระดับปกติ เนื่องจากยังอยูในระหวางการรอนําเขาเคร่ืองจักรใหม สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive 

ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 9.86 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากผูผลิตรายใหญยังไมสามารถกลับมาผลิตไดในระดับปกติ 

การผลิตเหล็กในเดือนมีนาคม 2555 ดัชนีผลผลิตขยายตัวเพียงเล็กนอยท่ีระดับรอยละ 0.39 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 

เนื่องจากการผลิตของกลุมอุตสาหกรรมตอเนื่องอยางชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสที่ยังคงหดตัว 

การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 17.05 ไดรับผลกระทบจากปญหาราคาฝายท่ีเปนวัตถุดิบสําคัญ ยังคงอยู

ในระดับท่ีสูงกวาปกติอยางตอเน่ือง สําหรับการผลิตสิ่งทอตนนํ้าดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 23.53 เนื่องจากประเทศอินเดียซ่ึงเปนผูผลิต

และสงออกฝายรายใหญสั่งระงับการสงออกฝายเปนครั้งท่ี 2 เพื่อใหเพียงพอตอการบริโภคในประเทศ สงผลใหอุตสาหกรรมสิ่งทอตนนํ้า

ชะลอการผลิตลง

 การจําหนายสินคาอุตสาหกรรมในเดือนมีนาคม 2555 มีระดับเพิ่มขึ้นจากเดือนกอน โดยดัชนีการสงสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.73 

ซึ่งเปนไปตามความตองการสินคาหลังนํ้าทวมที่มีมาก แตเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนดัชนีสงสินคายังคงหดตัวรอยละ 2.11 

สวนสินคาคงคลังเร่ิมกลับมามีระดับเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน จากการฟนตัวและการเรงผลิตของหลายอุตสาหกรรม 

โดยดัชนีสินคาสําเร็จรูปคงคลังขยายตัวรอยละ 1.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน  

 สําหรับอัตราการใชกําลังการผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ 2555 อยูที่ระดับรอยละ 68.07 สวนการใชแรงงานใน

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีระดับลดลงจากการฟนตัวของอุตสาหกรรมท่ียังไมสมบูรณ และการผลิตท่ีลดลงของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ

และเสื้อผาสําเร็จรูป โดยดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 2.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
OIE
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กองบรรณาธิการ

·Ñ¡·ÒÂÊäμÅ� AEC·Ñ¡·ÒÂÊäμÅ� AEC
 อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations) เปน

องคกรที่กอตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ แบงเปน ประเทศสมาชิกอาเซียน

เดิม 6 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนใหม 4 ประเทศ 

คือ กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม หรือเรียกวา กลุม CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam)

 หลายทานคงทราบดีวาการรวมตัวของชาติอาเซียนเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC ) 

โดยมีแนวคิดวา อาเซียนจะกลายเปนเขตการผลิตเดียว และตลาดเดียว หรือ Single market and production base นั่นหมายถึง จะ

ตองมีการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตไดอยางเสรี สามารถดําเนินกระบวนการผลิตที่ไหนก็ได โดยสามารถใชทรัพยากรจากแตละประเทศ 

ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมารวมในการผลิต มีมาตรฐานสินคา กฎเกณฑ และระเบียบเดียวกัน ฉะนั้นเราควรมาเรียนรูคําตางๆ ในภาษา

อาเซียนกัน
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คํา/ประเทศ สวัสดี ขอบคุณ คิดเงิน /เทาไร ลากอน 

1. มลายู (คลอบคลุมประเทศมาเลเซีย 
 สิงคโปรและบรูไน) 

ซือลามัต ปาฆี ตรีมอ กาเซะฮ เบราปา บันยัก ซือลามัต ติงฆัล 

2. บาฮาซา (อินโดนีเซีย) ซาลามัดเซียง เทอริมากาซิ เบราปา บันยัก ซาลามัดจาลัน 

3. ตากาล็อก (ฟลิปปนส) กามุสตา มารามิงสลามัต มักกาโน ปาลาม 

4. พมา มิงกะลาบา เจซูติน บาแด บาลอวเหล ตาตา 

5. เขมร ซัวซไดย,จุมเรี้ยบซัว ออกุน,ออกุนเจริญ โปรกบอกนี้ทรัยปน
หมาน 

เรียนซันเฮย 

6. ลาว สบายดี ขอบใจ เทาได โซกดี 

7. เวียดนาม ชินจาว กามเอิน บาวเยียว ตามเบียด 

ที่มา : www.thaichamber.org
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กองบรรณาธิการกอ

หากพูดถึงสถานท่ีทองเท่ียวของ จ. ประจวบคีรีขันธ  
หลาย ๆ คนคงคุนเคยกับ อ. หัวหิน อ. ปราณบุรี  แตที่จะกลาวถึง
ในครั้ง น้ีเป น อ . เมือง และสถานที่ท องเที่ยวที่จะแบงป น
เร่ืองราวในครั้งนี้คือ อาวมะนาว  ซึ่งตั้งอยูในกองบินที่ 5 (หรือ 
กองบิน 53) อาวมะนาวอยูในการควบคุมดูแลของกองบิน 5 และ
เคยเปนยุทธภูมิในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2  เมื่อคร้ังท่ีกองทัพ
ญี่ปุนไดยกพลขึ้นบกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
พ.ศ. 2484  อาวมะนาวเปนอาวที่มีชายหาดทอดยาวเปนครึ่ง
วงกลม  นํ้าทะเลใส หาดทรายขาวสะอาดทอดยาวตลอดแนว
ตนสนอันรมร่ืน อาวมะนาวมีภูเขาสองลูกโอบลอมคือ เขาลอม
หมวก และ เขาคลองวาฬ สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากชายหาด  
บริเวณเชิงเขาเขาลอมหมวกมี ศาลเจ าพอเขาลอมหมวก
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่ชาวประจวบฯ เลื่อมใสศรัทธา และบริเวณเดียวกัน 
ก็มีคางแวนสัตวปาหายากอาศัยอยู

