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Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

ฤดรูอนกาํลงัจะไป ฤดฝูนกาํลงัจะยางกาวเขามา สวสัดคีณุผูอาน OIE SHARE ฉบบั

เดอืนพฤษภาคมนะคะ ฝนตกมนัเฉอะแฉะ งัน้อยูบานนอนอานบทความ และสาระ

ดี ๆ จากเหลานักเขียน OIE กันดีกวาคะ พรอมเสิรฟทุกสถานการณ  3 2 1 พรอม

แลวไปดูกันเลย เริ่มจากคอลัมน Econ Focus กับหัวขอ Local Economy : 

รากแกวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย สวนใครที่ติดตาม สรุปสถานการณ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม ป 2560 อยูนั้น ตองหามพลาดกับทุก

ความเคลือ่นไหวในคอลมันนี ้Sharing เขาสูฤดฝูนแลว เราตอง เตรยีมความพรอม

รับมือ “ฤดูฝน” มาเยือน ปดทายกันดวย เก็บมาเลา การดําเนินการเพื่อ

ลดปญหาดานมลพษิทางอากาศจากการหลอมเศษโลหะในประเทศไทยอยางยัง่ยนื

ระหวางกระทรวงอตุสาหกรรมและองคการพฒันาอตุสาหกรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNIDO) 

 เรายังเปดรับความคิดเห็นของทุกทานทุกฉบับทุกชองทาง ขอบพระคุณคุณ

ผูอานที่ติดตาม OIE SHARE แลวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ซึ่งตองมีการปรับเปลี่ยนโครงสราง
ทางเศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนดวยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ไปสูเศรษฐกิจ

ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) รวมทั้งมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในประเทศหรือเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาในมิติเชิงพื้นที่ (Area Based) 
เนื่องมาจากปญหาเชิงโครงสรางที่ไมสมดุลและไมยั่งยืนของประเทศไทยที่พึ่งพาการสงออกเปนตัวขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจหลักของประเทศในอดีต โดยไมไดใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งภายในประเทศหรือเศรษฐกิจ
ทองถิ่นเทาที่ควร เมื่อเศรษฐกิจโลกประสบปญหา จึงสงผลใหภาคอุตสาหกรรมของไทยไดรับผลกระทบจากภาวะการ
สงออกที่ชะลอตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น การพัฒนาและสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแกภาคอุตสาหกรรมของไทย
ใหสามารถดาํรงอยูไดอยางมัน่คง ยัง่ยนื สามารถพึง่พาตนเอง และขยายตวัไดอยางมเีสถยีรภาพ คอื จะตองดาํเนนินโยบาย
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่สรางความสมดุล และเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หรือในระดับทองถิ่น ในระดับชุมชน เพื่อเปนตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ ซึ่งจะเปนพื้นฐาน
ที่มั่นคงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหสามารถดําเนินตอเนื่องไปไดอยางยั่งยืน และมีความพรอมตอความผันผวน
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณภายนอกในอนาคตตอไป

เศรษฐกิจทองถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมทํา

รวมรับผลประโยชน บนพื้นฐานของความสามารถที่ชุมชนตาง ๆ มีอยู จากการใช “ทุนของชุมชน”

 เศรษฐกิจทองถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจระดับทองถิ่น หรือชุมชนที่มี
ลักษณะเปนองครวม ซึ่งไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวเลขของรายได รายจาย การผลิต และการบริโภค 
เทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจที่เปนสวนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคน
ในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไปดวย ลักษณะเดนของเศรษฐกิจชุมชนก็คือ เศรษฐกิจชุมชนจะไมมุงเนน
การแขงขัน แตจะเนนใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชน และจะไมมีการผูกขาดในกิจการใด ๆ เกิดขึ้น 
ทัง้นีเ้พราะชมุชนเปนเจาของรวมกนั ดงันัน้ในระบบเศรษฐกจิชมุชนจงึไมกอใหเกดิปญหาความรวยกระจกุตวัอยูเฉพาะ
กลุมใดกลุมหนึง่เทานัน้ นอกจากนี ้ตวัชีว้ดัทางเศรษฐกจิชมุชนจะเปนการผสมผสานระหวางตวัเลขทางเศรษฐกจิกบัตวั
ชี้วัดทางสังคม และตัวชี้วัดความอยูเย็นเปนสุขของผูคนในชุมชนนั้น ๆ ดวย อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงแลว
เศรษฐกิจชุมชนมักจะถูกมองวาเปนเศรษฐกิจนอกระบบเทานั้น ทั้ง ๆ ที่ควรถือวาเศรษฐกิจชุมชนมีความสําคัญ 
และเปนพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิในสวนรวมของประเทศ โดยหากพจิารณากนัใหดจีะพบวาระบบเศรษฐกจิชมุชนนี้
มีสัดสวนแรงงานมากกวาครึ่งหนึ่งของแรงงานทั้งประเทศ แตเมื่อคิดรายไดที่เกิดจากระบบเศรษฐกิจชุมชนกลับ
พบวามีคานอยกวาเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่กระจุกตัวอยูแตเฉพาะในเมือง หรือศูนยกลางความเจริญเทานั้น 
ซึ่งระบบเศรษฐกิจสวนนี้ไดดึงเอาประชาชนจากชุมชนในชนบทเขาไปเปนแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความเจริญใหกับ
ศูนยกลางความเจริญดังกลาวเปนสําคัญ

รากแกวเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย 
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Local Economy
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 เศรษฐกิจทองถิ่นหรือเศรษฐกิจชุมชน เปนการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ในระดับครัวเรือน ทั้งในดานการผลิต การบริโภค และการกระจายผลผลิต โดยใหคนในชุมชนมีสวนรวมในการแกปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของชุมชน กลาวคือ ใหคนในชุมชนมีสวนรวมคิด (What?) รวมทํา (How?) รวมรับผลประโยชน (For whom?) 
บนพื้นฐานของความสามารถที่ชุมชนตาง ๆ มีอยู จากการใช “ทุนของชุมชน” ทั้งที่เปนสินคาทุน (เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
การผลิตตาง ๆ ที่มีอยูหรือสามารถจัดหามาไดตามศักยภาพ) ทุนทางเศรษฐกิจ (ปจจัยที่สนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเปนไปอยางสะดวกราบรื่น เชน ที่ดิน แหลงนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศ และการคมนาคมขนสง) 
และทุนทางสังคม (วิถีการผลิต ภูมิปญญาทองถิ่น ศาสนสถาน โรงเรียน สถานีอนามัย) ดังนั้น สมาชิกในชุมชนจะเปนผูตัดสินใจ
เองวา จะผลิตอะไรไดบางตามศักยภาพและทุนประเภทตางๆ ที่ชุมชนนั้น ๆ มีอยู พวกเขาจะผลิตกันอยางไร? แลวพวกเขา
จะแบงปนผลประโยชนจากการผลิตรวมกันอยางไร? นั่นคือ ชุมชนจะตอง คิดเอง ทําเอง และไดประโยชนเอง

วถิทีางการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนมิไดมุงเนนทีพ่ฒันาเพือ่จะเอาแตความรํา่รวยอยางเดยีวแตมเีปาหมายมุงสูการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

สามารถพัฒนาใหยืนอยูบนขาของตัวเองไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น หรือรอรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ

 วิถีทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไมใชการมุงเนนที่พัฒนา
เพื่อจะเอาแตความรํ่ารวยอยางเดียว หากแตการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนั้นกระทําไปเพราะมีเปาหมายที่สําคัญอยูรวมกันหลาย
ประการ เชน 1) การพัฒนาขีดความสามารถของคนในครอบครัว และชุมชน จากการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสามารถ
พึ่งตนเองได 2) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนใหมีความเขมแข็ง ตามศักยภาพของตนเอง ใหประชาชนในชุมชนมี
ความอยูดี กินดี อยางถวนหนา และ 3) การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนใหยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหสามารถดํารงสืบไปจนถึงรุนลูก รุนหลาน ซึ่งถาหากแตละชุมชนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจของ
ตนเองใหเปนไปตามเปาหมายทีก่าํหนดไวไดแลว ปญหาทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม กจ็ะลดลงหรอืหมดไปจากชมุชนนัน้ ๆ  
ประชาชนมีความอยูดีกินดี มีสังคมที่นาอยู ผลประโยชนแบงปนกันอยางถวนหนา มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมของชุมชนไวใหลูกหลานในชุมชนไดใชตอไปในอนาคต มีการฟนฟูวัฒนธรรม และอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นใหประสม
ประสานเขากบัเทคโนโลยสีมยัใหมไดอยางกลมกลนื ซึง่แสดงใหเหน็วาเปนการพฒันาทีย่ัง่ยนืตามหลกัสากลไดแลว นอกจากนีแ้ลว
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหยั่งยืนนั้นจะตองสงเสริมใหชุมชนนั้นมีระบบเศรษฐกิจที่สามารถพัฒนาใหยืนอยูบนขาของตัวเอง
ไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น หรือรอรับความชวยเหลือจากหนวยงานใด ๆ

ที่มา : www.bakdailocal.go.th/upload/pictures/ea.JPG
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มเีครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรทีส่ามารถสนบัสนนุขอมลูใหกบัทองถิน่หรอืชมุชนในวเิคราะหศกัยภาพ และขดีความสามารถของ

ชุมชนทองถิ่น ไดแก เทคนิค Location Quotient (LQ) และ เทคนิค Shift and Share Analysis

 แนวปฏิบัติในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่สําคัญประการหนึ่งของ Local Economy ไดแก การวิเคราะหศักยภาพ และ
ขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นนั้นเสียกอนวาชุมชนนั้น ๆ มีความพรอมแคไหน หากชุมชนนั้น ๆ ไมมีศักยภาพ หรือไมมี
ความพรอมที่จะพัฒนา การเขาไปสงเสริมก็จะเปนไปไดยาก โอกาสที่จะประสบความสําเร็จแทบไมมีเลย ในทางตรงกันขาม
หากชมุชนนัน้ ๆ  มศีกัยภาพ หรอืมคีวามพรอมแลวโอกาสทีช่มุชนเหลานัน้จะประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนของ
ตนเองจงึมคีอนขางสงู ทัง้นีม้เีครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรทีส่ามารถสนบัสนนุขอมลูใหกบัทองถิน่หรอืชมุชนในการวเิคราะหศกัยภาพ 
และขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่น ไดแก เทคนิค Location Quotient (LQ) และ เทคนิค Shift and Share Analysis โดย
วิธี Location Quotient (LQ) เปนวิธีการที่ใชแบงแยกกิจกรรมทางเศรษฐกิจออกเปน สาขาการผลิตฐาน (basic secter) และ
สาขาทีไ่มใชฐาน (nonbasic secter) หรอื หาคาความชาํนาญพเิศษ
ในการผลิตของสาขาการผลิตที่จังหวัดหรือทองถิ่นมีความชํานาญ
พิเศษ มากกวาภูมิภาคหรือประเทศ สาขาการผลิตที่จังหวัดหรือ
ทองถิ่นมีความชํานาญจะเปนสาขาการผลิตฐานหรือฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัดหรือทองถิ่น  สําหรับวิธี Shift and Share Analysis 
เปนวธิกีารทีว่เิคราะหและอธบิายถงึสาขาการผลติทีม่สีวนสาํคญัใน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทองถิ่น โดยจะชี้ใหเห็นวาสาขา
การผลิตใดควรที่จะใหความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน
การผลิต และสาขาการผลิตใดควรที่จะลดความสําคัญในการผลิต 
 ซึง่ตวัอยางของการวเิคราะหศกัยภาพและขดีความสามารถของพืน้ทีใ่นแตละกลุมจงัหวดัของไทย สามารถดไูดจากแผนบรูณาการ
เสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศ

á¼¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹ãËŒ¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹»ÃÐà·È
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จัดทําโดย
อภิยุกต อํานวยกาญจนสิน

แหลงที่มาของขอมูล
http://mis.econ.cmu.ac.th/teacher/thanes/files/Book2013.pdf

http://www.bakdailocal.go.th/upload/picture/ea.JPG
http://pioneer.chula.ac.th/~pwannasi/lq.pdf

http://www.smerescuecenter.com/LinkClick.aspx?fileticket=fX2izydbMio%3D&tabid=121&portalid=0&mid=491&forcedownload=true

กระทรวงอุตสาหกรรมไดรับมอบหมายใหดําเนิน

โครงการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชา

รัฐ 20,000 ลานบาท โดยจะพิจารณาคัดเลือก 

SMEs เปาหมายทีจ่ะสงเสรมิพฒันาและสอดคลอง

กับยุทธศาสตรจังหวัด

 เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งและยั่งยืน
ให กับเศรษฐกิจภายในประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรมไดรับมอบหมายใหดําเนินโครงการ
กองทนุพฒันาเอสเอม็อตีามแนวประชารฐั 20,000 
ลานบาท เพื่อสนับสนุนใหความชวยเหลือเงิน
ทุน และเพิ่มชองทางการเขาถึงแหลงเงินทุน
ใหกับ SMEs ที่มีศักยภาพในการตอยอดธุรกิจ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ เนื่องจากปจจุบันภาคเอกชนยังไมมีความ
เชื่อมั่นในการลงทุนเทาที่ควร สถาบันการเงินไมมีนโยบายเรงรัดการอนุมัติสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยตํ่าในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ไมดี  อีกทั้งยังมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ปดกั้นโอกาสในการเขาถึงแหลงทุนของ SMEs ประกอบกับการสนับสนุน
ทางการเงินในรูปแบบการรวมลงทุนที่มีอยูในปจจุบันยังมีรูปแบบและกระบวนการดําเนินงานที่ยุงยากใชเวลานาน มีการคัด
เลือกและตั้งเงื่อนไขการรวมลงทุนที่เขมงวด มุงสนใจเฉพาะโครงการที่ใหผลตอบแทนสูง ๆ จึงทําใหผูประกอบการ SMEs 
ไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได ทั้งนี้การดําเนินการของกองทุนฯ จะใชกลไกประชารัฐผานหนวยรวมดําเนินการทั้งภาครัฐและ
เอกชนของพืน้ทีแ่ตละจงัหวดัในรปูแบบของคณะอนกุรรมการฯ ระดบัจงัหวดั ซึง่มผีูวาราชการจงัหวดัหรอืรองผูวาราชการจงัหวดั
เปนประธาน เพือ่พจิารณาคดัเลอืก SMEs เปาหมายทีจ่ะสงเสรมิพฒันาและสอดคลองกบัยทุธศาสตรจงัหวดักลัน่กรองและวเิคราะห
ดานการเงินของ SMEs และอนุมัติสินเชื่อและรวมลงทุนใหกับผูประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพที่ขอรับความชวยเหลือทาง
ดานการเงินจากกองทุน ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/แนวทางการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ที่ผาน
การพิจารณารวมกันของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

