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Editor’s Note

หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา

 สวัสดีคุณผูอาน OIE SHARE ฉบับเดือนสิงหาคมคะ เดือนนี้เปนเดือนพิเศษ 

เดือนแหงวันแม มีใครกราบแม และบอกรักแมกันหรือยังคะ ขอใหทุกทาน

มีความสุขกับการพาแมไปเที่ยวอยูกับครอบครัวนะคะ แตจะใหครบเครื่องกวานี้

ตองไปหาสาระดี ๆ จากเหลานักเขียน OIE SHARE กันดีกวาคะ งั้นไปกันเลย

เริ่มจากคอลัมน Econ Focus กับเรื่อง ศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ดามขวาน

ทอง..เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” สวนใครที่ติดตามสรุป

สถานการณการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ภาพรวมครึ่งปแรก 2560 

และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญอยูนั้น ตองหามพลาดกับทุกความ

เคลื่อนไหวในคอลัมนนี้ ถัดมาคอลัมน Sharing Presidential Executive Orders 

ของสหรัฐฯ ตามนโยบายตางประเทศดานเศรษฐกิจของประธานาธิบดี “ทรัมป” 

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาคอุตสาหกรรมไทย ปดทายกันดวยเก็บมาเลา

กับเรื่อง เลิกบุหรี่...ดีแน ดีอยางไรตองพิจารณากันดู เรายังเปดรับความคิดเห็น

ของทุกทานทุกฉบับทุกชองทาง ขอบพระคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE 

แลวพบกันใหมฉบับหนา สวัสดีคะ
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  ที่ ได รับฟ งนายกรัฐมนตรีกล าวในรายการ “ศาสตร 
  พระราชา สู  การพัฒนาอย างยั่ งยืน” ออกอากาศ
ทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย เมื่อวันศุกรที่ 9 
มิถุนายน 2560 ถึงนโยบายสําคัญในการยกระดับ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุนรวม
ทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผ านโครงการ
เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่เนนประชาชน
เปนศูนยกลาง และนอมนํา “ศาสตรพระราชา” เรื่องการ “ระเบิด
จากขางใน” ไมยัดเยียดสิ่งที่ไมอยูในความตองการหรือไมเหมาะสม
กับบริบทของสังคมมาเปนหลักสําคัญในการพัฒนา ทําใหผู เขียน
พลันอิ่มใจเมื่อนึกถึงพื้นที่ปลายดามขวานทองของประเทศไทย
ที่กําลังจะได รับการพัฒนาเสริมพลังให มีความเข มแข็งยิ่ งขึ้น 
โดยมุงหวังใหเกิดความสงบ คืนความสุขใหกับประชาชนในพื้นที่
อยางยั่งยืน สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา (Value 
Added) ใหกับผลิตผลการเกษตรในพื้นที่ดังกลาวก็มีอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพและมีความพรอมดานวัตถุดิบตนนํ้ารองรับอยูไมนอย 
ซึ่งแนนอนวาการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพและ
ความตองการของคนในพื้นที่โดยนําเอาอัตลักษณวัฒนธรรมทองถิ่น
มาใชใหเปนประโยชนสูงสุดยอมกอใหเกิดมูลคาเพิ่ม การจางงาน 
และจะเปนการสรางความเขมแข็งภายในอันจะนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในอนาคต 
 หากลองมองยอนไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ป 2560-2563) และแนวทางการดําเนินงาน
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใตใหเปนพื้นที่
เศรษฐกิจเฉพาะ ดวยการกระตุนใหเกิดการลงทุนจากภาคเอกชน 
เพื่อใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง โดยนํารองในพื้นที่อําเภอ
หนองจิก จังหวัดปตตานี อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
และอําเภอเบตง จังหวัดยะลา ใหเปนเมืองตนแบบ โดยมีแผน
การดําเนินงานโครงการเมืองตนแบบฯ จํานวน 63 โครงการ 
กรอบวงเงิน 5,175.389 ลานบาท พรอมทั้งเห็นชอบใหจัดตั้ง

ศักยภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่ดามขวานทอง… 

เมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

สํานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค 

การ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา รวมทั้งติดตามและประเมินผล โดยมีเปาหมาย
ใหอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี เปนเมืองตนแบบการพัฒนา 
“เกษตรอุตสาหกรรมกาวหนาผสมผสาน” (Agricultural Industry 
City) อําเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนเมืองตนแบบการพัฒนา
ที่พึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน (Sustainable Development City) 
และอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เปนเมืองตนแบบการคา
ชายแดนระหวางประเทศ (International Border Trade City) 

“อําเภอหนองจิก” ถือไดวาเปนเมืองหนาดานสําคัญของ
จังหวัดปตตานี และเสนทางสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต 
ทั้งนี้เพราะเปนจุดศูนยกลางของเสนทางที่เชื่อมไปยังปตตานี ยะลา 
และนราธิวาส ปจจุบันหนองจิกถือไดวาเปนเมืองสําคัญดานปาลม
นํ้ามัน เพราะมีการลงทุนปลูกปาลมนํ้ามันมากกวา 60,000 ไร 
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และมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมนํ้ามันปาลมที่สามารถรองรับพื้นที่
ปลูกปาลมนํ้ามันกวา 120,000 ไร พื้นที่นี้จึงไดรับความสนใจ
ในการลงทุนดานเกษตรอุตสาหกรรม เชน โรงงานแปรรูปอาหาร 
โรงงานไฟฟาชีวมวล โรงงานพัฒนาปุยจากเศษวัสดุของเหลือจาก
อุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากพื้นที่
ปลูกปาลมนํ้ามันแลว หนองจิกยังเปนพื้นที่ที่มีการปลูกขาวอินทรีย
ตามโครงการนาแปลงใหญของกรมชลประทาน ดังนั้น รัฐบาล
จึงใหความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่นี้
ให  เป นพื้นที่ผลิตวัตถุดิบทางการ
เ กษตร  เพื่ อ ร อ ง รั บก า รพัฒนา
อุตสาหกรรมนํ้ ามันปาล ม  และ
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของ
ภาคใตตอนลาง โดยยกระดับความ
สามา รถขอ ง เ กษตรกร ในพื้ นที่
ผ านกระบวนการจัดการอยางเปน
ระบบเพื่ อ ให  เกษตรกรรายย อย
สามารถปรั บตั ว ให  เ ข  า กั บก า ร
เปลี่ยนแปลงทางการเทคโนโลยีการ
ผลิตและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ
ที่เกี่ยวของ
 “อําเภอเบตง” จังหวัดยะลา
เปนเมืองชายแดนของภาคใตเมือง
เดียวที่มีตําแหนงยื่นเขาไปในดินแดน
ของประเทศมาเลเซียมากที่สุด ทําให
พื้นที่ของเบตงทางทิศตะวันออก
ติดต ออําเภอจะแนะและรัฐเปรัค 
ทิศตะวันตกและทิศใตติดตอกับรัฐเปรัค มีเพียงทิศเหนือทีม่พีรมแดน
ตดิตอกบัดนิแดนของประเทศไทย คือ อําเภอธารโต จังหวัดยะลา เบตง
เปนเมืองที่มีอัตลักษณพิเศษแตกตางจากอําเภออื่น ๆ ของจังหวัด
ยะลา ตรงที่เปนเมืองที่ผสมผสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทย
หลายเชื้อชาติและศาสนาซึ่งแตกตางจากพื้นที่อื่น และไดรับผล
กระทบจากสถานการณความไมสงบนอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เมืองสุไหงโก-ลก และหนองจิก สําหรับสภาพเศรษฐกิจของเบตงขึ้น
อยู กับภาคการเกษตรเปนสําคัญ เนื่องจากประชาชนสวนใหญ 
ประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพทางดานการเกษตร โดยเฉพาะ
การทําสวนยางพาราและสวนผลไม   หากพิจารณาถึงมูลค า
การคาชายแดนไทย-มาเลเซีย ผานดานเบตง ในชวง 4 เดือนแรก 
(มกราคม-เมษายน) ของป 2560 พบวา มีดุลการคาเทากับ 
1 ,293.92 ล  านบาท และในป   2559 มีดุลการค า เท  ากับ 
2 ,570 .56 ล  านบาท หรือคิด เป นสัดส  วนร อยละ 16 .39 
ของมูลคาดุลการคารวมไทย-มาเลเซีย และมีอัตราการขยายตัว
เติบโตเพิ่มขึ้นจากป 2558 คิดเปนรอยละ 5.80 โดยสินคาที่สงออก
ไปมาเลเซียสวนใหญเปนสินคาประเภทยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณ ผลิตภัณฑยาง ไมแปรรูป และรถยนตอุปกรณและ
สวนประกอบ และสินคานําเขาสวนใหญเปนเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณ เทปแมเหล็ก จานแมเหล็กสําหรับคอมพิวเตอร เครื่องจักร
ที่ใชในอุตสาหกรรม สื่อบันทึกขอมูล ภาพ เสียง และสวนประกอบ
คอมพิวเตอร เนื่องจากเบตงเปนเมืองที่อยู หางไกลสุดดามขวาน 
ดังนั้น รัฐบาลจึงมุงเนนที่จะพัฒนาใหเปนเมืองตนแบบการพัฒนา
แบบพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน หรือ Sustainable Development 
City ที่มีความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร มีความสามารถในการ
จัดการตัวอยางแบบครบวงจรและทันสมัย แตยังคงไวซึ่งอัตลักษณ