ไปไปเปรี้ยวเปรี้ยวที่อาวมะนาวที่อาวมะนาว

OIE SHARE
พฤษภาคม 2555
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 OIE SHARE Club : ¾×é¹·ÕèÃ‹ÇÁÊ¹Ø¡ 

¾Ù´¤ØÂáÅ¡à»ÅÕèÂ¹ÃÐËÇ‹Ò§¼ÙŒÍ‹Ò¹ ¡Ñº·ÕÁ§Ò¹ 

«Öè§·ÕÁ§Ò¹ÂÔ¹ Ṍμ ŒÍ¹ÃÑº¨´ËÁÒÂ áÅÐÍÕàÁÅ�·Ø¡©ºÑº 

 ÊíÒËÃÑº©ºÑº·Õè 2 »ÃÐ¨íÒà ×́Í¹¾ÄÉÀÒ¤Á 

2555 àÃÒÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁãËŒ¤Ø³ä Œ́Ã‹ÇÁÊ¹Ø¡¡Ñ¹  

 เมื่อพูดถึง สศอ. คุณนกึถึง
อะไร???

¡μ Ô¡Ò  Ê‹§¤íÒμÍº¢Í§¤Ø³ÁÒ·Õè 

 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ OIE SHARE

 ¡ÅØ‹Á»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧áÅÐºÃÔ¡ÒÃËŒÍ§ÊÁØ´ 

 ÊíÒ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃ¡ÅÒ§ 

 ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

 ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁ·Õè 6 á¢Ç§·Ø‹§¾ÞÒä· à¢μÃÒªà·ÇÕ  

 ¡ÃØ§à·¾Ï 10400

 ËÃ×Í ÍÕàÁÅ� : OIESHARE@oie.go.th

 (ÀÒÂã¹ÇÑ¹·Õè 29 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2555)

ÃÒ§ÇÑÅ 3 ¤íÒμÍº·Õèâ´¹ã¨¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ 

ÃÑº¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡¨Ò¡ OIE SHARE ä»àÅÂ¤‹Ð

การเดินทาง  
จากกรุงเทพฯ ใชทางหลวงหมายเลข  35 (ธนบุรี – 

ปากทอ)  ผานจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม  แลวเลี้ยว

ซายเขาทางหลวงหมายเลข 4  (เพชรเกษม) ผานจังหวัดเพชรบุรี               
เขาสูจังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อถึงแยกประจวบคีรีขันธใหเลี้ยว
ซายเขา ถนนประจวบคีรีขันธ ขึ้นสะพานขามทางรถไฟ เจอแยก
ไฟแดงแลวเลี้ยวขวาเขาสูถนนสละชีพ  ตรงเขาไปในกองบิน 5 
(หรือ กองบิน 53)  เพื่อเขาสู อาวมะนาว

ที่พัก  
ในกองบิน 5 มีที่พักเรียกวา ฟาชมคลื่น  นอกจากน้ีหลัง

กองบิน 5 ก็มีที่พักอีกมากมาย 
OIE

ที่มา  :  http://www.wing5.rtaf.mi.th/

OIE SHARE
พฤษภาคม 2555
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อุตสาหกรรมสิ่งทอไทย...กาวอยางไรสู AEC
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดสัมมนา “อุตสาหกรรมส่ิงทอไทย...
กาวอยางไรสู AEC” เพื่อเรงเตรียมความพรอมแกผูประกอบการส่ิงทอและเคร่ืองนุงหมไทยใหกาวสูเวทีอาเซียนอยางเขมแข็ง และได
เผยแพรผลสาํเรจ็ในการดาํเนนิงานภายใตโครงการแผนแมบทการเพิม่ประสทิธภิาพและผลติภาพภาคอตุสาหกรรมในป 2554 พรอมเปดตวั
โครงการใหมในป 2555 โดยมนีายพชิยั ตัง้ชนะชยัอนนัต รองผูอาํนวยการสํานกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานฯ 

28 มีนาคม 2555 โรงแรมรามาดา พลาซา แมนํ้า ริเวอรไซด กรุงเทพฯ

ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนา “กัญชง” สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) รวมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดระดมความ
คิดเห็น “แนวทางการพัฒนากัญชง (Hemp) สูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป” โดยเชิญผูประกอบการและภาคสวนที่เกี่ยวของ 
รวมหารือถึงแนวทางในการพัฒนากัญชงเปนผลิตภัณฑเชิงอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเปนวัตถุดิบปอนเขาสูอุตสาหกรรม
คอมโพสิท อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ และอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง

21 มีนาคม 2555 โรงแรมหลุยส แทเวิรน กรุงเทพฯ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) จัดสัมมนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหความรูแกบุคลากรหนวยงานใน
สังกัด อก. ไดทราบถึงบทบาทของประเทศไทยในการเขารวมประชาคมอาเซียน รวมถึงโอกาสและผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมไทย
ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน พรอมขอเสนอแนะเพือ่เตรยีมความพรอมของหนวยงานภาครฐัและเอกชน โดยไดรบัเกียรตจิากผูบรหิาร
กระทรวงอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ และผูบริหารภาคเอกชนมาบรรยายใหความรูและมุมมองในประเด็นหัวขอตางๆ 

2 – 4 เมษายน 2555 โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

OIE SHARE
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ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2202 4274  0 2202 4284   โทรสาร 0 2644 7023

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

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
สํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

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

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

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

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

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

  1563 Call Center กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ใหบริการตอบขอซักถามเก่ียวกับงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม 