กลาวโดยสรปุ ภาพของภาคเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมไทยในชวงทีผ่านมาปรยีบเสมอืน “เศรษฐกจิรากแขนง” หมายความถงึ
เศรษฐกจิทีป่ระกอบดวยกจิกรรมการผลติทีข่ยายและเตบิโตแบบ “ตอนกิง่” เปนสวนใหญ ทัง้นีก้ารตอนกิง่ เปนการขยายพนัธพชื
ที่สามารถทําไดงาย ใหผลผลิตไดรวดเร็ว แตสิ่งที่สําคัญ คือ พืชที่นําไปปลูกเมื่อโตเต็มที่จะลมงายเมื่อเจอกับลมพายุแรง
เพราะมีแตรากแขนงไมมีรากแกว เปรียบไดกับอุตสาหกรรมและวิสาหกิจของไทยในชวงที่ผานมาที่พึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ เปนการเรงรีบเจริญเติบโต เพื่อตามใหทันประเทศอื่นที่ทันสมัย มีการนําอุตสาหกรรมของตางประเทศเขามา
ผานการสงเสริมการลงทุน โดยไมไดเนนยํ้าในเรื่องของถายทอดเทคโนโลยีไวใหกันคนไทย รวมถึงการสรางคนเพื่อขึ้นมารองรับ
การเรียนรูและพัฒนาเทคโนโลยียังมีไมเพียงพอ นอกจากนี้ มีการพึ่งพาการสงออกมากในหลายอุตสาหกรรม ทําใหเมื่อเศรษฐกิจ
โลกประสบปญหาหรอืมกีารยายฐานการผลติ ภาคเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมไทยจงึเกดิการชะงกังนั ดงันัน้ ทกุภาคสวนควรรวมกนั
ผลักดันและขับเคลื่อนการสรางความเข็มแขงและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจในประเทศหรือเศรษฐกิจทองถิ่น เพื่อเปลี่ยนประเทศไทย
ใหเปน “เศรษฐกิจรากแกว” ที่มีความแข็งแรง สามารถยืนหยัดภายใตวิกฤตการณตาง ๆ ยืนอยูบนขาของตัวเอง บนขาของขา
ขององคความรู วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และบนขาของวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อจะไดมี “เศรษฐกิจทองถิ่น
ที่เขมแข็ง สังคมที่แข็งแกรง และประเทศไทยที่แข็งแรง”
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สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ECON REVIEW

7

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ

สาขาอตุสาหกรรมการผลติสาํคญัทีข่ยายตวั เชน อตุสาหกรรม
การผลติ Hard Disk Drive  อตุสาหกรรมการผลติเหลก็ และ
อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม

 อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวรอยละ 32.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  
เนื่องจากปนี้มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหลังจากชะลอตัวในปกอนหนา 
รวมทัง้การสงออกไปยงัตลาดหลกั เชน สหรฐัอเมรกิา และฮองกง
ขยายตัวเพิ่มขึ้น

 อุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 9.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน  อันเปนผล
มาจากความตองการสนิคาในกลุมเหลก็ทรงยาวทีเ่พิม่ขึน้ เพือ่ใช
ในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้ง
ผลจากมาตรการตอบโตการนาํเขา (AD) ของกระทรวงพาณชิย
ทําให ลดปริมาณนําเข า เหล็กราคาถูกได ดีขึ้น รวมถึง
ความตองการเหล็กทรงแบนที่เพิ่มขึ้น

 อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 7.4 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ  ปกอนอันเปน
ผลมาจากในชวงเดียวกันของปกอนโรงกลั่นปดซอมบํารุง

http://www.thaipurchasing.com

 อยางไรก็ตาม เหตุการณความไมสงบในตะวันออกกลาง
สงผลใหอุตสาหกรรมการผลิตหดตัวในบางอุตสาหกรรม 
เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต และอุตสาหกรรมการผลิต
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต  
  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 11.1 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของ  ปกอน เปนผลมาจาก
การปรับตัวลดลงของรถปคอัพเปนหลัก เนื่องจากการสงออก
ไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลางชะลอตัว
  อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณ
ยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 6.3 เมื่อเทียบกับเดือน
เดยีวกนัของปกอน เนือ่งจากความตองการใชเครือ่งยนตเบนซนิ
และดเีซลลดลงจากปกอนสอดคลองกบัการผลติรถยนตทีล่ดลง
  อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก ดัชนี
ผลผลติหดตวัรอยละ 2.4 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนัของปกอน
โดยเฉพาะสินคาประเภทถุงพลาสติกเนื่องจากบริษัทใน
สหรัฐอเมริกามีคําสั่งซื้อลดลง
 จากการหดตัวในบางอุตสาหกรรมการผลิต จึงสงผลให
ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมเดอืนมนีาคม 2560 หดตวัรอยละ 0.5 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน

7



88



99

1. "เช็คสภาพอากาศ กอนพลาดโอกาส" การวางแผนเปนสิ่งสําคัญ 
โดยเฉพาะธุระสําคัญประจําวัน หากวันนี้มีนัดสัมภาษณงานซึ่งถือวาเปน
เรือ่งสาํคญัในชวีติ คงจะแยแนหากเราตองเนือ้ตวัเปยกฝนชุมฉํา่ไปนัง่สมัภาษณ
งาน หรือดีไมดีฟาฝนอาจไมเปนใจอยู ๆ ก็ตกลงมาอยางหนัก ทําใหเรา
ไปไมทันเวลานัดหมายพลาดโอกาสในวันที่ควรเปนวันของเราก็เปนได ดังนั้น 
เช็คสภาพอากาศกอนออกจากบาน ในปจจุบันมีแอพพลิเคชั่นมากมายที่ใช
สําหรับเช็คสภาพอากาศ เราตองมีติดไวเพื่อเตรียมความพรอมในแตละวัน
กดดูสักนิด ชีวิตคุณจะเปลี่ยนคะ 

เมื่อเริ่มกาวเขาสูเดือนพฤษภาคม เปนที่รูกันวาอีกไมนานฤดูแหงความชุมฉํ่ากําลังจะมาเยือนอีกครั้ง...ฤดูฝน จะเริ่มตนตั้งแตประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เปนฤดูที่ใครหลาย ๆ คนอาจชอบเพราะเมื่อฝนตกก็จะนําพาความชุมชื้นมาสูพื้นดิน ทําใหอุณหภูมิที่รอนระอุในประเทศไทยคลายความรอนลงบาง แตสําหรับบางคนที่ตองเดินทางออกจากบานเพื่อมาทํางาน หรือทําธุระ อาจเกิดความรําคาญใจไมนอย เนื่องจากฝนทําใหเฉอะแฉะ เสื้อผาทรงผมที่บรรจงแตงออกมาจากบานกลับตองเปยกเลอะเทอะจนไมมีชิ้นดี วันนี้ผูเขียนเลยสืบเสาะวิธีรับมือกับหนาฝนมาใหผูอานไวใชเตรียมความพรอมเมื่อตองเขาสู “ฤดูฝน” กันคะ

9
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จัดทําโดย นางสาวภคอร ประสิทธิ์สุข

แแหลงที่มาของขอมูล
https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=53

รูปภาพอางอิงจาก 
http://www.lookme-shop.com/lookmeshop-cat-Preorder

http://www.nooknand.com/attachments/product/images_1-1804050.jpg 
https://www.aliexpress.com/price/raincoat-for-kids_price.html

2. "พกรมเอาไว ปลอดภัยแดดฝน" เคยไหมคะที่เรานึกเจ็บใจตัวเองหลายครั้งที่ฝนตกแลวลืมพก
รมมา จนทําใหตองเปยกปอนเหมือนลูกหมาตกนํ้า และไดแตบอกเพื่อนวา "เมื่อเชาวาจะเอารมมา
แตเห็นฟาใสแจว ใครจะรูวาฝนจะตก" เมื่อเขาสูฤดูฝนแลวไมมีอะไรแนนอนคะ พกรมเอาไวดีกวาสมัย
นี้มีแบบพกพาคันเล็กนารัก ออกแบบใหพกงายแถมเบาไมเปนภาระมากมายตอเรา ขอเตือนนะคะ 
อยาไวใจฟาอยาวางใจฝนปลอดภัยไวกอน พกรมไวกันไดทั้งแดดและฝนคะ

2. "พกรมเอาไว ปลอดภัยแดดฝน"

รมมา จนทําใหตองเปยกปอนเหมือนลูกหมาตกนํ้า และไดแตบอกเพื่อนวา "เมื่อเชาวาจะเอารมมา
แตเห็นฟาใสแจว ใครจะรูวาฝนจะตก" เมื่อเขาสูฤดูฝนแลวไมมีอะไรแนนอนคะ พกรมเอาไวดีกวาสมัย
นี้มีแบบพกพาคันเล็กนารัก ออกแบบใหพกงายแถมเบาไมเปนภาระมากมายตอเรา ขอเตือนนะคะ 
อยาไวใจฟาอยาวางใจฝนปลอดภัยไวกอน พกรมไวกันไดทั้งแดดและฝนคะ