ของความเปนเบตงอยางยั่งยืน สามารถรองรับการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนประตูเชื่อมโยง
การคาและการลงทุนระหวางประเทศไทยสู ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกของประเทศมาเลเซีย 

“อําเภอสุ ไหงโก-ลก” จังหวัดนราธิวาสเป นเมืองที่มี
ความพรอมของหนวยงานราชการและเสนทางการคมนาคม เพราะมี
สถานีรถไฟซึ่งมีความพรอมในการยกระดับไปเปนสถานีรถไฟ
ระหวางประเทศ มีสถานีขนสง โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงแรม 
และตลาดการค าขายระหว างประเทศ ประกอบกับนโยบาย
ในการพัฒนาพื้นที่ฝ   งตะวันออกของประเทศมาเลเซียทําให 
สุไหงโก-ลก มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองเปนคู ขนานกับการพัฒนา
ของประเทศมาเลเซีย ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีความมุ งหวังที่จะ
พัฒนาสุไหงโก-ลกใหเปนเมืองสําคัญทางการคาระหวางประเทศ
หรือ International Border Trade City ที่เชื่อมโยงการคาของไทย
สู พื้นที่ฝ งตะวันออก (กลันตัน ตรังกานูและปาหัง) ฝ งตะวันตก 
(เคดาห เปอริส และปนัง) และภาคกลาง (เปรัค) ของประเทศ
มาเลเซีย รวมทั้งยกระดับสุไหงโก-ลกใหเปนศูนยการกีฬาและ
นันทนาการ ศูนยการประชุม ศูนยกระจายสินคาแหงใหม โดยเนน
การพัฒนาอยางสมดุลสรางความเจริญใหแกพื้นที่ผ านรูปแบบ
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การลงทุนเขตการคาพิเศษทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ และ
พัฒนาการทองเชิงนิ เวศน ควบคู  ไปกับการคงไว ซึ่ งอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ซึ่งประกอบดวยคนเชื้อสายมลายู ไทย 
และจีนที่อยูรวมกันอยางสันติสุขมานานกวารอยป
  การพัฒนาตามโครงการเมืองตนแบบฯ มีแนวทางการพัฒนา 
โดยแบงออกเปน 3 ระยะ คอื ระยะเรงดวน ไดแก การออกมาตรการ 
ดานสิทธิประโยชนการลงทุน โดยใหเพิ่มสิทธิประโยชนสําหรับ
โครงการลงทุนใหมใน 3 พื้นที่ดังกลาว ใหสูงกวาสิทธิประโยชน
ของมาตรการสงเสริมการลงทุนใน 4 จังหวัดภาคใต และ 4 อําเภอ
ของจั งหวัดสงขลา ได แก   สามารถหักค  าขนส  ง  ค  า ไฟฟ า 
และคาประปาได 2 เทา เพิ่มจาก 15 ป เปน 20 ป การลดหยอน
อากรขาเขารอยละ 90 สําหรับวัตถุดิบนําเขามาผลิตเพื่อจําหนาย
ในประเทศ เพิ่มจาก 5 ป เปน 10 ป การยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ
และวัสดุจําเปนสําหรับการผลิตเพื่อการสงออก เพิ่มจาก 5 ป 
เปน 10 ป นอกจากนี้ยังใหเพิ่มประเภทกิจการที่ยกเลิกการสงเสริม
ไปแล ว แต เป ดให การส งเสริมใหม เฉพาะในพื้นที่  3 อําเภอ 
ประกอบดวย กิจการผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว 
กิจการผลิตวัสดุกอสราง และกิจการผลิตผลิตภัณฑคอนกรีตอัดแรง
สําหรับงานสาธารณูปโภค (ยกเว นการผลิตกระเบื้องมุงหลังคา
เซรามิกส และการผลิตกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง) กิจการผลิต
สิ่งปรุงแตงสําหรับประทินรางกาย เชน สบู  ยาสระผม ยาสีฟน 
(ยกเวนเครื่องสําอาง) กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคา
อุปโภค เชน บรรจุภัณฑพลาสติก กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ
หรือกระดาษ เชน กลองกระดาษ และกิจการพัฒนาอาคารสําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือ คลังสินคา ทั้งนี้ เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศการลงทุน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสงเสริมธุรกิจรุนใหม
ของแตละอําเภอ สวนในระยะทีส่อง จะเปนการสนับสนุนการลงทุน 

ไฟฟาและระบบโครงสรางพื้นฐานอื่น ๆ สําหรับระยะที่ 3 จะเปน
การเชื่อมโยงระบบขนสงทั้งหมดไปยังภูมิภาคตาง ๆ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
 หากพิจารณาในแงของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เมือง
ตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จะมุงเนนการพัฒนา
ระบบอุตสาหกรรมเกษตรแนวใหมที่ใหความสําคัญกับการผลิต
ทางการเกษตรทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายใตกรอบ
การประกันราคาตามพันธะเกษตรสัญญาที่เปนมิตรรวมภาคธุรกิจ
เอกชนหรือ Friendly Contract Farming มีประเภทเกษตร
อุตสาหกรรมที่สอดคลองกับจังหวัดชายแดนภาคใตในลักษณะ
ของการเปนตนทุนการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฮาลาล
เพื่อการสงจําหนายในเวทีฮาลาลโลก เชน อุตสาหกรรมปศุสัตว 
อุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน และอุตสาหกรรมประมง 
นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล 
อุตสาหกรรมยางพารา อุตสาหกรรมพลังงานเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืนผานโรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรอยางครบวงจร 
การจัดทํ าตลาดกลางสินค  าทางการ เกษตรและการตลาด
อิเล็กทรอนิกสที่เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเปน
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความสอดคลองกับศักยภาพ 
อัตลักษณ และโครงสรางอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึ่งสวนใหญมีการประกอบกิจการเปนอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอม ซึ่งในแงของการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลมี โอกาสเจริญเติบโต
ได อีกมาก จึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลเพื่อมุ งสู 
ความเปน “ครัวอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของโลก” เนื่องจาก
การบรโิภคของประชากรมสุลมิ ซึง่มจีาํนวนประมาณ 1.6 พนัลานคน 
หรือคิดเป น ร อยละ 23 ของจํานวนประชากรโลกทั้ งหมด 
และในอนาคตมีการคาดการณวาอีก 15 ปขางหนา หรือประมาณ 
ค.ศ. 2030 สัดส วนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลก 
(ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกาและเอเชีย) จะเพิ่มขึ้นเปน 
2.2 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 26.4 ของจํานวนประชากรโลก 
จากขอมูลขางตนจะเห็นเปนนัยไดว า การพัฒนาอุตสาหกรรม
ตามโครงการเมืองตนแบบฯ จะสามารถเชื่อมโยงใหเกิดวงจร
การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใตและของประเทศไทย
ไดเปนอยางดี ซึ่งเปนโอกาสสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต และเศรษฐกิจของประเทศเกิดผลตอเนื่อง

โดยอําเภอหนองจิกจะสงเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
เป นสินค า OTOP ปรับปรุงท าเรือป ตตานี และถนน อําเภอ
สุไหงโก-ลก จะจัดตั้ง Free Trade Zone กอสรางสะพานโก-ลก 
แหงที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมศูนยกระจายสินคา คลังสินคา 
โรงงาน ศูนยนิทรรศการ และอําเภอเบตง จะพัฒนาการทองเที่ยว
ครบวงจรและแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระบบ
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ไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อมุงเปาหมาย
ในการสรางโอกาสและการเขาถึงโอกาสใหกับประชาชนในพื้นที่
อยางเทาเทียมกัน การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา และเปนกลยุทธสําคัญที่จะมุงไปสู
การแกไขปญหาในมิติดานความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” สอดคลอง
และเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติขางตน 
 การดํ า เนินงานที่ ผ  านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ได มีการดําเนินการเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อสรางโอกาส

ใหกับผูประกอบการผานการดําเนินโครงการคุณภาพที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาใหผูประกอบการสามารถใชโอกาสในการขยายธุรกิจและ
ลงทุน เชื่อมโยงการคารวมกับสมาชิกในอาเซียนผานแนวชายแดนได
อยางมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการกลยุทธการคาชายแดนโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) โครงการสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมยางและไมยางพารา ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
โครงการ Hand in Hand เปนตน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและการ
ลงทุนในพื้นที่ชายแดนใต ทั้งนี้พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เปาหมายสําคัญ
ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและเสริมสรางขีด
ความสามารถของผู ประกอบการใหสามารถแขงขันไดในตลาด
อาเซียน นอกจากนี้ ปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมยังมีโครงการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสรางงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต เปนการดําเนินการฝกอบรมใหกับราษฎรในพื้นที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อกระตุนเศรษฐกิจระดับครัวเรือนใหกับ
ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งขจัดปญหาความยากจน และการสรางงาน
ที่ยั่งยืน โดยขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2560 มีราษฎรไดรับ
การพัฒนาทักษะการผลิตแลว จํานวน 60 คน และอยูระหวางฝก

แหลงขอมูลอางอิง
สรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นตอแผนงานการพัฒนาเมืองตนแบบ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต 

ระหวางวันที่ 21-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559, ไชยวรรณ วัฒนจันทร 
อัญชลี ทองชวย ดวงพร รักขพันธ กรกมล ขุนเพชร, หนวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม 

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
http://www.thansettakij.com

ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.), http://www.sbpac.go.th

อบรม 300 คน รวมทั้งโครงการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอและเครื่อง
แตงกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (ระยะที่ 4) เพื่อพัฒนา
องคความรู ดานการออกแบบผลิตภัณฑ การยกระดับเทคโนโลยี
และ มาตรฐานสินคาในประเทศและตางประเทศ เปนการสราง
มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑ และสรางโอกาสในการจางงานที่มั่นคง
และสรางรายได โดยการพัฒนาตอยอดการประกอบอาชีพใหกับ
กลุมผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่มีอยูเดิม เปนการพัฒนา
องคความรู/ทักษะดานการออกแบบของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน นักออกแบบและนักศึกษาใหสามารถผลิตสินคาสิ่งทอ 
เคหะสิ่งทอ และเครื่องแตงกายที่มีเอกลักษณมีความแตกตาง เพื่อให

สามารถสนองตอบตอความตองการของตลาด
ที่มีความตองการเฉพาะ (Segmentation) 
มากขึ้น 
  ในมุมมองของผู เขียนการพัฒนาที่ดี
ที่สุด คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยยึดหลัก
ความสมดุลระหว  า งการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม หรือหากกลาวแบบ

บาน ๆ ก็คือ การพัฒนาที่ทําใหประชาชนอยูดี มีสุข มีความเขมแข็ง
พึ่งพาตนเอง โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตอง
คํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิ
หลังทางเศรษฐกิจ สังคม และยังคงได ใช วิถีชีวิตแบบเดิม ๆ 
ถึงแมสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไปบาง แตยังสามารถคงความ
เปนอัตลักษณวัฒนธรรมทองถิ่นที่แสดงถึงความเปนตัวตนและ
พื้นเพของคนในพื้นที่ไดอยางชัดเจน ดังนั้น แนวทางการพัฒนา
ภายใตโครงการเมืองตนแบบฯ ที่นอมนําเอา “ศาสตรพระราชา 
สู การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวพระราชดําริขององคพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาประยุกตใชจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจะเปนการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มุ  งสร างความเข มแข็งจากภายใน 
ผู เขียนในฐานะขาราชการของแผนดินขอสงแรงเชียรสนับสนุน
การพัฒนาที่ยึดหลัก “ประชาชนเปนศูนยกลาง” ของรัฐบาล 
ดวยหัวใจแหงความปรารถนาดีเพื่อมุ งหวังใหเกิดสันติสุขในพื้นที่
ปลายดามขวานทองอยางยัง่ยนืตอไป..มาสรางฝนกนัใหม ใหขวานไทย 
ใจหนึ่งเดียว

จัดทําโดย
เรวดี  แกวมณี
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ÊÃØ»Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�
¡ÒÃ¼ÅÔµÀÒ¤ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà´×Í¹ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ áÅÐÀÒ¾ÃÇÁ¤ÃÖè§»‚áÃ¡ 2560

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวเล็กนอย โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 0.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับ
อากาศ อุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกลา และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป โดยมีอัตราการใชกําลังการผลิต
ในเดือนมิถุนายน 2560 อยูที่รอยละ 61.1
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2560 คอนขางทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งป 2560 
ขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔµÍØµÊÒË¡ÃÃÁÃÒÂÊÒ¢ÒÊíÒ¤ÑÞ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 หดตัวร อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา และอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผา
สําเร็จรูป 

● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 27.5 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากอยู ในชวงฤดูฝนความตองการสินคาลดลง รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตบางสวนไปผลิตที่ประเทศจีน
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลงในสินคาเหล็กเสนกลม เหล็กเสนขอออย และเหล็กทรงแบน 
เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งปจจุบันเขาสูฤดูฝนการกอสรางทําไดลาชา
ทําใหความตองการผลิตภัณฑเหล็กลดลง
 ●  อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ 
เดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากลูกคาเปลี่ยนไปซื้อสินคาจากประเทศกัมพูชาและเวียดนาม
เพราะสินคามีราคาถูกกวา
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญที่ขยายตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk 
Drive อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณรถยนต
 ●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 19.8 เมื่อเทียบ
กับเดือนเดียวกันของปกอน เนื่องจากมีการจัดทําฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) จึงทําให
ความตองการสินคาเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการยายฐานการผลิตบางสวนจากประเทศมาเลเซีย
มาที่ประเทศไทย

