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Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

“วันนี้เปนวันสงกรานต หนุมสาวชาวบาน เบิกบานจิตใจจริงเอย 

ตอนเชาทําบุญ ทําบุญตักบาตร ทําบุญรวมชาติ  ตักบาตรรวมขันกันเอย” 

สวัสดีปใหมไทยคะคุณผูอาน OIE SHARE ฉบับเดือนเมษายน เดือนนี้ทุกทานคง

รอนระอกุนัเลยทเีดยีว แตสาํหรบัแฟนคลบั OIE SHARE ทีย่งัตดิตามเรือ่งราวสาระ

ความรูตาง ๆ ในฉบับนี้เหลานักเขียนพรอมเสิรฟบทความดี ๆ คลายรอนใหกับ

คุณผูอาน โดยเริ่มจากคอลัมน Econ Focus กับหัวขอ พิธีสารเพื่อแกไขกรอบ

ความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน – จีน สวนใครที่ติดตาม

สรปุสถานการณการผลติภาคอตุสาหกรรมเดอืนกมุภาพนัธ ป 2560 จะเปนอยางไร

พลิกเขาไปดูไดเลยคะ คอลัมน Sharing ทานผูอานจะไดรับความรูเกี่ยวกับ 

KANSAI Model มดีอียางไร...ถงึตองนาํมาใชกบั EEC? สดุทายนีพ้ลาดไมไดเลยกบั

คอลัมน เก็บมาเลา เขากับสภาพอากาศประเทศไทยเรากับเรื่อง ดูแลสุขภาพ...

ในฤดูรอน 

 ฉบับนี้ เรายั ง เป ดรับความคิดเห็นของทุกท านทุกช องทางขอบคุณ

คุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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¾Ô¸ÕÊÒÃà¾×èÍá¡Œä¢¡ÃÍº¤ÇÒÁµ¡Å§
Ç‹Ò´ŒÇÂ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨

ÍÒà«ÕÂ¹-¨Õ¹
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

ประชาคมอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธมายาวนานนับตั้งแตการเริ่มตน ASEAN-China Dialogue 
Relations ในป พ.ศ. 2534 ซึง่ปจจบุนัความสมัพนัธไดกาวเขาสูปที ่26 แลว ทัง้นี ้อาเซยีนและจนี ไดพฒันาความรวมมอืทาง
เศรษฐกจิระหวางกนัอยางตอเนือ่ง โดยไดมีการลงนามในกรอบความตกลงวาดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจ (Framework
Agreement on ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545 
อันนํามาสูการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area: ACFTA) ที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ ซึ่งไดมีการลงนามขอตกลง
เขตการคาเสรอีาเซยีน-จนี ณ วนัที ่4 พฤศจกิายน 2547 ณ กรงุพนมเปญ ประเทศกมัพชูา ซึง่ไดดาํเนนิการเปดเสรกีารคาสวน
แรก (Early Harvest) ในสวนของสินคาผักและผลไมกอน และตอมาจึงไดดําเนินการเปดเสรีสินคาทั่วไปอยางเปนทางการ
ในป พ.ศ. 2548 โดยทยอยลดภาษีเปน 0 % ในป พ.ศ. 2553 (ครอบคลุมรอยละ 90 ของสินคาที่มีการคาระหวางกัน)
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มูลคาการนําเขาของไทยจากจีน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

แผนภาพที่ 2 : การสงออก-นําเขาของไทยกับจีน ระหวางป พ.ศ. 2549 - 2559

มูลคาการสงออกจากไทยไปจีน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: กระทรวงพาณิชย, 2560 

FDI จากจีนมาอาเซียน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)การคาระหวางอาเซียน-จีน (พันลานเหรียญสหรัฐฯ)

ที่มา: ASEAN Trade Statistics Database, 2560

แผนภาพที่ 1: การคาและการลงทุนโดยตรงของอาเซียนและจีน

   การจัดตั้ง ACFTA ชวยสงเสริมใหการคาและการลงทุนระหวางอาเซียนและจีนมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งในชวง 10 ป
ทีผ่านมาการคาระหวางกนัทวเีพิม่ขึน้หลายเทาตวั โดยในป พ.ศ. 2549 อาเซยีนและจนีมมีลูคาการคารวม 140.05 พนัลานเหรยีญ
สหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นมากกวา 2 เทาตัว เปน 345.76 พันลานเหรียญสหรัฐฯ   ในป พ.ศ. 2558 โดยคิดเปนรอยละ 15.2 ของการคา
อาเซยีนทัง้หมด สาํหรบัการลงทนุโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในป พ.ศ. 2549 FDI จากจนีมายงั 
ASEAN มีมูลคาเพียง 1.96 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นกวา 4 เทาตัวเปน 8.26 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2558
ขอมูลรายละเอียดการคาและการลงทุน แสดงดังแผนภาพที่ 1 

 ในสวนของปรมิาณการคาระหวางไทยและจนี  นบัตัง้แตการจดัตัง้ ACFTA กม็กีารพฒันาเพิม่ขึน้เปนลาํดบั โดยในป พ.ศ. 2549
ปริมาณการคาระหวางกันมีมูลคา 25,331.95 ลานเหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้น 2.5 เทาตัว เปน 65,828.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ในป พ.ศ. 2559 โดยจีนเปนตลาดสงออกสําคัญอั นดับ 2 ของไทย มีมูลคาสงออก 23,809.55 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออก
ที่สําคัญของไทย ไดแก เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง ยางพารา เคมีภัณฑ เครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบ 
ไมและผลิตภัณฑไม แผงวงจรไฟฟา ขาว และผลิตภัณฑยาง สําหรับการนําเขาจากจีนมีมูลคา 42,019.12 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยสนิคานาํเขาทีส่าํคญั  ไดแก เครือ่งจกัรไฟฟาและสวนประกอบ เครือ่งจกัรกลและสวนประกอบ เครือ่งใชไฟฟาในบาน เคมภีณัฑ 
เครื่องคอมพิวเตอร เหล็กและเหล็กกลา ซึ่งมูลคาการสงออกและนําเขาระหวางไทยและจีน แสดงในแผนภาพที่ 2
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1โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ระยะที่ 1-6  (พ.ศ. 2553 – 2558)