3. "ใสเสือ้กนัฝน ดกีวาทนอบัชืน้" ชวงฤดฝูนเปนชวงทีเ่ดก็ ๆ  เริม่ทยอยเปดเทอม 
เพื่อความอุนใจคุณพอคุณแมก็คงจะหาเสื้อกันฝนไวใหนอง ๆ หนู ๆ ติดกระเปาไว
เพราะสมยันีโ้รคภยัไขเจบ็เปนกนัไดงายในชวงฤดฝูน เลอืกทีจ่ะกนัไวดกีวาแกเปนการ
ดีที่สุดคะ สวนผูใหญตัวโตแบบเราก็พกเสื้อกันฝนไวไดนะคะ เพราะถึงเวลาพี่ฝน
เคาตกลงมาหยิบขึ้นมาสวมใส อยางนอยปองกันเสื้อผาไมใหเปยกไดในระดับนึง 
จะไดไมตองอับชื้นไปทั้งวัน

4. "พกซองพลาสตกิ พลกิชวีติของสาํคญั" โทรศพัทมอืถอืหรอืเอกสารสาํคญั 
เมื่อโดนนํ้าฝนก็อาจกอใหเกิดความเสียหายได ดังนั้นฤดูฝนทําอะไรเราไมได เพราะ
เราพรอมรับมือ อยางนอยถาในระหวางการเดินทางไมไดพกเอกสารสําคัญอะไร
ก็ควรพกซองพลาสติกสําหรับใสโทรศัพทมือถือ ถาใครนึกไมออกก็ใหนึกถึงซองที่
ไวใสโทรศัพทตอนเลนสงกรานต เอากลับมาใชไดแตถาใครอยากไดโทรศัพทเครื่อง
ใหมกผ็านขอนีไ้ปไดเลย พีฝ่นเคาจดัใหไดคณุอาจไดโทรศพัทเครือ่งใหมสมใจแนนอน ใหมกผ็านขอนีไ้ปไดเลย พีฝ่นเคาจดัใหไดคณุอาจไดโทรศพัทเครือ่งใหมสมใจแนนอน 

5. "รองเทาแตะ ไวขามผานความเฉอะแฉะ" หลายคน
ใสรองเทาสวย ๆ ไปทํางาน คงไมดีแนถารองเทาแสนสวยที่
เราซือ้มาจะพงัเพราะเปยกฝน แถมหากเปยกฝนแลวคงเหมน็อบั
ไปทัง้วนั เขาสูฤดฝูนแลวเตรยีมพรอมตวัเอง   หารองเทาแตะหรอื
รองเทาที่สามารถกันนํ้าไดมาสวมใสนะคะ

 การเตรียมพรอมรับมือเมื่อถึงฤดูฝน ที่ผู เขียนไดกลาวมาขางตนนั้น เปนตัวอยางการเตรียมพรอมในเรื่อง
ของอุปกรณตาง ๆ ที่เราสามารถเตรียมตัวไดงาย ๆ แตถาเราสามารถทําไดฝนจะตกยังไงเราก็ไมหวั่นและที่สําคัญ
ที่เราตองระวังใหมากในชวงฤดูฝนนั่นก็คือ การดูแลรักษาสุขภาพของเราใหแข็งแรง เนื่องจากเมื่อปลอยใหรางกาย
เปยกฝนตองรีบจัดการตัวเอง เช็ดตัว เช็ดศีรษะ ใหแหงโดยไว  ไมปลอยไวจนทําใหเกิดอาการปวย ขอแนะนําให
พกยาลดไขติดตัวไวบางอยางนอยก็มีติดไวใหอุนใจเตรียมพรอมไวไมเสียหาย สุดทายนี้ขอใหทานผูอานทุกทาน
ผานฤดูฝนไปอยางมีความสุขนะคะ 
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อุตสาหกรรมโลหการเปนอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากโลหะ
เปนวัตถุดิบเพื่อปอนใหกับอุตสาหกรรมตอเนื่องตาง ๆ  ไมวาจะเปนชิ้นสวนของยานพาหนะ เครื่องจักรกล และ
เครือ่งมอืเครือ่งใชในชวีติประจาํวนั โดยสามารถนาํชิน้สวนทีช่าํรดุเสยีหาย หรอืหมดอายกุารใชงานแลวมาหลอม
เพื่อนํากลับมาใชใหมไดเพื่อลดการถลุงแรโลหะใหม อยางไรก็ดี โลหะที่ผานการใชงานมาแลวอาจมีการเจือปน
ดวยสารมลทินตาง ๆ  เชน สีเคลือบผิวและสารฟอกยอม นํ้ามัน พลาสติก และสารฆาแมลง ซึ่งลวนมีคลอรีนเปน
สวนประกอบ เมื่อถูกเผาไหมก็จะเปลี่ยนรูปเปนสารมลพิษที่ตกคางยาวนานประเภทปลดปลอยโดยไมจงใจ
 (Unintentional Persistent Organic Pollutants: U-POPs) ทีย่ากแกการยอยสลายไดเองตามธรรมชาต ิและ
สามารถสะสมในดนิ นํา้ พชื และรางกายของคนและสตัว สงผลใหเกดิความผดิปกตขิองหวงโซอาหาร จากผลกระทบ
ตอระบบฮอรโมน ระบบสืบพันธุ ซึ่งนําไปสูการกลายพันธุไดในระยะยาว ทั้งนี้ จากฐานขอมูลผูประกอบการ
โลหการในประเทศไทยพบวา ผูประกอบการสวนใหญเปนผูประกอบการในขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
โดยมีบทบาทในการรวบรวมเศษโลหะตอจากผูรับซื้อเศษโลหะรายยอยมาทําการคัดแยกและแปรรูปใหเปน
เหลก็หลอ หรอืเหลก็กลา เพือ่ความสะดวกในการใชงานและขนสง กอนสงตอใหกบัโรงงานเหลก็หรอืบรษิทัสงออก
ซึ่งผูประกอบการในกลุมนี้สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการหลอมโลหะโดยปองกันการเกิดสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนาน และยังขาดเทคโนโลยีทันสมัยที่ตองใชงบประมาณในการลงทุนสูง