●  อุตสาหกรรมการผลิตปโตรเลียม ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 13.2 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน การผลิตเพิ่มขึ้นในกลุมสินคานํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว และนํ้ามันเครื่องบิน ประกอบ
กับชวงเวลาเดียวกันของปกอนมีการหยุดซอมบํารุง

●  อุตสาหกรรมการผลิตสวนประกอบและอุปกรณยานยนต ดัชนีผลผลิตขยายตัวรอยละ 
11.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน มีการผลิตเพิ่มขึ้นในสินคาเครื่องยนตดีเซลที่ใชในการ
ผลิตเครื่องยนตรุนใหมที่ลดมลพิษ

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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● อุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรก 2560 ขยายตัวรอยละ 12.3 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากความตองการในกลุ มสินคา Memory, Fabrication Facilities Equipment 
และ Wafer manufacturing ที่เพิ่มขึ้นตามแนวโนมเทคโนโลยีโลก

●  อุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรก 2560 ขยายตัวรอยละ 10.2 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เปนผลมาจากการจัดทําระบบขอมูลขนาดใหญ (Big Data) ทําใหความตองการสินคาเพิ่มขึ้น

●  อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรก 2560 หดตัวรอยละ 6.6 เมื่อเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของปกอน เนื่องจากฐานสูงในปกอนจากสภาพอากาศที่รอนจัดจึงทําใหมีความตองการสินคามาก 

●  อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตเฉลี่ยครึ่งปแรก 2560 หดตัวรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของปกอน เนื่องจากตลาดตะวันออกกลางซึ่งเปนตลาดหลักในการสงออกรถกระบะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมทั้งนโยบายลดมลพิษ
ทางสิ่งแวดลอมโดยการเพิ่มอัตราภาษีในรถยนตที่ปลอยคารบอนไดออกไซดสูง สงผลใหยอดขายรถที่ใชเครื่องยนตดีเซลลดลง

 การผลิตภาคอุตสาหกรรมครึ่งปแรกของป 2560 คอนขางทรงตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยครึ่งปแรก 
2560 ขยายตัวเพียงรอยละ 0.2 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน อุตสาหกรรมสําคัญที่สงผลใหดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัว เชน อุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive
 สําหรับอุตสาหกรรมที่สงผลใหดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัว เชน อุตสาหกรรมผลิตเครื่องปรับอากาศ และ
อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต
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Shar ing

Presidential Executive Orders ของสหรัฐฯ 

ตามนโยบายตางประเทศดานเศรษฐกิจของประธานาธิบดี “ทรัมป” 

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอภาค อุตสาหกรรมไทย

สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ

 นอกจากการลงนามใน Presidential Memoranda เพื่อใหถอนสหรัฐฯ ออกจากการเปนภาคีและ
การเจรจาความตกลง TPP จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนของประเทศสมาชิก TPP 
และประเทศตาง ๆ แลว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผานมา ประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป ไดลงนามใน Executive 
Orders Regarding the Omnibus Report on Significant Trade Deficits ซึ่งสั่งใหกระทรวงพาณิชย 
และผูแทนการคาสหรัฐฯ (The United State Trade Representative: USTR) จัดทํารายงานการขาดดุลการคา
อยางมีนัยสําคัญของสหรัฐฯ โดยใหหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร กระทรวงความมั่นคงภายใน และหนวยงานที่เกี่ยวของดานเศรษฐกิจเกี่ยวกับ
การจัดทํารายงานการขาดดุลการคาอยางมีนัยสําคัญของสหรัฐฯ กับประเทศคู คาในป 2559 ซึ่งมีจํานวน 
16 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน เยอรมนี เม็กซิโก ไอรแลนด เวียดนาม อิตาลี เกาหลีใต มาเลเซีย อินเดีย ฝรั่งเศส 
สวิตเซอรแลนด ไตหวัน อินโดนีเซีย แคนาดา รวมถึงไทย เพื่อหาสาเหตุการขาดดุลการคาและพิจารณาวา
การขาดดุลการคาของสหรัฐฯ กับ 16 ประเทศขางตน เกิดจากการใชมาตรการภาษีและไมใชภาษี การทุมตลาด 
การอุดหนุนจากรัฐบาล การละเมิดทรัพยสินทางปญญา การบังคับใชกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่เพิ่มภาระหรือ
เลือกปฏิบัติจนเกิดความไมเปนธรรมตอการคาสหรัฐฯ และสงผลกระทบตอศักยภาพการผลิตดานอุตสาหกรรม
ของสหรัฐฯ หรือไม
 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ไดลงนามใน Executive Orders 
on Buy American and Hire American เพื่อสงเสริมใหมีการใชวัตถุดิบ รวมถึงสินคาที่ผลิตขึ้นในสหรัฐฯ 
และการจางงานคนอเมริกัน โดย Executive Orders on Buy American and Hire American จะใหหนวยงาน
ตาง ๆ หาแนวทาง รวมถึงเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ Buy American Laws 
เพื่อกระตุ นใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สงเสริมการจางงาน และสงเสริมภาคการผลิตของ
ผูประกอบการสหรัฐฯ ผานการใชนโยบายการสงเสริมและผลักดันใหมีการใชวัตถุดิบและสินคาที่ผลิตขึ้นในสหรัฐฯ 
โดยใหมีการกําหนดเงื่อนไขดังกลาวลงในโครงการที่ไดรับความชวยเหลือดานการเงินของมลรัฐ (Federal 
Financial Assistance Awards) และโครงการจัดซื้อจัดจางของมลรัฐ (Federal Procurements) และสั่งให USTR 
จัดทํารายงานวาการดําเนินนโยบายดังกลาวจะสงผลกระทบหรือขัดตอพันธกรณีขอบทการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ภายใตความตกลงการคาเสรีที่สหรัฐฯ จัดทํากับประเทศตาง ๆ รวมถึงความตกลงวาดวยการจัดซื้อจัดจางภายใต 
WTO ที่สหรัฐฯ เขาเปนภาคีหรือไมอยางไร 

Executive Order เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการขาดดุลการคาอยางมีนัยสําคัญของสหรัฐฯ