 เมื่อพิจารณาการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากร
ของภาคการสงออกและนําเขาระหวางไทยและจีน ภายใต
ความตกลง ACFTA จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.)1 พบวายังอยูในระดับ ปานกลาง ดังแสดง
ในแผนภาพที่ 3 โดยในป 2557 การสงออกมีอัตราการใช
สิทธิประโยชนอยูที่รอยละ 63.2 และการนําเขาอยูที่รอยละ 
67.2 โดยกลุมสินคาที่ควรสงเสริมใหมีการใชสิทธิประโยชน
เพิ่มเติมจากความตกลง ACFTA เพื่อเพิ่มมูลคาการคาของ
ทั้งสองประเทศ อาทิ อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา เครื่องหนัง 
ผลิตภัณฑยา กระดาษ ไมและเฟอรนิเจอร และยานยนต 

แผนภาพที่ 3 : อัตราการใชสิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรตามขอตกลง ACFTA ระหวางป พ.ศ. 2553-2557

 เพือ่เปนการปรบัปรงุความตกลง ACFTA ใหมคีวามทนัสมยั
และสอดคลองกบัสถานการณการคาในปจจบุนั ในคราวประชมุ
ผูนําอาเซียน-จีน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ประเทศบรูไน-
ดารุสซาลามที่ประชุมไดเห็นชอบแนวคิดการยกระดับความ
ตกลงการคาเสรอีาเซยีน-จนี ซึง่มกีารเจรจาเพิม่เตมิอกีหลายครัง้
อันนํามาสูการลงนามในพิธีสารเพื่อแกไขกรอบความตกลงวา
ดวยความรวมมือทางเศรษฐกิจและความ
ตกลงในสวนที่เกี่ยวของระหวางอาเซียน
และสาธารณรัฐประชนจีน เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2558 ณ ประเทศมาเลเซีย 
โดยสาระสําคัญของพิธีสารฯ ประกอบดวย 
 1) ดานการคาสินคา ไดเพิ่มเติมขอบท
ดานพิธีการศุลกากรและการอํานวยความ
สะดวกทางการคา และการปรับปรุงกฎ
ถิ่นกําเนิดสินคาเพื่อใหมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น โดยสามารถเลือกใชกฎการสะสมถิ่น
กําเนิดในภูมิภาครอยละ 40 (Regional
Value Content :  RVC)  หรือ  กฎ 
Change of Tariff  Heading (CTH) 
(มีการเปลี่ยนพิกัดสินคาที่ระดับ 4 หลัก) 

5

กับสินคาประมาณ 2,150 รายการ (รอยละ 41 ของจํานวน
สินคา) และสินคาอื่น ๆ สามารถเลือกใชระหวางกฎ RVC 
40% กับ กฎเฉพาะรายสินคา (Product Specific Rule: PSR) 
พรอมทั้งมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนและสงเสริมการใชสิทธิ์ของ
ภาคเอกชน
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2เปาหมายกําหนดขึ้นในคราวประชุม ASEAN - CHINA Summit ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
3เปาหมายกาํหนดขึน้ในคราวประชมุคณะกรรมการรวมวาดวยความรวมมอืดานการ คา การลงทนุและเศรษฐกจิระหวางไทย – จนี ครัง้ที ่5 ณ กรงุปกกิง่
4โครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศจีน
รายมณฑล) ระยะที่ 2 พ.ศ. 2558

จัดทําโดย

พงษศักดิ์ เลาสวัสดิ์ชัยกุล

ขอมูลอางอิง 
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ : www.dtn.go.th
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม:  www.oie.go.th

  2) ขอผูกพันการเปดตลาดการคาบริการ (เพิ่มเติม) ชุดที่ 
3 ไทยและอาเซียนอื่นๆ (ยกเวนฟลิปปนส) โดยจีนเปดตลาด
ใหไทยและอาเซยีนเพิม่ขึน้ใน การบรกิารตวัแทนทองเทีย่วสาขา 
Travel Agency and Tour Operator และบรกิารดานการเงนิ
  3) การปรับปรุงความตกลงดานการลงทุน เกี่ยวของกับ
ขอบทสงเสริมการลงทุน และขอบทการอํานวยความสะดวก
ดานการลงทุน 
 4) ความรวมมือดานเศรษฐกิจ มีการปรับปรุงรายละเอียด
สาขาความรวมมือ และปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
โครงการความรวมมือใหรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
 5) ประเด็นที่จะเจรจาตอไปในอนาคต ไดแก การเปดเสรี
สินคาออนไหวเพิ่มเติม โดยฝายไทยไดรองขอในสินคา อาทิ 
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑยางพารา เคมีภัณฑ ไม
และผลิตภัณฑ ผลไมกระปอง เปนตน การเจรจากฎเฉพาะ
รายสินคา และการปรับปรุงความตกลงดานการลงทุนและ
การเปดเสรีดานการลงทุน 
 ทั้งนี้ ประเทศไทยไดดําเนินการตามกระบวนการภายใน
เพื่อใหพิธีสาร มีผลบังคับใชเรียบรอยแลว โดยจะมีผลตั้งแตวัน
ที่ 10 เมษายน 2560 ยกเวนในสวนที่เกี่ยวของกับการบังคับ
ใชขอบทกฎวาดวยถิ่นกําเนิดสินคาใหม อาทิ ระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับรองถิ่นกําเนิด (Operational Certification 
Procedures: OCP) และแบบหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินคา 
(Certificate of Origin – Form E) นั้น อาเซียนและจีนได
หารือและมีมติรวมกันวา จะมีผลบังคับใชในวันที่ทุกภาคีไดให
สัตยาบันพิธีสารฯ ครบถวนแลว หรือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2560
 พิธีสารฯ ฉบับดังกลาว จะเปนการยกระดับการคาและ
การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและจีนใหเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งชวย
ลดขั้นตอนการดําเนินการ และขจัดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค 
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและอํานวยความสะดวกแกผูประกอบ
การภาคเอกชนในการใชสทิธปิระโยชนทางภาษศีลุกากรมากขึน้
ซึ่งจะชวยสงเสริมใหอาเซียนและจีน สามารถบรรลุเปาหมาย
ทางการคาระหวางกันที่ตั้งไว จากเดิมที่มีมูลคา 3.45 แสนลาน
เหรียญสหรัฐฯ  เปน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ และการลงทุน
โดยตรงจากเดิมที่ 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 1.5 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ภายในป พ.ศ. 25632 