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÅ´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÁÅ¾ÔÉ·Ò§
ÍÒ¡ÒÈ¨Ò¡¡ÒÃËÅÍÁàÈÉâÅËÐ

ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ÃÐËÇ‹Ò§
¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáÅÐÍ§¤�¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁáË‹§ÊË»ÃÐªÒªÒµÔ (UNIDO)

เก็บมาเลา

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÅ´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÁÅ¾ÔÉ·Ò§¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍÅ´»˜ÞËÒ´ŒÒ¹ÁÅ¾ÔÉ·Ò§
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 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานสวนภูมิภาคองคการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงสหประชาชาติ (United Nations 
Industrial Development Organization: UNIDO) ประจํา
ประเทศไทย ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว ประกอบกับ
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาสตอกโฮลมวาดวย
สารมลพิษที่ตกคางยาวนานในป 2548 ในการคุมครองสุขภาพ
อนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากสารมลพิษที่ตกคาง
ยาวนานชนิดตาง ๆ จึงไดริเริ่มโครงการ Greening the scrap 
metal value chain through promotion of BAT/BEP to 
reduce U-POPs releases from recycling facilities โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยลดปญหาดานมลพิษทางอากาศจากการ
หลอมเศษโลหะที่มักจะมีการปนเปอนของสารมลทินตาง ๆ 
ในวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนหลอม ซึ่งทําใหเกิดกาซเสียที่เปน
สารมลพิษที่ตกคางยาวนาน โดยการสงเสริมใหผูประกอบการ
ในกลุมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะไดตระหนักถึงผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต สนับสนุนการนํา

เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด 
(Best Available Techniques and Best Environmental 
Practices: BAT/BEP) มาใช ตลอดจนเสริมสรางองคความรู
และวิธีการคัดแยกและการปรับปรุงคุณภาพเศษโลหะกอนนํา
ไปหลอม โดยแบงโลหะออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก เหล็ก และ
อะลมูเินยีมในกลุมโลหะทีไ่มใชเหลก็ เนือ่งจากโลหะทัง้ 2 ชนดินี้
มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศไทยสูง ทั้งนี้ โครงการ
ดงักลาวไดรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุสิง่แวดลอม
โลก (Global Environment Facility: GEF) เปนกรอบวงเงิน 
4,500,000 เหรียญสหรัฐฯ ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป โดยมี
เปาหมายสูงสุดเพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ

เทคนิคที่ดีที่สุดและแนวการปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุด 
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กรอบกฎหมายดานสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยในหวงโซการนําเศษโลหะมาใชประโยชน
 ป จจุบันโครงการดังกล าวอยู  ในขั้นตอนการพัฒนา
ขอเสนอโครงการใหอยู  ในรูปแบบที่สมบูรณ (Project
Preparation Grant) โดยมีระยะเวลาดําเนินการ 1 ป 
เพื่อทําการศึกษาความเปนไปได (feasibility study) ในการ
ดาํเนนิโครงการ โดยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร
และ UNIDO ไดร วมมือกับสถาบันเหล็กและเหล็กกลา
แหงประเทศไทยทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมกี่ยวกับ
โครงสรางและสถานภาพอุตสาหกรรมเหล็กและอะลูมิเนียม
ของไทย กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวของกับสารมลพิษ
ที่ตกคางยาวนานทีบ่ังคับใชในตางประเทศ และในประเทศไทย 
รวมถึงเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน และการประยุกตใช BAT/BEP 
ในระดับสากล โดยทีมงานไดเดินทางไปสํารวจโรงงานหลอม
เหล็กและอะลูมิเนียมที่สนใจเขารวมโครงการ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโรงงานที่มีศักยภาพที่จะลดการปลดปลอยสารมลพิษ 
และมีความพรอมที่จะนํา BAT/BEP มาใชในการลดสาร
มลพิษที่เกิดจากการหลอมหรือแปรรูปโลหะ รวมถึงยินดีรับ
การสนับสนุนการถายทอดองคความรูเกี่ยวกับการปรับปรุง
กระบวนการผลติใหเปนมติรกบัสิง่แวดลอม และยนิดเีผยแพรผล
สาํเรจ็ของการดาํเนนิงานแกผูสนใจ เมือ่คดัเลอืกโรงงานเพือ่เขา
รวมโครงการไดแลว จะจัดทําแผนงานและดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการผลิตรวมกันเพื่อใหเปนโรงงานตนแบบสาธิตตอไป

นอกจากนี ้ยงัมกีารศกึษาเพือ่วเิคราะหและประเมนิในดานความ
เสมอภาคทางเพศของหนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนเกีย่วของ
กบัโครงการฯ เพือ่สงเสรมิการพฒันาคณุภาพชวีติในการทาํงาน
ของทกุเพศโดยไมมใีครถกูทิง้ไวขางหลงั (no one left behind)
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จัดทําโดย
นายสรวิศ ชัยเลิศวณิชกุล 

นางสาววราวรรณ เฉลิมโอษฐ 

แหลงที่มาของขอมูล
โครงการ Greening the scrap metal value chain through promotion of 

BAT/BEP to reduce U-POPs releases from recycling facilities

ภาพประกอบ
http://hindi.sakshi.com/news/2017/05/06/two-labourers-killed-in-accident-at-west-bengal-steel-plant

 ทั้งนี้ แมวาการนํา BAT/BEP มาประยุกตใชในโรงงาน
นํารองจะสามารถชวยปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดดีขึ้น อยางไรก็ดี การลงทุน
ในเทคโนโลยียอมสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของโรงงาน 
แมโครงการฯ จะมีการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญและงบประมาณ
บางสวน แตผูประกอบการก็ยังคงตองเปนหลักในการลงทุน
 ดังนั้น การจะผลักดันการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงงานหลอมโลหะ รวมถึงโรงงานอื่น ๆ ในประเทศไทย
เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน โดยที่ผู ประกอบ
การไดรับประโยชนสูงสุดพรอมกับสามารถรักษาสิ่งแวดลอม
สวนรวม จึงตองอาศัยนโยบายของภาครัฐ เชน การใหการ
สนับสนุนทางการเงินตอการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต
ที่มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่องของกระทรวงพลังงาน 

การจูงใจดวยสิทธิประโยชนทางภาษีตอสถานประกอบการ
ที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
รวมถึงการพัฒนาหองปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสากลและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนการจัดทําขอมูลรายละเอียด
ในการดําเนินการของโรงงานนํารอง ทั้งในแงขอมูลเทคโนโลยี
ที่นํามาใช รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการตั้งแตการติดตอ
ประสานงานไปจนถงึผลสาํเรจ็และความคุมคา เพือ่ความสะดวก
ในการถายทอดองคความรูแกผูมีสวนเกี่ยวของ และยังชวย
สรางความมั่นใจใหกับผูประกอบการรายอื่น ๆ ที่สนใจลงทุน
ในอนาคตอีกดวย

http://hindi.sakshi.com/news/2017/05/06/two-labourers-killed-in-accident-at-west-bengal-steel-plant

ที่มีประสิทธิภาพสูงอยางตอเนื่องของกระทรวงพลังงาน 
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MOVEMENT

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานในการตอนรับผู เขารวมเยี่ยมหนวยงานระดับกรม ของ
คณะผูตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุม 601 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายศริริจุ จลุกะรตัน ผูอาํนวยการสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม ไดเขารวม
แสดงความยินดี เนื่องในวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 75 ป
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณหองโถง ชั้น 1 อาคารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม ไดมอบหมายให นางธนพรรณ ไวทยะเสวี
ผอ.ส วนนโยบายและยุทธศาสตร   สํานักนโยบาย
อุตสาหกรรมมหภาค เป นผู แทนเพื่อพบปะหารือ
เรื่องการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดย
บริษัทไทยแอลลิแอนซ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น 
จํากัด และนักลงทุนจากประเทศจีน เมื่อวันที่วันที่ 3 
พฤษภาคม 2560 ณ หองประชมุ 203 สาํนกังานเศรษฐกจิ
อุตสาหกรรม

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดเขารวม
การประชุมอุตสาหกรรม 4.0 สูประเทศไทย 4.0 : หุนสวนความรวมมือ
ไทย-เยอรมัน เพื่อมุงสูอุตสาหกรรมในอนาคต เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
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