มารูจักกับคําวา Presidential Executive Orders

 ในชวงที่ผานมาคําวา “Presidential Executive Orders” หรือเรียกกันสั้น ๆ วา “Executive Orders” ซึ่งหมายถึง 
“คําสั่งบริหาร” เปนคําที่ถูกนํามากลาวถึงบอยครั้ง โดย Executive Orders จะมีผลผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งนอกจาก Executive 
Orders แลว ยังมีขอสั่งการอีกรูปแบบหนึ่งเรียกวา “Presidential Memoranda” โดยที่ Presidential Memoranda 
ไมมีผลผูกพันทางกฎหมายแตเปนขอสั่งการเชิงเสนอแนะ ซึ่งที่ผานมา Presidential Memoranda ที่เปนประเด็นและ
สงผลตอการจัดทําความตกลงการคาเสรีพหุภาคี คือ Presidential Memoranda withdrawal of the United States 
from the Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiation and Agreement ซึ่งประธานาธิบดี โดนัล ทรัมป ไดลงนาม 
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ในการถอนสหรัฐฯ ออกจากการเปนภาคีและการเจรจาความตกลง TPP
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 อยางไรก็ดี การที่สหรัฐฯ จะดําเนินการออกมาตรการตาง ๆ ตอประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการคา
ตามที่ไดประกาศไว โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นภาษีนําเขานั้น คงไมสามารถที่จะดําเนินการไดงาย ๆ 
เนื่องจากสหรัฐฯ ไดมีการผูกพันอัตราภาษีภายใต WTO ไว สินคาที่สหรัฐฯ เก็บภาษีนําเขาสูงที่สุด 
คือสินคาในกลุม beverage and tobacco โดยเก็บสูงสุดที่รอยละ 350 อันดับสองคือสินคาในกลุม 
dairy products เก็บสูงสุดรอยละ 188 สวนอันดับสาม คือ สินคาในกลุม oilseeds, fats and oils 
เก็บสูงสุดรอยละ 164 สวนอันดับที่สี่ คือ สินคาในกลุม fruits, vegetables, plants เก็บสูงสุด
รอยละ 132 ซึ่งพบวาสวนใหญเปนสินคาเกษตร ทั้งนี้ ในสวนของสินคาอุตสาหกรรมสหรัฐฯ มีการเก็บ
ภาษีนําเขาสินคาในอัตราที่สูง คือ กลุมสิ่งทอและเครื่องนุงหม เก็บสูงสุดรอยละ 32-41 และรองเทา
และเครื่องหนังจะถูกเก็บภาษีในอัตราสูงอยู ระหวางร อยละ 55 ซึ่งสินคาส วนใหญที่สหรัฐฯ 
ขาดดุลการคาใหกับประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะกับจีนและไทย คือสินคาในกลุมเครื่องจักร เครื่องใชไฟฟา 
และอุปกรณไฟฟา โดยเปนสินคาที่สหรัฐฯ ผูกพันไวกับ WTO ในอัตราที่ไมสูงอยู ที่อัตรารอยละ 
10-25 ดังนั้น การที่สหรัฐฯ ประกาศวาจะมีการขึ้นภาษีนําเขาสินคาจากจีน รวมถึงประเทศที่สหรัฐฯ 
ขาดดุลการคารอยละ 45 คงกระทําไดยาก 

 อยางไรก็ดี การที่สหรัฐฯ จะดําเนินการออกมาตรการตาง ๆ ตอประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการคา
ตามที่ไดประกาศไว โดยเฉพาะเรื่องการขึ้นภาษีนําเขานั้น คงไมสามารถที่จะดําเนินการไดงาย ๆ 
เนื่องจากสหรัฐฯ ไดมีการผูกพันอัตราภาษีภายใต WTO ไว สินคาที่สหรัฐฯ เก็บภาษีนําเขาสูงที่สุด 
คือสินคาในกลุม beverage and tobacco โดยเก็บสูงสุดที่รอยละ 350 อันดับสองคือสินคาในกลุม 
dairy products เก็บสูงสุดรอยละ 188 สวนอันดับสาม คือ สินคาในกลุม oilseeds, fats and oils 
เก็บสูงสุดรอยละ 164 สวนอันดับที่สี่ คือ สินคาในกลุม fruits, vegetables, plants เก็บสูงสุด
รอยละ 132 ซึ่งพบวาสวนใหญเปนสินคาเกษตร ทั้งนี้ ในสวนของสินคาอุตสาหกรรมสหรัฐฯ มีการเก็บ

ผลกระทบจาก Executive Order เกี่ยวกับการจัดทํารายงานการขาดดุลการคาอยางมีนัยสําคัญของสหรัฐฯ 

ตอภาคอุตสาหกรรมไทย

 จากประเด็นการลงนามใน Executive Order ทั้งสองฉบับของสหรัฐฯ ในเบื้องตนคาดวาไมนาจะสงผลกระทบตอการสงออกสินคา
ไทยไปยังสหรัฐฯ เนื่องจาก Executive Order ทั้งสองฉบับของสหรัฐฯ เปนเพียงการจัดทํารายงานเพื่อหาสาเหตุของการขาดดุลการคา
ของสหรัฐฯ กับ 16 ประเทศ โดยนาจะพุงเปาไปยังประเทศที่สหรัฐฯ ขาดดุลการคาสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ จีน และเม็กซิโก ซึ่งภายหลัง
จากที่การจัดทํารายงานเสร็จและทราบถึงสาเหตุของการขาดดุลการคาแลว จึงจะมีการดําเนินการเพื่อออกมาตรการกับประเทศนั้น ๆ 
ตอไป 
 ทั้งนี้  ในส วนของประเทศไทย พบวาสหรัฐฯ ขาดดุลการคากับไทย ไม ได มีมูลค าสูงอย างมีนัยสําคัญ โดยมีสัดส วน
เพียงรอยละ 1.5 ของมูลคาการขาดดุลการคารวมของสหรัฐฯ โดยในป 2559 สินคาที่ไทยสงออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลคาสูงสุด
ใน 3 อันดับแรก คือ 1) สินคาในกลุมเครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร ไดแก อุปกรณและสวนประกอบประเภทประมวลผลและอานขอมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปริ้นเตอร 2) สินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไดแก อุปกรณและสวนประกอบโทรทัศน 
โปรเจคเตอร และ 3) สินคาในกลุมยางและสวนประกอบ ไดแก ยางรถยนต ซึ่งพบวาสินคาไทยที่สหรัฐฯ นําเขาจากไทยสวนใหญ เปนสินคา
ขั้นกลาง (intermediate goods) สําหรับใชนําไปผลิตเปนสินคาสําเร็จรูป (final goods) ซึ่งถือวาการสงออกสินคาขั้นกลางของไทย
มีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กลาวคือ สินคาขั้นกลางของไทยจะถูกนําไปผลิตหรือเพิ่มมูลคาดวยเทคโนโลยีในสหรัฐฯ 
และสงผลตอเนื่องใหเกิดการจางงานในสหรัฐฯ ดังนั้น การสงออกสินคาของไทยไปสหรัฐฯ จึงเปนไปตามโครงสรางการผลิตระหวางไทย
กับสหรัฐฯ ซึ่งไมไดเกิดจากบิดเบือนทางการคา การใชมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ การเลือกปฏิบัติ หรือใชนโยบายที่ไมเปนธรรม 
โดยที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินนโยบายดานเศรษฐกิจและการคาที่มีความสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับภายใต WTO มาโดยตลอด 
 อยางไรก็ดี การที่สหรัฐฯ ไมสามารถจะขึ้นภาษีนําเขาได โดยเฉพาะสินคาในกลุ มที่สหรัฐฯ ขาดดุลการคาสูง อาทิ สินคา
ในกลุ มเครื่องจักร เครื่องกล คอมพิวเตอร และสินคาในกลุ มเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซึ่งสหรัฐฯ ผูกพันไวกับ WTO 
เพียงรอยละ 10-25 เนื่องจากจะขัดกับพันธกรณีที่ผูกพันไวกับ WTO นั้น มีประเด็นที่ไทยจะตองจับตามองเปนพิเศษเพื่อใหสหรัฐฯ 
ลดการขาดดุลการคา คือ การออกมาตรการทางเทคนิคที่เปนอุปสรรคตอการคา โดยเฉพาะมาตรการ NTMs ของสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลให
สินคาไทยเขาสูตลาดสหรัฐฯ ไดยากขึ้น ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ก็จะกดดันและผลักดันใหสินคาที่มีศักยภาพและสินคาที่สหรัฐฯ ตองการ
เปดตลาดใหเข าสู ตลาดของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยผานชองทางตาง ๆ ได แก  ให ไทยยกเลิกการแบนสินคาปศุสัตว 
ของสหรัฐฯ ไดแก เนื้อวัว และสัตวปก รวมถึงการกดดันใหไทยลดภาษีนําเขาสินคาที่ไทยเก็บในอัตราสูง ไดแก ยานยนต มอเตอรไซต 
|และเครื่องดื่มแอลกอฮอล เปนตน ตลอดจนการเพิ่มปริมาณโควตาของสินคาที่ไทยใหโควตา (tariff quota) ซึ่งสวนใหญเปน
สินคาเกษตร เช น ข าวโพด มันสําปะหลัง เป นตน ซึ่งมาตรการหรือการดําเนินการดังกลาวหากดําเนินการเปนผลสําเร็จ
ก็จะสงผลใหสหรัฐฯ ขาดดุลการคากับประเทศตาง ๆ รวมถึงไทยนอยลง ซึ่งหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรมีการเตรียมการ
และเตรียมความพรอมในการรองรับและลดผลกระทบตอมาตรการดังกลาวของสหรัฐฯ หากสหรัฐฯ มีการใชมาตรการดังกลาวตอไป