 สาํหรบัประเทศไทย นัน้ สามารถใชประโยชนจากพธิสีารฯ 
ดังกลาว ในการพัฒนาความรวมมือและเขาถึงตลาดของจีน 
ซึ่งเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับ 2 ของโลก ดวยจํานวน
ประชากรมากกวา 1,300 ลานคน ไดมากยิง่ขึน้ โดยปจจบุนัไทย
และจนี ไดตกลงจะรวมกนัขบัเคลือ่นการคาระหวางกนัใหบรรลุ
เปาหมายที่ 1.2 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ ภายในป พ.ศ. 25633

ทั้งนี้ สศอ. ไดศึกษาผลกระทบของภาคอุตสาหกรรมไทย          
จากกรอบความตกลงอาเซียน-จีน พบวา สาขาการผลิตที่มี
โอกาสไดรับประโยชน ประกอบดวยสินคาเกษตร เครื่องดื่ม
และยาสบู สิง่ทอ เครือ่งแตงกาย ผลติภณัฑจากหนงั ผลติภณัฑ
โลหะ และยานยนตและชิน้สวน  อยางไรกต็าม ยงัมคีวามทาทาย
หลายประการที่ไทยจะตองเผชิญจากความตกลงดังกลาว อาทิ 
ประโยชนที่ไดจากสิทธิประโยชนในบางสินคามีนอยกวาตนทุน
ที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เชน ตนทุนเรื่องแหลง
กําเนิดสินคาและการเตรียมเอกสาร ทําใหผูประกอบการไมใช
สทิธดิงักลาว รวมทัง้กฎแหลงกาํเนดิบางครัง้มคีวามเขมงวดจน
ไมสามารถปฏบิตัไิด หรอืไมสอดคลองกบัโครงสรางการผลติไทย 
นอกจากนี้ จีนยังมีระบบการจัดเก็บภาษีที่ซํ้าซอนและซับซอน 
ระหวางรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น ทําใหแมรัฐบาลกลาง
ลดอัตราภาษีตามกรอบความตกลง แตรัฐบาลทองถิ่นสามารถ
เรียกเก็บภาษีแตกตางไปได สิ่งตาง ๆ เหลานี้ จึงตองไดรับการ
ปรับปรุงในการพัฒนาความรวมมือขั้นตอนตอไปในอนาคต 
ซึง่สอดคลองกบัขอเสนอของ สศอ. ในการสงเสรมิความรวมมอื
ระหวางไทยและจีนรายมณฑล
 ดังนั้น พิธีสารเพื่อแกไขกรอบความตกลงวาดวยความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและความตกลงในสวนที่ เกี่ยวของ
ระหวางอาเซียน-จีน จึงนับเปนเครื่องมือในการสงเสริมการคา
และการลงทุนในภูมิภาค และเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนา
ความรวมมือเพื่อการบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ไดตั้งไว
รวมกัน รวมทั้งเปนทางเลือกสําหรับผูประกอบการไทยในการ
ยกระดับความสามารถทางการคาและการลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนและจีนไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ECON REVIEW

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2560 หดตัว
รอยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขา
อุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว  เชน  อุตสาหกรรมการ
ผลิตเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และ
อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม  

  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
หดตัวรอยละ 12.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากผูผลิตมีการปรับเปลี่ยนการผลิตสินคารุนใหม

  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 9.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน การผลิต
ลดลงในสนิคาประเภทรถปคอพั  เนือ่งจากตลาดตะวนัออกกลาง   
ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักมีการนําเขาลดลง

  อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 9.2 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  เนื่องจาก
ในเดือนกุมภาพันธมีบางโรงกลั่นปดซอมบํารุง สงผลใหนํ้ามัน
ดีเซลหมุนเร็วมีปริมาณการผลิตลดลง

สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน 
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส  อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก

  อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 15.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปกอน  มีการผลิตเพิ่มขึ้นในกลุม Other IC, Monolithic IC 
และ Transistors  
  อตุสาหกรรมการผลติอาหารแปรรปู ดชันผีลผลติขยาย
ตัวรอยละ 9.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  เปนการ
เพิ่มขึ้นในสวนของปลาและปลาหมึกแชแข็ง  เนื่องจากวัตถุดิบ
ที่มีมากขึ้นและคําสั่งซื้อที่สูงขึ้น
  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 7.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน อันเปนผล
มาจากความตองการสินคาในกลุมเหล็กทรงยาว และเหล็ก
ทรงแบนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับการลงทุนในโครงสราง
พืน้ฐานของประเทศทีเ่พิม่ขึน้ และการซอมแซมอาคาร บานเรอืน
ที่เสียหายจากเหตุการณนํ้าทวมภาคใตที่เสียหายจากเหตุการณนํ้าทวมภาคใต
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หมายเหต ุ: ในเดอืนกมุภาพนัธ 2560  มกีารปรบัปรงุขอมลูดชันผีลผลติอตุสาหกรรม โดยมกีารลดจาํนวนกลุมอตุสาหกรรม
จากเดิม 61 กลุมอุตสาหกรรม เปน 59 กลุมอุตสาหกรรม

หมายเหต ุ: ในเดอืนกมุภาพนัธ 2560  มกีารปรบัปรงุขอมลูดชันผีลผลติอตุสาหกรรม โดยมกีารลดจาํนวนกลุมอตุสาหกรรม
จากเดิม 61 กลุมอุตสาหกรรม เปน 59 กลุมอุตสาหกรรม
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Shar ing

คงไมอาจปฏิเสธไดวาในชวงนี้นโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่
สําคัญของรัฐบาลที่ทําใหทุกภาคสวนตางจับตามองและ

ใหความสนอกสนใจเปนพิเศษ คงไมพ นการพัฒนา “ระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)”
ซึ่ งครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่  3 จังหวัด ได แก   ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี และระยอง โดยไดมีความคืบหนาการดําเนินงานที่สําคัญ
อยางตอเนื่อง ไมว าจะเปนการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พ.ศ. 2560-2564 การที่หัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ประกาศใชมาตรา 44 ซึ่งมีคําสั่ง
เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อดําเนิน
ตามนโยบายสงเสริม EEC ของรัฐบาลไปพลางกอนในระหวางที่รอ
พระราชบัญญัติพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
ซึ่งอยู ระหวางพิจารณาและประกาศใชบังคับเปนกฎหมาย ทั้งนี้
เนื่องดวยแนวทางการพัฒนา EEC ใหนําผลการศึกษาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษยุทธศาสตรคันไซ (KANSAI Nation Strategic Special 
Zone: KANSAI NSSZs) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาใชเปนแบบอยาง (Model)
ในการพัฒนา ดังนั้น หลายทานจึงอาจจะมีคําถามขึ้นในใจว า
เขตเศรษฐกจิพเิศษยทุธศาสตรคนัไซมดีอียางไร และเหตใุดถงึตองนาํมา
ปรับใชกับ EEC เรามาลองหาคําตอบไปพรอม ๆ กัน

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค
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 ก อนอื่นเราคงตองมาทําความรู จักกับภูมิภาคคันไซ 
(KANSAI) กันกอน เพื่อใหทราบถึงศักยภาพและมองเห็น
ภาพรวมแนวทางการพัฒนาของพื้นที่แหงนี้ โดยภูมิภาค
คันไซ ประกอบไปดวย 6 จังหวัดที่สําคัญ ไดแก โอซากา 
(Osaka), เฮียวโงะ (Hyogo), นารา (Nara), เกียวโต (Kyoto), 
ชิงะ (Shiga) วากายามา (Wakayama) และมิเอะ (Mie) 
มพีืน้ทีป่ระมาณ 31,314 ตารางกโิลเมตร มปีระชากรรวมทัง้สิน้
ประมาณ 20,712,000 คน ในป 2555 ผลิตภัณฑภาค (Gross 
Region Product: GRP) ของภูมิภาคคันไซมีมูลคาประมาณ 
971 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงเปนลําดับที่ 15 ของโลก และ
ใกลเคียงกับเกาหลีใต สําหรับศักยภาพของที่ตั้งมีบทบาทเปน
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจทางตะวันตกและศูนยกลางการคา
ระหวางประเทศของญี่ปุน โดยมีความพรอมในดานโครงสราง
พืน้ฐานทีท่นัสมยัทัง้ถนนและทางดวนพเิศษ ทาเรอืนํา้ลกึ รถไฟ
และรถไฟความเร็วสูง เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัท
ชัน้นาํของโลกซึง่มแีบรนดเปนทีน่ยิม เชน Panasonic, Kyocera, 
Nissin, Daikin, Omron คนัไซเปน 1 ใน 12 พืน้ทีเ่ศรษฐกจิใหม
ของญีปุ่น ซึง่จะชวยกระจายความเจรญิจากโตเกยีวไปสูภมูภิาค
อื่น ๆ และใชเปนเขตสําหรับทดลองการปฏิรูปกฎหมาย/
กฎระเบียบ (Deregulation) ที่เปนอุปสรรคตอภาคธุรกิจเพื่อ

สงเสรมิใหเกดิการลงทนุภาคเอกชนโดยเฉพาะนกัลงทนุ
จากตางชาติ และไดมีการจัดตั้งเขตพิเศษยุทธศาสตร
แหงชาติคันไซ (KANSAI Nation Strategic Special 
Zone: KANSAI NSSZs) ขึน้ในป 2557 ตามนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุนสมัยนายชินโซ อาเบะ 
เปนนายกรัฐมนตรี โดยขอบเขตของ KANSAI NSSZs 
ประกอบดวย 3 จงัหวดั ไดแก โอซากา เกยีวโต เฮยีวโงะ
ซึ่งมีการกําหนดพื้นที่พัฒนาหลัก 9 แหง (Strategies 
Bases) กระจายอยูทั่วทั้ง KANSAI NSSZs จุดเดน คือ 
ความกาวลํ้าทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขั้นสูง 

สาํหรบัแนวทางการพฒันาในภาพรวม คอื การพฒันาตอยอดใน
พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพอยูแลวทัง้ในสวนของการเปนแหลงการลงทนุ 
ความพรอมของสถาบนัการวจิยั และโครงสรางพืน้ฐาน ซึง่มกีาร
พฒันาโครงสรางพืน้ฐานทีท่นัสมยัสนบัสนนุการพฒันาเมอืงเพือ่
รองรับนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนตางชาติ 
 เมื่อไดทําความรูจักกับภูมิภาคคันไซและ KANSAI NSSZs 
กันไปแลว คราวนี้เรามาดูกันสิวา KANSAI NSSZs มีดีอยางไร 
จงึถกูนาํมาใชเปนตนแบบการพฒันาของ ECC ซึง่ในมมุมองของ
ผูเขียนขอยกเอาแบบอยางที่คิดวามีความโดดเดนและเห็นดวย
ในการนํามาประยุกตใชกับ EEC ดังนี้
 1. การพัฒนาใหเปนศูนยกลางนวัตกรรม โดยเฉพาะ
ศูนยกลางนวัตกรรมทางการแพทยและพลังงาน โดยใหความ
สําคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยอาศัยนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ มีสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
เขามารวมในการพัฒนา กิจกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและ
นวัตกรรม การอํานวยความสะดวกในการลงทุน รวมทั้งการ
พัฒนาเมืองใหเอื้อตอการอยู อาศัยของนักลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีกิจการเปาหมาย ไดแก การวิจัยพัฒนาและ
การผลิตดานผลิตภัณฑทางการแพทยและพลังงานสมัยใหม 
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รวมทั้งพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและการแพทย ซึ่งภูมิภาค
คันไซเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา ทั้งใน
สวนทีเ่ปนอตุสาหกรรมหลกัและอตุสาหกรรมสนบัสนนุ รวมถงึ
อุตสาหกรรมสรางสรรคที่มีการออกแบบที่มุ งเนนความเปน
อัตลักษณดานศิลปวัฒนธรรมของของประเทศญี่ปุ นดวย 
โดยมีจํานวนสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 38,583 
แหง และมีจํานวนแรงงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,213,524 คน 