จัดทําโดย 
นายชาญชัย โฉลกคงถาวร

แหลงขอมูลอางอิง
1. เอกสารประกอบการหารือระหวางอาหารกลางวัน (working lunch) 

เกี่ยวกับแนวทางการสงเสริมความรวมมือ ไทย-สหรัฐอเมริกา 
โดย กระทรวงการตางประเทศ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560

2. www.presidency.edu
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เลิกบุหรี่...ดีแน
สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

   โลกมีผูเสียชีวิตกอนเวลาจากการสูบบุหรี่ 6 ลานคนตอป และจะเพิ่มขึ้นเปน 8 ลานคน ในป 2573 หากไมมี

   การควบคุมการสูบบุหรี่อยางจริงจัง ผลสํารวจจากสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2557 พบวา มีคนไทยสูบบุหรี่กวา 

11.4 ลานคน ในแตละปมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบหรี่ปละกวา 50,000 คน ผูสูบบุหรี่แตละคนอายุจะสั้นลง

โดยเฉลี่ย 12 ป และจะปวยหนัก ทรมาน หรือสูญเสียคุณภาพชีวิตกอนเสียชีวิตเฉลี่ย 2 ป  และจากบทวิเคราะหของนักวิชาการ

ธนาคารโลก พบวา บุหรี่กอใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งระดับมหภาค และระดับครอบครัว โดย

ระดับมหภาค 

● ลดผลิตภาพแรงงาน จากการเจ็บปวยกอนเวลา (ผูเสียชีวิตรอยละ 30 เสียชีวิตกอนอายุ 60 ป และโดยเฉลี่ยปวย

จนทํางานไมได เปนเวลา 2 ป และอายุสั้นลงคนละ 12 ป)
● ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการที่ประชากรที่ใชแรงงาน เจ็บปวย เสียชีวิต กอนเวลาอันควรจากการสูบบุหรี่
● ทําใหเกิดการใชทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ
● ระบบบรกิารสขุภาพตองมารบัภาระโรคทีป่องกนัได แทนที่จะไปรักษาโรคอื่น

เก็บมาเลา

ทั่ว

● เสียพื้นที่ไปกับการเพาะปลูกยาสูบ แทนที่จะใช

ปลูกพืชที่เปนอาหาร
● สิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมจาการทําไรยาสูบ ที่ตองใช

ยาฆาแมลง ยาฆาวัชพืชจํานวนมาก

ระดับครอบครัว  คนยากจนและยากจนที่สุดคือ

ผูที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด เพราะ
●  อัตราการสูบบุหรี่สูงกวาประชากรกลุมรายไดอื่น
● ใชเงินไปกับการซื้อบุหรี่ในสัดสวนที่มากกวารายได
● ครอบครัวสูญเสียโอกาสที่เงินจะถูกใชกับสิ่งจําเปนอื่น

ในการดํารงชีพ
● เขาถึงการรักษาไดนอย
● ครอบครัวไดรับความเดือดรอนมากเมื่อเจ็บปวยจาก

การสูบบุหรี่
● ครอบครัวลําบากมากเมื่อผู นําครอบครัวเสียชีวิต

กอนเวลาจากการสูบบุหรี่
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   โทษของการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่

เปนประจําหรือบอย ๆ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดโรคมะเร็ง

ปอด และยังสงผลใหมีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกวาผูไมไดรับ

ควันบุหรี่ เชน

1. ตาบอดถาวร เพราะสารพิษในบุหรี่จะไปทําใหเกิด

ตาตอกระจกไดงายขึ้น โดยสังเกตไดจากดวงตาที่ดูขุ นมัวขึ้น

เรือ่ย ๆ นอกจากนี ้สารพษิในบหุรีย่งัเปนตวัการทาํใหหลอดเลอืด 

ที่ไปเลี้ยงจอเรตินาเกิดการตีบตัน จนอาจเปนผลใหตาบอดถาวร

ในที่สุด

2. มะ เร็งกระเพาะป สสาวะ  เพราะร างกายจะมี

กระบวนการดูดซึมสารพิษหรือสารแปลกปลอมเขาสู กระแส

เลือด และขับถ ายออกทางป สสาวะ ซึ่ งสารนิโคตินและ

สารเสพติดอื่น ๆ ในบุหรี่นั้น มีคุณสมบัติเปนสารกอมะเร็ง 

เมื่อมีการดูดซึมและขับออกทางปสสาวะบอย ๆ จะทําให

กระเพาะปสสาวะไดสัมผัสกับสารเหลานี้ เปนผลใหเสี่ยงตอ

มะเร็งกระเพาะปสสาวะ นอกจากนี้ บางคนอาจมีอาการ

กลั้นปสสาวะไมอยู เนื่องจากกลามเนื้อซึ่งทําหนาที่คอยควบคุม

กระเพาะปสสาวะถูกทําลายจนออนตัวลงไปแลว

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู ที่สูบบุหรี่บ อย ๆ 

มีความเสี่ยงตอโรคเหลานี้มากที่สุด เนื่องจากสารนิโคติน

และสารเสพติดอื่น ๆ ในบุหรี่จะทําใหหลอดเลือดหัวใจหดตัว

และตีบลง สงผลใหเลือดไปเลี้ยงหัวใจไดยากขึ้น และอาจไปเลี้ยง

หัวใจไมพอ จึงทําใหหัวใจวายอยางเฉียบพลันได โดยเฉพาะ

ในขณะออกกําลังกาย 

4. โรคระบบทางเดินอาหาร ผู ที่สูบบุหรี่บ อย ๆ 

จะเสี่ยงตอโรคระบบทางเดินอาหารไดสูง ไมว าจะเปนโรค

กระเพาะอาหาร โรคลําไสอักเสบ โรคมะเร็งชองปากและ

มะเร็งหลอดอาหาร รวมถึงการติดเชื้อ Helicobacter Pylori 

เพราะสารเคมีในบุหรี่ จะไปทําใหกระเพาะอาหารมีการผลิต

นํ้ายอยออกมามากขึ้น และมากเกินความจําเปน จนทําให

กระเพาะอาหารเกิดแผลจากการกัดกรอนของนํ้ายอย สงผลให

เปนโรคกระเพาะและเสี่ยงโรคมะเร็งได นอกจากนี้ หากสูบบุหรี่

บอย ๆ และสูบในปริมาณมากตอวันก็อาจทําใหกระเพาะอาหาร

ทะลุได

5. โรคหลอดเลือดสมองตีบ จากการวิจัยพบวา

ผู ที่สูบบุหรี่เปนประจํามักเสี่ยงตอภาวะหลอดเลือดสมองตีบ

และแตกมากกวาคนปกติสูงถึง 10 เทา และมีความเสี่ยงตอ

การเปนอัมพฤกษ อัมพาต และอาจเปนโรคอัลไซเมอร อาจทําให

ความจําเสื่อมไดงายกวาปกติ

 6. โรคถุงลมโปงพอง ซึ่งเกิดจากการที่เนื้อปอดและ

ถุงลมเล็ก คอย ๆ เสื่อมสภาพลง และเริ่มรวมตัวกันจนโปงพอง

ขึ้นมาในที่สุด ทําใหสารนิโคตินและสารเคมีอื่น ๆ จะเขาไป

ทําลายเซลลเนื้อเยื่อของปอด สงผลใหจะมีอาการหายใจลําบาก

และยากขึ้น อาจรู สึกหายใจไดไมเต็มปอดจนตองหายใจถี่

และเร็วขึ้นกวาปกติ ซึ่งสรางความทรมานใหกับผูที่เปนอยางมาก

 7. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะสารเคมี

ในบุหรี่จะทําใหเสนเลือดเกิดการอุดตัน สงผลใหเลือดไปเลี้ยง

ประสาทที่ควบคุมการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายไดนอยลง 

และยังทําใหจํานวนอสุจิลดนอยลงตาม ซึ่งเมื่อขาดตัวอสุจิ

ที่แข็งแรงไปโอกาสที่คุณจะเปนหมันก็ยอมเพิ่มสูงขึ้น
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 นอกจากโรคตาง ๆ ดังกลาว การสูบบุหรี่ยังทําให 

เสียทรัพยโดยไมจําเปน และผู สูบบุหรี่อาจมีความผิดปกติ

ทางรางกายเกิดขึ้น ไดแก ฟนผุ ฟนดํา มีกลิ่นปาก กลิ่นตัว

เหม็นมาก แกเร็ว ผมหงอก และอาจมีอาการเหนื่อยง าย 

หอบบอย ๆ เล็บเหลืองหรือมีอาการเบื่ออาหารรวมดวย

การสูบบุหรี่นอกจากจะเปนอันตรายตอผู สูบเองแลว ยังเปน

อันตรายตอผูใกลชิดอีกดวย กลาวคือ หากเด็กไดรับควันบุหรี่ 

จะปวยเปนโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอก

อักเสบเพิ่มมากขึ้น หากหญิงมีครรภไดรับควันบุหรี่ จะทําให

นํ้าหนักตัวเพิ่มนอยกวาปกติ รวมทั้งมีโอกาสแทง และคลอด

กอนกําหนด อีกทั้งยังสงผลตอทารกในครรภที่อาจทําใหสมอง

ชากวาปกติ มีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบ

ความจํา ขณะที่คูสมรสของผูสูบบุหรี่ มีความเสี่ยงเปนโรคมะเร็ง

ปอดมากกวาคูสมรสที่ไมสูบบุหรี่ถึง 2 เทา มีความเสี่ยงที่จะเปน

โรคหัวใจ 3 เทา และเสียชีวิตเร็วกวาปกติถึง 4 ปเทียบกับ

คนทั่วไป 

 ทั้งนี้  ผู หญิงที่สูบบุหรี่  หากยังคงสูบในชวงตั้งครรภ

ก็ยิ่งทําใหเสี่ยงตอการแทงลูกไดอีกดวย เนื่องจากสารเคมี

ในบุหรี่จะทําใหรกเกาะตํ่า เสี่ยงตอการเกิดโรคแทรกซอน 

และอาจเกิดภาวะครรภเปนพิษตามมาได ดังนั้น หากรูตัววา

กําลังตั้งครรภ ควรเลิกสูบบุหรี่โดยดวน และตองอยูใหหางไกล

จากควันบุหรี่ดวย

 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ ผู เชี่ยวชาญใหคําปรึกษา

ดานการเลิกบุหรี่ แนะนํา 7 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่ใหไดผลวา 

การเลิกบุหรี่ใหสําเร็จนั้น ควรจะหยุดสูบทันที พรอมทําตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้

 1. ปรับพฤติกรรม โดยในระยะแรก ๆ ที่เลิกสูบบุหรี่ 

มักจะเกิดอาการอยากบุหรี่อยูบอยครั้ง ซึ่งถือเปนอาการที่ไมนา

แปลกใจแตอยางใด เพราะเปนการเสพติดมาจากพฤติกรรม

การสูบเดิม ดังนั้น หากมีอาการอยากสูบบุหรี่ แนะนําใหหา

หมากฝรั่ง ลูกอม ดมยาดมหรือใชหมากฝรั่งนิโคตินมาเคี้ยว 

เพื่อใหติดเปนนิสัยใหมแทนการสูบบุหรี่ 

 2. หลีกเลี่ยงสถานที่หรือช วงระยะเวลาที่ เคย

สูบบุหรี่อยูเปนประจํา เพราะความเคยชินเหลานั้น อาจจะเปน

สาเหตุทําใหหวนกลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง ลองหาสถานที่ใหม ๆ 

หรือเดินออกกําลังกายเล็ก ๆ นอย ๆ ก็สามารถชวยไดมาก

ไมนอย

 3. ดื่มนํ้าก็เปนตัวชวยที่ดี คนที่เลิกบุหรี่ควรดื่มนํ้า

ไมตํ่ากวาวันละ 10 แกวหรือปริมาณ 2 ลิตรตอวัน เพราะนํ้า

จะเปนตัวชวยขับสารพิษออกจากรางกาย และจะชวยใหรางกาย

ฟนตัวไดเร็วยิ่งขึ้น

 4. เลือกรับประทานอาหาร ควรหลีกเลี่ยงอาหาร

ประเภท เผ็ด เค็ม มัน หวาน เพราะอาหารประเภทเหลานี้ก็เปน

ตัวกระตุนใหผูสูบอยากสูบบุหรี่ ในชวงที่เลิกบุหรี่ควรรับประทาน

ผักผลไม โดยเฉพาะผลไมรสเปรี้ยวที่เปนตัวชวยที่ดีในการ

ลดอาการอยากสูบบุหรี่และผลไมควรเปนผลไมสดเทานั้น

 5. นํามะนาวมาเปนตัวชวย ใหหั่นมะนาวทั้งเปลือก

เปนชิ้นเล็ก ๆ ใสกลองพกติดตัวไว เมื่อมีความรูสึกอยากสูบบุหรี่

ขึ้นมาก็หยิบมะนาวขึ้นมาอมและขณะเวลาอมควรอมชา ๆ 

และเคี้ยวเปลือกมะนาวแลวกลืน การทําเช นนี้จะชวยได

เพราะรสขมของผิวมะนาวจะชวยทําใหรู สึกขมปากขมคอ 

จนไมอยากสูบบุหรี่

 6. ออกกําลังกาย ควรออกกําลังกายทุกวัน วันละ

อยางนอย 30 นาที เพราะยิ่งออกกําลังกายมากเทาไหร 

ปอดก็จะยิ่งแข็งแรง นอกจากนี้การออกกําลังกายยังชวยให

รางกายขับพิษออกมากับเหงื่อไดอีกดวย
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“เลิกบุหรี่..ดีแน”“เลิกบุหรี่..ดีแน”“เลิกบุหรี่..ดีแน”

เพราะระบบการไหลเวียนโลหิตและปอดในรางกายของคุณ

ทํางานไดดีขึ้น 

 5. ลดความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง การสูบบุหรี่

เปนสาเหตุที่สําคัญอยางหนึ่งที่เปนปจจัยเรงเราใหเกิดโรคมะเร็ง

ในอวัยวะตาง ๆ โดยเฉพาะ มะเร็งปอด มะเร็งช องปาก 

มะเร็งลําคอ มะเร็งหลอดอาหาร หากหยุดสูบบุหรี่ไป 1 ป 

สามารถลดความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็งในสวนตาง ๆ เหลานี้