2. สงเสริมการพัฒนาในลักษณะของการรวมกลุ ม
อุตสาหกรรม (Industrial Clusters) โดยเปนฐานการผลิตและ
เปนแหลงคลัสเตอรอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งของญี่ปุน ซึ่งมีการ
รวมกลุมคลัสเตอรอุตสาหกรรม จํานวน 13 กลุม กระจายไป
ตามพื้นที่ตาง ๆ  มีจํานวนสถานประกอบการในแตละคลัสเตอร
รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,953 แหง ซึ่งในแตละกลุมคลัสเตอร
อุตสาหกรรมจะมีมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยรวมอยูดวยใน
ทุกคลัสเตอร โดยมีกลุมคลัสเตอรขนาดใหญ อาทิ Northern 
Osaka Bio Medical Cluster, Kyoto City Life Innovation 
Promotion Strategy และ Kobe Biomedical Innovation 
Cluster โดย Northern Osaka Bio Medical Cluster นั้น 
มีจํานวนสถานประกอบการอยูสูงถึง 727 แหง มีมหาวิทยาลัย 
7 แหง และสถาบันวิจัย 6 แหง นอกจากนี้ KANSAI NSSZs 
ยังมี SMEs จํานวนมาก ที่มีศักยภาพในการผลิตอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่มีคุณภาพใหกับอุตสาหกรรมขนาดใหญไดอยาง
เพียงพอ 

3. การพัฒนาที่มุ งเนนเรื่อง Green Technology/ 
Green Innovation ซึ่งปจจุบัน Green Technology ได
กลายเปนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการลงทุนและการวิจัย 
ทั้งการเพิ่มกฎระเบียบจํากัดมลพิษ การปลอยกาซคารบอน 
และประเด็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ทําใหทั่วโลก
มีความสนใจที่จะใชเทคโนโลยีในการแกปญหาสิ่งแวดลอมใน
ขณะที่สงเสริมดานเศรษฐกิจควบคูไปดวย ซึ่ง KANSAI NSSZs 
มุงเนนเรื่อง Green Technology/ Green Innovation โดย
เฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก เชน 
Solar cell และแบตเตอรี่ Lithium-ion ซึ่ง KANSAI NSSZs 

เปนฐานการผลติแบตเตอรีท่ีใ่หญทีส่ดุในญีปุ่น สงใหภมูภิาคคนัไซ
สามารถผลิต Solar Battery มูลคาถึง 207.4  ลานลานเยน
หรือคิดเป นสัดส วนร อยละ 59.6 เมื่อเทียบกับมูลค าที่
ผลิตไดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ น ในสวนของ Lithium-ion
Battery มีมูลคา 172.6 ลานลานเยน หรือคิดเปนสัดสวนสูงถึง
รอยละ 61.3 เมือ่เทยีบกบัมลูคาทีผ่ลติไดทัง้หมดในประเทศญีปุ่น
 4. พัฒนาอุตสาหกรรมที่เนนนวัตกรรมรวมกับการ
สงเสริมการทองเที่ยว นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เนน
นวัตกรรมขั้นสูงแลว คันไซยังสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน
การทองเที่ยวควบคูไปดวย ซึ่งคันไซเปนศูนยกลางความเจริญ
ทางการเมอืง ประวตัศิาสตรและวฒันธรรมของญีปุ่นมายาวนาน 
และมีเมืองที่ไดรับการจัดอันดับวานาอยูและนาทองเที่ยวที่สุด
ในเอเชียรวมทั้งมีชื่อเสียงในระดับโลก ไดแก เมืองเกียวโต1

ซึ่งถูกจัดใหอยูในอันดับที่ 6 ของโลก (แตก็เปนที่นาภาคภูมิใจ
วาประเทศไทยก็ไมไดนอยหนาในสวนนี้เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม ถูกจัดใหอยูในอันดับที่สูงถึงอันดับ 2 ของโลก และ
กรงุเทพมหานคร ถกูจดัใหอยูในอนัดบัที ่14 ของโลก) ในเรือ่งนี้
ถายอนมองดกูารพฒันาพืน้ที ่EEC จะเหน็ไดวาเปนพืน้ที ่EEC เอง
จดัไดวาเปนแหลงทองเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงในระดบัโลก โดยเฉพาะ
การทองเที่ยวทางทะเลที่สําคัญ เชน อาวบางแสน อาวพัทยา 
เกาะเสม็ด เกาะสีชัง เปนตน

1อางอิงจากผลการจัดอันดับ 15 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ป 2016 (The World Best City Award 2016) 
จากนิตยสาร Travel and Leisure ซึ่งเปนนิตยสารทองเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา
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จัดทําโดย
เรวดี  แกวมณี

แหลงขอมูลอางอิง
KANSAI Economy Potential, Region-wide Industrial Promotion Office, Union of Kansai Governments, 

June 2015
Introduction of KANSAI, JAPAN, Kansai Economic Federation (Kankeiren)

ขอมูลการศึกษาเขตพิเศษยุทธศาสตรคันไซ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 
กุมภาพันธ 2560

 5. การปฏิรูปกฎหมายและกฎระบียบใหเอื้อตอการ
เขามาลงทุนของบริษัทตางชาติ ไมวาจะเปนการเขามาพํานัก
อาศัยในญี่ปุน การไดรับอนุญาตในการขายสินคา การไดรับเงิน
ชวยเหลือในการดําเนินการ การใหบริการสถานที่ตั้งสํานักงาน
ชั่วคราวในระยะแรกเริ่มแกนักลงทุนโดยไมคิดคาบริการ และ
การแกไขปญหาอุปสรรคตอการลงทุนอื่น ๆ  นอกจากนี้ ในดาน
สิทธิประโยชน บริษัทหรือศูนยวิจัยที่ตั้งอยูในพื้นที่จะไดรับการ
สนับสนุนจากภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รัฐบาลกลาง ในดานการเงิน สิทธิประโยชนทั้งที่เปนภาษีและ
ไมใชภาษี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย การจัดตั้ง
ศนูยบรกิารเบด็เสรจ็เพือ่ใหบรกิารดานการลงทนุทีม่ปีระสทิธภิาพ
และครบวงจร รวมทั้งการผอนคลายกฎระเบียบตาง ๆ 
 6. เปนแหลงที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนําและ
สถาบันวิจัยชั้นนํา โดยเปนแหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศญีปุ่น เชน Kyoto University, Osaka University, 
Nagoya University เปนตน  นอกจากนี้ ยังเปนศูนยกลางของ
สถาบันวิจัยที่ผลิตผลงานที่เปนนวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตร
การแพทยและพลงังาน โดยเปนแหลงรวมของบคุลากรดานการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Science) 
ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน
 จากความโดดเดนและแนวทางการพัฒนาที่กลาวมา
ทั้งหมดขางตน ผูเขียนหวังวาหลายทานคงพอจะไดคําตอบให
คลายความสงสัยในศักยภาพของ KANSAI NSSZs ลงไปไดบาง 
แตสิ่งที่ควรจะตองจับตามองและเอาใจชวยนับจากนี้ไปคงจะ
เปนเรื่องการดําเนินการผลักดัน/ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายการพฒันา EEC ของรฐับาลใหสาํเรจ็อยางเปนรปูธรรม
ในเร็ววัน ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดที่เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคือ 
การประสานประโยชนรวมกันกับชุมชนในพื้นที่ EEC ชุมชนจะ
ไดอะไร? คุณภาพชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไร? 
สิ่งแวดลอมจะถูกทําลายหรือไม? หรืออาจจะมีคําถามอื่นที่รอ
คําตอบจากภาครัฐ ซึ่งในสวนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมอยู 
ระหวางดาํเนนิการ พรอมทัง้เรงประชาสมัพนัธ และสรางความรู
ความเขาใจกับภาคสวนที่เกี่ยวของอยูแลว ทั้งนี้ เพื่อสราง
พลังรวมที่เขมแข็งในการพัฒนาพื้นที่ EEC ไปสูการเปนพื้นที่
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจชั้นนําของ ASEAN ในอนาคตตอไป 
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เก็บมาเลา

บุคคลทั่วไป

 เครื่องดื่มที่เหมาะสมในหนารอน
 เนื่องจากฤดูรอนรางกายสูญเสียนํ้าทางเหงื่อมากการทดแทน
นํา้ในรางกายทีเ่สยีไปทีด่ทีีส่ดุ คอื การดืม่นํา้เปลา (ทีส่กุแลว) หรอืถาจะ
เสริมปรุงแตงดวยนํ้าตาล เกลือ หรือสมุนไพรอื่น ๆ ก็สามารถเลือกได
ตามความชอบ เชน การดืม่ชารอน นํา้เกกฮวย นํา้ดอกสายนํา้ผึง้ นํา้ใบไผ
นํา้บวย นํา้ถัว่ จะชวยลดความรอนของหวั ใจ (การไหลเวยีนเลอืด) ทาํให
ตาสวาง เพิม่นํา้ในรางกาย บาํรงุตบั บาํรงุไต เจรญิอาหาร ชวยระบบยอย
และดูดซึมอาหาร ชวยขับปสสาวะและเสริมพลังงานใหกับรางกาย

 อาหาร
 ในฤดรูอนระบบการยอยอาหารจะทาํงานนอยลง ทาํใหไมคอยรูสกึ
หิว จึงควรเริ่มตนมื้อเชาดวยอาหารออน ๆ เพราะในหนารอน รางกาย
ไดรบัการกระตุนจากความรอนทัง้กลางคนืและกลางวนั ทาํใหสญูเสยีนํา้
การทํางานของระบบยอยและดูดซึมอาหารลดลง จึงยิ่งตองถนอม
การทํางานของกระเพาะอาหาร ซึ่งเปนดานสําคัญที่จะยอยสารอาหาร
เพือ่นาํไปใชประโยชนแกรางกาย ควรหลกีเลีย่งอาหารทอดและมนั เชน 
ถัว่ทอด, กลวยแขก, ปาทองโก, ไกทอด ฯลฯ หรอืผลไมทีม่คีณุสมบตัิ
รอน เชน นอยหนา, ทุเรียน, ลิ้นจี่, ลําไย, ขนุน เปนตน 
โดยเฉพาะในขณะที่มีอาการคอแหง, คันคอ, เจ็บ
คอ หรือเปนไขตัวรอน ถาจะกินควรกินแตนอย 
แลวดื่มนํ้าเกลือ (นํ้าเปลาผสมเกลือปน) เพื่อ
ดบัความรอนและควรกนิอาหารทีท่าํสกุใหม ๆ  
ไมควรกินนํ้าแข็งหรือดื่มนํ้าเย็นจัด เนื่องจาก
ในฤดูรอนมีอากาศที่ร อนอบอาวโดยทั่วไป
เรามักดื่มนํ้าเย็น ๆ นํ้าใสนํ้าแข็ง นํ้าอัดลมหรือ
ผลไมแชเยน็ เชน แตงโม สบัปะรด ฯลฯ ของเยน็ ๆ  
เหลานี้จะมีผลกระทบตอระบบการยอยอาหาร 
นํ้าเย็นปริมาณมากจะไปเจือจางนํ้ายอย และมี

ผล ให  เ ลื อ ดที่ ม าหล  อ เ ลี้ ย ง
กระเพาะอาหาร  เพือ่ทาํการยอย
ลดนอยลง ทําใหสมรรถภาพการ
ยอยอาหารลดลง กอใหเกิดโรค

ดูแลสุขภาพ..ในฤดูรอน

ในฤดูรอนของประเทศไทยเรา โดยทั่วไปจะมีลักษณะอากาศที่

รอนจดัและอบอาวทาํใหรูสกึไมสบายตวัและอาจเกดิความเจบ็

ปวยขึน้ไดงาย จงึขอนาํเกรด็ความรูเกบ็มาเลาเพือ่ใหผูอานทกุทาน

ดูแลสุขภาพกันในฤดูรอนใหเกิดความสุขกาย สุขใจทั่วกันดังนี้คะ

กระเพาะลาํไสอกัเสบไดงาย คนทีเ่ปนโรคกระเพาะและเปนแผลอกัเสบ
อยูแลวก็จะกําเริบไดงาย หรือคนที่เปนโรคหลอดลมอักเสบ หากดื่ม
นํ้าเย็นก็จะยิ่งทําใหมีอาการไอและหอบมากขึ้น นอกจากนั้น นํ้าแข็ง
ที่ไมสะอาดก็มีสวนทําใหเกิดทองรวงทองเสียอีกดวย

  การนอนและการพักผอน
 โดยธรรมชาติของฤดูร อนกลางวันจะยาว กลางคืนจะสั้น
กวาอากาศจะเย็นสบายใหนอนหลับไดก็มักจะดึก แลวตอนเชาตรู
ทองฟาก็สวางเร็ว ทําใหตองตื่นเชากวาที่เคยเปน หนารอนเราจะนอน
ไดนอยกวาปกต ิขณะเดยีวกนัอณุหภมูใินตอนกลางวนัจะทาํใหเสยีเหงือ่ 
เสียพลังงาน เหนื่อยงาย ทําใหรูสึกไมคอยสดชื่น สมองไมปลอดโปรง
รูสึกงวงตลอด ในภาวะเชนนี้หลายคนที่อยูในหองปรับอากาศอาจจะ
ไมคอยรูสกึกบัการเปลีย่นของอากาศมากนกั แตสาํหรบัคนทัว่ไป การได
พักผอนนอนหลับในชวงกลางวันบาง จะเปนประโยชนตอสุขภาพ
ไมนอย ผูทีท่าํงานในทีท่าํงานคงจะนอนหลบักลางวนัไมสะดวก อาจใช
วธินีัง่พงิพนกัตวัตรง หลบัตา สงบนิง่ ๆ  ในชวงกลางวนั กเ็ปนการพกัผอน
ที่ดี แตสําหรับผูที่สถานที่อํานวยในการนอนหลับชวงกลางวันนั้น
ทาทีน่อนควรเปนทานอนราบหรอืนอนตะแคง หามนอนควํา่หรอืนอน
ฟุบบนโตะทํางาน เพราะจะกดทอง กดทรวงอก กระทบการหายใจ 
ทําใหกลามเนื้อไมคลายตัวจึงผอนคลายไมเต็มที่

เด็กเล็ก

 เด็กเล็กการปรับตัวของรางกายยัง
ไมสมบูรณเหมือนผูใหญ 

ในชวงฤดูรอนเด็ก ๆ 
จึงอาจเจ็บปวยไดงาย 
ซึ่งคุณพอคุณแมจะตอง
ใหความเอาใจใสดูแลลูกใน
เรื่องสําคัญ ไดแก เสื้อผา ควรเปนประเภทผาฝาย
ที่ดูดซับเหงื่อและระบายความรอนไดดี เสื้อผา
ของเดก็ตองหลวม ไมคบัจนเกนิไป เพราะจะทาํให

เด็กรูสึกอึดอัด และควรระวังเรื่องความอับชื้นจาก
ปสสาวะ เพราะจะทําใหผิวหนังเกิดผดผื่นคันได

    อาหาร
 ในหนารอนระบบการยอยอาหารจะทํางานนอยลง ซึ่งรางกาย
ของเด็กยังออนแอ อาจเกิดการติดเชื้อไดงาย ดังนั้น อาหารจึงตอง
สุกและสะอาดเสมอ ขณะเดียวกันความเย็นจะทําใหระบบการยอย 
การดูดซึมอาหารผิดปกติ นํ้าแข็ง นํ้าอัดลม ไอศกรีม ที่เปนของโปรด
ของเด็ก ๆ ทุกคนจึงไมควรใหกินบอย

ถัว่ทอด, กลวยแขก, ปาทองโก, ไกทอด ฯลฯ หรอืผลไมทีม่คีณุสมบตัิ
รอน เชน นอยหนา, ทุเรียน, ลิ้นจี่, ลําไย, ขนุน เปนตน 
โดยเฉพาะในขณะที่มีอาการคอแหง, คันคอ, เจ็บ
คอ หรือเปนไขตัวรอน ถาจะกินควรกินแตนอย 
แลวดื่มนํ้าเกลือ (นํ้าเปลาผสมเกลือปน) เพื่อ
ดบัความรอนและควรกนิอาหารทีท่าํสกุใหม ๆ  
ไมควรกินนํ้าแข็งหรือดื่มนํ้าเย็นจัด เนื่องจาก
ในฤดูรอนมีอากาศที่ร อนอบอาวโดยทั่วไป
เรามักดื่มนํ้าเย็น ๆ นํ้าใสนํ้าแข็ง นํ้าอัดลมหรือ
ผลไมแชเยน็ เชน แตงโม สบัปะรด ฯลฯ ของเยน็ ๆ  
เหลานี้จะมีผลกระทบตอระบบการยอยอาหาร 
นํ้าเย็นปริมาณมากจะไปเจือจางนํ้ายอย และมี

 เด็กเล็กการปรับตัวของรางกายยัง
ไมสมบูรณเหมือนผูใหญ 

ในชวงฤดูรอนเด็ก ๆ 
จึงอาจเจ็บปวยไดงาย 
ซึ่งคุณพอคุณแมจะตอง
ใหความเอาใจใสดูแลลูกใน
เรื่องสําคัญ ไดแก เสื้อผา ควรเปนประเภทผาฝาย
ที่ดูดซับเหงื่อและระบายความรอนไดดี เสื้อผา
ของเดก็ตองหลวม ไมคบัจนเกนิไป เพราะจะทาํให

เด็กรูสึกอึดอัด และควรระวังเรื่องความอับชื้นจาก
ปสสาวะ เพราะจะทําใหผิวหนังเกิดผดผื่นคันได

    อาหาร

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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 ที่อยูอาศัย
 การระบายความรอนใน
หองนอนมีความสําคัญตอเด็ก
มาก ถาหากไมมีเครื่องปรับ
อากาศ การใชพัดลมตองระมัดระวังไมใหแรงลมปะทะถูกตัวเด็ก
โดยตรง และไมควรใหเดก็นอนในทีเ่ปยกชืน้ บนพืน้ปนู หรอืพืน้ที่
เย็น ในกรณีที่เด็กมีเหงื่อออกมาก ตองพลิกตัวเด็กบอย ๆ เพื่อ
ระบายความรอนและใชผาผืนบาง ๆ เล็ก ๆ ปดบริเวณหนาอก
และบริเวณทอง เพื่อปองกันการกระทบความเย็น
การเดินทาง
 ในแสงแดดมีรังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งเปน
อันตรายตอรางกาย ดังนั้นเมื่อตองเดินทางไปไหนในชวงฤดูรอน
ที่มีแดดแรง คุณพอคุณแมจึงควรใหลูกสวมหมวก ใสเสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาว เพื่อชวยปองกันแสงแดด

ผูสูงอายุ

 การดูแลผูสูงอายุซึ่งโดยสวนมากมักมีโรคประจําตัวหรือมี
อาการเจ็บปวยและผูสูงอายุบางทานอาจไมสามารถดูแลตัวเอง
ไดจึงตองมี

 การดูแลเปนพิเศษในฤดูรอน ดังนี้
 จัดสถานที่ใหอากาศถายเทซึ่งมีความสําคัญสําหรับผูสูงอายุ
มาก โดยเฉพาะผูสูงอายุที่นอนติดเตียง เพราะชวยปองกันโรคที่
เกิดจากความรอน ความอับชื้น และมลพิษได
 ในวยัสงูอายอุาจมอีาการหนาว ๆ  รอน ๆ  อยูเปนประจาํ และมี
ภมูติานทานโรคตํา่ อาจเปนไขไดงาย ดงันัน้ ควรเปดลมเบาๆ และ
เปดสายไปมา ไมควรเปดจอไปทีผู่สงูอายโุดยตรง เพราะอาจทาํให
เปนไขได และไมควรจัดที่นอนไวใกลหนาตางที่รับลมเย็นมาก ๆ

 หลีกเลี่ยงความอับชื้น
 ไมวาอากาศจะรอนสักเพียงใด ผูสูงอายุก็ไมควรอาบนํ้าเย็น
บอยจนเกินไป และไมควรปลอยใหตัวเปยกเปนเวลานาน รวมถึง
ไมควรนอนโดยไมเช็ดตัวใหแหงกอนดวย เพราะอาจทําใหสวน
ตาง ๆ  ของรางกายรวมถงึทีน่อนอบัชืน้ได จงึอาจเปนแหลงเชือ้โรค
และทําใหไมสบายตัวได

จัดทําโดย
นางสาวสมพิศ  นาคสุข

แหลงที่มา
http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040718

http://www.thaihealth.or.th/Content/36056-
http://www.thaiseniormarket.com/article-detail/144

https://www.doctor.or.th/article/detail/2495
https://www.tmd.go.th/3month_forecast.php

    หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
อาหารรสจดัในหนารอน อาจทาํใหเกดิโอกาสทองเสยี 
ทองรวงไดมาก ซึ่งหากผูสูงอายุมีปญหาเกี่ยวกับลําไส 
ระบบขับถายบอย ๆ ยอมทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับลําไส

และระบบขับถายตามมาได
 สภาวะอารมณ

 ในหนารอนทําใหสภาวะอารมณที่ไมคงที่ของผูสูงอายุยิ่งมี
การแปรปรวนและฉุนเฉียวงายขึ้น รวมถึงหากรูสึกไมสบายเนื้อ
สบายตัว ก็อาจอารมณหงุดหงิดขึ้นมาได เปนปจจัยใหเกิดอาการ
ของโรคตามมา ดงันัน้ การดแูลผูสงูอายจุงึควรมคีวามใจเยน็ พดูคยุ
อยางมีศิลปะ และใชอารมณที่ดีในการเจรจา รวมถึงสราง
บรรยากาศใหแจมใสอยูเสมอ
 ทัง้นี ้กรมอตุนุยิมวทิยาไดมกีารคาดวา ระหวางเดอืนเมษายน 
- มิถุนายน 2560 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยประเทศไทยตอนบนจะ
สูงกวาคาปกติเล็กนอย ตลอดชวงเดือนเมษายนจะเปนเดือนที่มี
อากาศรอนที่สุด อุณหภูมิสูงที่สุดอาจสูงถึง 42-43 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณภาคเหนือและภาคกลางประมาณ 
37-39 องศาเซลเซยีส ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืประมาณ 36 -38 
องศาเซลเซียส และภาคตะวันออก 34-36 องศาเซลเซียส
  

รอนนัก พักรอน  เลน..รดนํ้า 
ขอพร..พบสุข..ในวันสงกรานต 

http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040718http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040718http://www2.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000040718

อากาศ การใชพัดลมตองระมัดระวังไมใหแรงลมปะทะถูกตัวเด็ก

    หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
อาหารรสจดัในหนารอน อาจทาํใหเกดิโอกาสทองเสยี 
ทองรวงไดมาก ซึ่งหากผูสูงอายุมีปญหาเกี่ยวกับลําไส 
ระบบขับถายบอย ๆ ยอมทําใหเกิดโรคเกี่ยวกับลําไส

และระบบขับถายตามมาได
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MOVEMENT

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกน 
จัดการสัมมนาภูมิภาค เรื่อง“อุตสาหกรรมไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล: ปรับตัวอยางไรใหเขาสูอุตสาหกรรม 4.0” เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชัน เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน โดยมีผูทรงคุณวุฒิทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนรวมเปนวิทยากร และมีผูสนใจเขารวม ประกอบดวยผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดมีการเปดตัว Mobile 
Application ภายในงาน Bangkok International Motor 
Show 2017 อยางเปนทางการ ซึ่ง Mobile Application 
ไดพัฒนาและตอยอดจากระบบ ECO Sticker เพื่อรองรับ
ไลฟสไตลคนรุนใหมทีต่องการความสะดวกรวดเรว็ในการใชงาน
ผานมือถือทั้งระบบ iOS และ  Android เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม เปนประธานเปดงานสมัมนา Thailand Industrial 
4.0 Forum 2017 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ หอง Jupiter 
Room 8 – 10 อิมแพค เมืองทองธานี

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม แถลงขาวดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกุมภาพันธ 2560 
เมื่อวันที่31 มีนาคม 2560 ณ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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วันสงกรานต ผสานสุข ไทยทั่วถิ่น

ไดยลยิน วัฒนธรรม ลํ้าสมัย

ไดทําบุญ ภาวนา รักษาใจ

กราบขอพร ผูใหญ สุขใจเอย

สวัสดี ปใหม ไทยบรรจบ

วาระครบ รอบนี้ ศรีสมัย

ขออํานาจ แหงคุณ พระรัตนตรัย

อํานวยชัย บันดาล ประทานพร

กุหลาบงาม มะลิหอม พรอมใสพาน

บรรจงสาน สายใยรัก ดวยนํ้าใส

นํ้าอบหอม พรอมพรม เติมลงไป

กราบขอพร ญาติผูใหญ วันสงกรานต

ขอใหพบ…รักแท…ที่ตามหา

ดลบันดาล…ใหได…มาเคียงคู

ขอใหทาน…มีสุข…วันสงกรานต

จงสุขสันต..ในวัน…ปใหมเอย.

May the best year for you 

and everything prosper you do.

ขอใหปนี้เปนปของคุณ และจงประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่คุณทํา

สวัสดีปใหมไทยจา

กลอน : http://www.dmc.tv/pages//กลอนวันสงกรานต.html  
ภาพประกอบ : https://www.vecteezy.com/vector-art/124605-free-songkran-illustration