ไดมากถึงรอยละ 50 

 จากทั้งหมดที่นําเสนอ จะเห็นวา โทษของการสูบบุหรี่

เปนมหันตภัยราย กอใหเกิดโรคสารพัดโรคตอคนสูบและคน

รอบขาง รวมทั้งยังกอความสูญเสียตอสังคมและเศรษฐกิจ

ของประเทศ จึงขอชวนใหผู สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ตั้งแตวันนี้ 

เพื่อเกิดผลดีที่ไมเฉพาะแกผู เลิกสูบบุหรี่ หากยังเกิดผลดี

แกคนรอบขาง เปนการสรางสังคมปลอดบุหรี่ ซึ่งจะสงผลดี

ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

 การเลิกบุหรี่ตองอาศัยกําลังใจ ความเขมแข็ง และตั้งใจ

จริง เพราะบุหรี่ติดงาย เลิกยาก แตไมมีใครทําไมไดเพราะ

ทุกสิ่งทุกอยางอยูที่ใจ การที่เรามีความคิดที่จะเลิกบุหรี่ถือวา

เปนจุดเริ่มตนที่ดี และถาคุณเปนผู หนึ่งที่คิดจะเลิกบุหรี่ 

ลองปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนนี้ดู แลวคุณจะรูวา ‘จิตใจ’ 

ที่เขมแข็ง เมื่อรวมกับ ‘วินัย’ ที่ดี ไดแลว “การเลิกบุหรี่

ก็ ไม  ใช ฝ นที่ ไปไม ถึง และไม  ใช  เรื่องยากอะไรเลย” 

เปนกําลังใจใหทุกคนคะ

 7. ยํ้าเตือนตนเอง หากคิดที่จะสูบบุหรี่ขึ้นเมื่อไหร 

ก็ขอใหยํ้ากับตนเองอยูเสมอวา ที่เลิกนั้นเพื่ออะไร และใหทํา

ตามเปาหมายการเลิกบุหรี่ของตนเองตามที่ตั้งใจไวใหดีที่สุด

  ผลการเลิกสูบบุหรี่ การเลิกบุหรี่สงผลดีตอรางกาย

และสุขภาพดีขึ้น โดย

 1. อัตราการเต นของหัวใจ  และความดันโลหิต

เปนปกติ เมื่อคุณสูบบุหรี่ หัวใจของคุณจะทํางานหนักขึ้นและ

เตนเร็วผิดปกติ ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้น แตหลังจากคุณหยุด

สูบบุหรี่ไป 20 นาที อัตราการเตนของหัวใจจะคอย ๆ กลับมา

เปนปกติ และภายในเวลา 2 ชั่วโมง ระดับความดันโลหิต

ก็จะคอย ๆ ลดตํ่าลงมาจนถึงระดับปกติ นั่นหมายความวา 

ร างกายของเราดีขึ้น ทํางานน อยลงตั้ งแต หยุดสูบบุหรี่

มวนสุดทายทันที 

 2. ลดความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ การสูบบุหรี่

ทําใหร างกายลําเลียงออกซิเจนไปสู หัวใจไดนอยลงเพราะ

กาซคารบอนมอนนอกไซดจะเขาสู กระแสเลือดผานปอด 

และยับยั้ง หรือขัดขวางไมใหกาซออกซิเจนจับกับเม็ดเลือดแดง 

เปนผลใหเพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคตาง ๆ ที่เกี่ยวกับหัวใจ  

หากคุณหยุดสูบบุหรี่ได 1 วัน ความเสี่ยงในการเปนโรคหัวใจ 

และโรคหลอดเลือดหัวใจจะนอยลง

 3. รับรูรสชาติ และกลิ่นของอาหารไดดียิ่งขึ้น คนที่

สูบบุหรี่จัด จะชอบทานอาหารรสจัดตามไปดวย เพราะมีปญหา

ในเรื่องของการรับรูรสชาตินั่นเอง หากคุณหยุดสูบบุหรี่ได 2 วัน 

การรับรูรสชาติ และกลิ่นจะดีขึ้น ปลายประสาทจะเริ่มฟนตัว

ขึ้นมาใหม จากนี้ไปก็ไมตองปรุงรสใหจัดเหมือนเคย ความเสี่ยง

ตอโรคไต หรือความดันโลหิตสูงก็นองลงดวย 

 4. แข็งแรง มีกําลังวังชามากขึ้น หลังจากที่หยุด

สูบบุหรี่ไปได 3 สัปดาห คุณจะพบวาคุณมีพลังงานมากขึ้น 

ทั้ งการเดิน การวิ่ ง  การเดินขึ้นบันได การเดินไปคุยไป 

หรือแม กระทั่ ง เรี่ ยวแรงในการออกกําลั งกายก็มากขึ้น 

จัดทําโดย

นางสาวสมพิศ นาคสุข

แหลงที่มาของขอมูล

คุณจินตนา ฉัตรกุลกวิน หัวหนาพยาบาลงานผูปวยนอก 

สถาบันประสาทวิทยา  กรมการแพทย

https://www.honestdocs.co/cigarette-effects 

http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4149

 http://www.thaihealth.or.th/Content/20074-

http://www.ashthailand.or.th/th/news_page.

php?id=1106

https://hilight.kapook.com/view/24310

https://sites.google.com/site/hajimecigarette/

phl-khang-kheiyng-tx-bukhkhl-xun

http://www.hed.go.th/news/8328
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MOVEMENT

ผูชวยผูวาการสารสนเทศและสื่อสาร (การไฟฟาสวนภูมิภาค) ไดรวมพิธีลงนาม
บันทึกข อตกลงความรวมมือ ประเด็น “การขอใชประโยชนจากขอมูล
การใชไฟฟา” เพื่อความเชื่อมโยงภาคการผลิตและการใชไฟฟาสําหรับ
การจัดทําดัชนีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

15

นายอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน รองผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กลาวเปดงานหัวขอ “สิ่งทอ

สมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย : 

Functional Textile for Hospitality and Medical 

Service” จัดโดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

รวมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เมื่อวันที่ 25 

กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร อิมแพ็ค

เมืองทองธานี
นายวรีศกัดิ ์ ศภุประเสรฐิ รองผูอาํนวยการ 
สาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม แถลงขาว 
ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2560 
เมื่ อวันที่  31  กรกฎาคม 2560 ณ 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

นายศิริรุจ จุลกะรัตน ผู อํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย ผู ช วย
ผู ว าการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบสื่อสาร (การไฟฟานครหลวง)
และนายธนาเศรษฐ พงษทรงเสถียร 

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดจัดเสวนา 
Morning Talk EEC การขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 กรณีศึกษา ศักยภาพ EEC 
ของไทย กับเขตอุตสาหกรรมซูโจว และเขตเศรษฐกิจเสรีอินชอน เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สํานักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรม  ได  จั ด เ สวนา  Mo rn ing  Ta l k 
“ดันอุตสาหกรรมไหนให MPI พุ ง” เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2560 เวลา ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพฯ
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“สอนใหลูก เรียนรู สูปญหา

พัฒนา ดวยตน จนเติบใหญ

เพราะคนแกรง จะกาว ไดยาวไกล

เพื่อมาเปน กําลังไทย ใหแข็งแรง”

คําขวัญวันแม 2560

ที่มา : สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคําขวัญ

 วันแมแหงชาติ ป 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแมแหงชาติ ป 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห

 แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ


