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Editor’s NoteEditor’s Note
 สวัสดีคุณผูอานจุลสาร OIE SHARE ฉบับท่ี 90 ฉบับเดือน
กันยายน พบกับสาระนารูคูอุตสาหกรรมในเลมน้ีอีกเชนเคยนะคะ
 เร่ิมกันที่ คอลัมน Econ Focus เรื่อง สศอ. สานพลังแบงค 
ลงนาม MOU รวม EXIM, SME D Bank เชื่อมโยงขอมูล
ผานระบบดิจิทัลและบิ๊กดาตา หนุน SMEs เขาถึงเงินทุน ปลอยกู
ไดสะดวกรวดเร็วขึ้น คอลัมน Sharing เรื่อง วันแม และ
ปดทายดวย เรื่อง สานตอพระราชปณิธานความพอเพียง 
เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในคอลัมน เก็บมาเลา
 ขอบคุณคุณผูอานที่ติดตาม OIE SHARE กันมาตลอด แลว
พบกันใหมนะคะ
         ดวยความปรารถนาดี

OIE SHARE ยินดีรับฟงความคิดเห็น คําชี้แนะ และขาวประชาสัมพันธตาง ๆ ติดตอไดที่ กองบรรณาธิการ OIE SHARE กลุมประชาสัมพันธ สํานักงาน
เลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 อีเมล : oieprnews@gmail.com
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หากตองการนําขอเขียนหรือบทความในฉบับ ไปตีพิมพ เผยแพร
หรือเพื่อประโยชนอื่นใดกรุณาอางอิงแหลงที่มา
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ECONFF  CUS  CUS

สํา

กองบรรณาธิการ

    นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ธนาคารพัฒนา
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
(SME D Bank) และธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
(EXIM Bank) ลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) เชื่อมโยงขอมูล
เพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนผูประกอบการใหเขาถึง
แหลงเงินทุนได รวดเร็ว โดยเชื่อมโยงขอมูลร วมกันผานระบบ 
i-Industry ซึ่งเปนแพลตฟอรมดิจิทัลกลางที่เชื่อมโยงการทํางาน
ของหนวยงานตาง ๆ ในกระทรวงอุตสาหกรรมไวดวยกันในลักษณะ
ของฐานข อมูลบิ๊กดาต า ที่ช วยตอบโจทย และตรงใจ  SMEs 
กลุ มเปาหมายมากข้ึน โดยจัดขึ้นในการจัดงานประจําป สศอ. 
(OIE Forum) พ.ศ. 2562 โดยมีนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมรวมเปนสักขีพยาน
 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลาววา 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง
การผลิตที่เนนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มมูลคาสินคา
และบริการ ควบคูไปกับการกระจายรายไดไปสูเศรษฐกิจฐานราก และ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังเรงขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลในทาง

สศอ. สานพลังแบงค ลงนาม MOU สศอ. สานพลังแบงค ลงนาม MOU 
รวม EXIM, SME D Bank เช่ือมโยงขอมูลรวม EXIM, SME D Bank เช่ือมโยงขอมูล
ผานระบบดิจิทัลและบ๊ิกดาตา หนุน SMEs ผานระบบดิจิทัลและบ๊ิกดาตา หนุน SMEs 
เขาถึงเงินทุน ปลอยกูไดสะดวกรวดเร็วขึ้นเขาถึงเงินทุน ปลอยกูไดสะดวกรวดเร็วข้ึน

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในทุกมิติ ทุกสาขา ทุกระดับ และทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ภายใตการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน 
สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สื่อมวลชน รวมถึงภาคประชาชน 
โดยมี 5 แนวทางสําคัญคือ
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ลงนามบันทึกขอตกลงขางตน ผูประกอบการจะสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น เพื่อนําไปพัฒนาศักยภาพการ
แขงขันของตนเอง
 3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ี (Special 
Economic Zone & Area-based Development) 
เพื่อยึดโยงการพัฒนาอุตสาหกรรมกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่และกระจาย
รายไดไปสูภูมิภาค 
 โดยการขับเคล่ือนการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ 
ชูโมเดลเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยการเกษตร (Agricultural-driven 
เช่ือมโยงการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรม 

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต (S-Curve) 
เพื่อใหเกิดอุตสาหกรรมใหมขึ้นในประเทศ ตอยอดนโยบายในสวนที่มี
การดําเนินการไปแลว สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
ทั้ งนี้  จะให ความสํ า คัญกับการลงทุนจากประเทศพันธมิตร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จีน และญี่ปุน 

2. การยกระดับผูประกอบการ SMEs และ Startups 
ใหเติบโตและเขมแข็ง พรอมพัฒนาผูประกอบการเพ่ือมุงสูเศรษฐกิจท่ี
ตอบโจทยวิถีไทย สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเตรียมยกระดับชุมชนใหเปนชุมชนเกษตร
อุตสาหกรรม โดยมีเปาหมายพัฒนาผูประกอบการ 6,400 ราย คาดวา
จะสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจถึงกวา 1,050 ลานบาท และจากการ
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4. การสงเสริมการประกอบการที่เปนมิตรตอสังคม
และส่ิงแวดลอม (Social and Environment) โดยมุงเนน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของสถานประกอบการผานโครงการ 
Factory 4.0 การเปนอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) สงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) พัฒนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
และการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 

 5.  การปฏิรูปกระทรวงอุตสาหกรรมไปสู  Smart 
Government โดยเรงนําระบบดิจิทัลมาใชในการบริการและปฏิบัติ
งานของกระทรวงอุตสาหกรรมในทุกมิติ เช น ระบบการย่ืนขอ
ใบอนุญาตออนไลน ระบบการชําระคาบริการออนไลน Eco Sticker 
รวมถึงการเชื่อมโยงขอมูลและโครงขายการใหบริการในดานตาง ๆ 
ของกระทรวงฯ โดยใชดิจิทัล หรือระบบ i-Industry ซึ่งการปฏิรูปนี้
จะเกิดขึ้นทั่วประเทศภายในปนี้ 
 ดาน นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กลาววา การลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ
ดานการเชื่อมโยงขอมูลเพื่อสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมกับ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ภายในงาน 
OIE Forum 2019 นี้ จะเปนมิติใหมของความรวมมือกันระหวางหนวย
งานภาครัฐกับสถาบันทางการเงิน ในการเชื่อมโยงขอมูลเขารวมกัน
ผานระบบ i-Industry สงผลใหมีการใหบริการแหลงเงินกูที่เช่ือมโยง
กับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและสามารถใชขอมูลจาก 
Big Data ในการดําเนินนโยบายและมาตรการสนับสนุนที่ตอบโจทย
และตรงกับกลุมเปาหมายไดมากขึ้น 

จัดทําโดย : 
บรรณาธิการ

แหลงขอมูลอางอิง :

งานประจําป สศอ. (OIE Forum) พ.ศ. 2562
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ECONECON  REVIEWREVIEW

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สรุปสถานการณการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมป 2562
 การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2562 หดตัว โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปกอนเปนผลมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม
การผลิตที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและเหล็กกลา อัตราการใชกําลังการผลิตในเดือนกรกฎาคม 
2562 อยูที่รอยละ 65.7

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายสาขาสําคัญ
 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2562 หดตัวรอยละ 3.2 
เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน สาขาอุตสาหกรรมการผลิต
สําคัญที่หดตัว เชน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต อุตสาหกรรม
การผลิตที่ไดจากการกลั่นปโตรเลียม และอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลา
 ● อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต ดัชนีผลผลิตหดตัว
รอยละ 6.4 เม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการลดลง
ในรถยนตนั่งขนาดเล็ก เครี่องยนตดีเซล และรถบรรทุกปกอัพ 1 ตัน
เปนหลัก เนื่องจากความตองการรถยนตทั้งในและตางประเทศลดลง
 ● อุตสาหกรรมการผลิตที่ไดจากการกล่ันปโตรเลียม
ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน
เปนผลจากโรงกล่ันนํ้ามันแหงหน่ึงหยุดซอม
บํารุงโรงกลั่น สงผลใหปริมาณการผลิตลดลง
 ● อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กและ
เหล็กกลา ดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 15.2 

เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการ
ลดลงในกลุมเหล็กทรงแบน และทอเหล็กกลา
เปนหลัก เปนผลจากราคาเหล็กนําเขาราคาถูก 
ส  งผล ให  ความต  อ งการผลิ ตภัณฑ  เหล็ ก
ในประเทศลดลง
 สําหรับสาขาอุตสาหกรรมการผลิตสําคัญ
ที่ขยายตัว เช น อุตสาหกรรมการผลิตสุรา 
อุตสาหกรรม การผลิตเคร่ืองปรับอากาศ 
และอุตสาหกรรมการผลิตน้ํามันปาลม
 ● อุตสาหกรรมการผลิตสุรา ดัชนี
ผลผลิตขยายตัวรอยละ 72.0 เมื่อเทียบกับ
เดือนเดียวกันของปก อน จากกลุ มสุราขาว
และสุราผสม เนื่องจากผู ผลิตปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณเพ่ือตอบสนองกลุมเปาหมายใหม 
และสามารถจําหนายในรานอาหาร โรงแรม
งานเลี้ยงไดมากขึ้น

 ● อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรับอากาศ ดัชนีผลผลิต
ขยายตัวร อยละ 15.7 เ ม่ือเทียบกับเดือนเดียวกันของปก อน
เป  นผลจากสภาพอากาศ ท่ี ร  อน จัด  ทํ า ให  ค ว ามต  อ งการ
เครื่องปรับอากาศเพิ่มข้ึน ซึ่งสอดคลองกับการสงออกที่เพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะเวียดนามและเมียนมา
 ● อุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันปาลม ดัชนีผลผลิตขยายตัว
รอยละ 25.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปกอน เปนการเพิ่มขึ้น
ในนํ้ามันปาลมดิบเปนหลัก เปนผลมาจากผลปาลมออกสู ตลาด
เปนจํานวนมาก ประกอบกับรัฐบาลสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซล B20 
เพื่อดึงราคาปาลมใหสูงข้ึน
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กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

 ทวีปยุโรป ประเทศอังกฤษ เรียกแมว า “มาเธอร  
(Mother)” หรือ “มัม (Mom)” เยอรมัน เรียกวา “มุสเธอร 
(Mutter)” หรือ “มามา (Mama)” ฝรั่งเศส เรียกวา “มามอง 
(Maman)” อิตาลี เรียกวา “มาเดร (Madre)” โปรตุเกส 
เรียกวา “แมะ (Mae)”
 แถบสแกนดิเนเวีย (เดนมารก, นอรเวย, สวีเดน) เรียกแม
วา “มัวร (Mor, Moder)”

วันแมของตางประเทศ คือวันท่ีเทาไร
 ประเทศโปรตุเกส, ลิทัวเนีย, สเปน, แอฟริกาใต, ฮังการี
ใชวันอาทิตยแรกของเดือนพฤษภาคมเปนวันแม ประเทศ
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ไตหวัน, สาธารณรัฐประชาชนจีน, 
ญี่ปุน, เดนมารก, ตุรกี, นิวซีแลนด, เนเธอรแลนด, บราซิล, 
เบลเยียม , เปรู , ฟนแลนด , มอลตา , เยอรมนี , ลัตเวีย , 
สโลวาเกีย, สิงคโปร, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อิตาลี, เอสโตเนีย, 
ฮองกง ใชวันอาทิตยที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเปนวันแม 
ประเทศกาตาร  ,  ซาอุดีอาระเบีย ,  ประเทศส วนใหญ 
ในทวีปอเมริกาใต, บาหเรน, ปากีสถาน, มาเลเซีย, เม็กซิโก, 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส, อินเดีย, โอมาน ใชวันท่ี 10 พฤษภาคม 
เปนวันแม ประเทศฝร่ังเศสใชวันอาทิตยแรกของเดือนมิถุนายน 
หรืออาทิตยที่สุดทายของเดือนพฤษภาคมเปนวันแม รัสเซีย
ใชวันท่ี 28 พฤศจิกายนเปนวันแม สหราชอาณาจักร, ประเทศ
ไอรแลนด ใชวันอาทิตยที่ 4 เปนวันแม ในฤดูถือบวชเล็นท 
(มาเทอริง ซันเดย)

วนแม ในฤดูถอบวชเลนท

วันแม วันแม 
 12 สิงหาคมของทุกป เปนวันแมแหงชาติ หรือ
ที่คนไทยเรียกส้ัน ๆ วา วันแม เนื่องจากตรงกับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันป หลวง  โดยเริ่ม ใช วันดังกล าวมาตั้ งแต  
พ .ศ .  2519 จนถึงป จจุบัน ซึ่ง เมื่อถึงวันแม 
เรารวมเฉลิมฉลอง รําลึก แสดงความรัก และ
พระคุณของแมในแบบพิเศษกวาทุก ๆ วัน 
 ผู  เขียนจึงขอนําเสนอความรู ที่ เกี่ยวกับแม  วันแม 
ของตางประเทศ พรอมทั้งคําอวยพรวันแมทั้งเปนภาษาไทย
และอังกฤษ เพื่อทานผูอานไดใชแสดงความรักใหแมในวันแม 
มานําเสนอ คะ

คําวา แม ในแตละประเทศเรียกอยางไร
 ประเทศไทยเรียกวา แม ประเทศเพ่ือนบานในกลุม
อาเซียน  ลาว เรียกวา “อีแม” พมา เรียก “อะเหม” เวียดนาม 
เรียกว า “แม ”  กัมพูชา เรียกว า “กุนแม”  มาเลเซีย 
เรียกวา “เมาะ, แมะ” (หมายเหตุภาษามาเลเซียและภาษา
บรูไนใชภาษาเดียวกัน) อินโดนีเซีย เรียกวา “อีบุ” ฟลิปปนส 
เรียกวา “อินา” จีน เรียกวา “มามา” (แตจิ๋ว) จีนกลาง 
อานวา“มาหมะ” (สิงคโปรเรียกเหมือนกันกับจีน เพราะใช
ภาษาเดียวกัน) 
 ทวีปเอเชีย ประเทศญี่ปุ น จะเรียกแมวา “โอกาซัง”
เกาหลี เรียกวา “ออมมา” 
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คําอวยพรวันแม 
 ● I may have never told you but I want you 
to know that I’m so proud to be your kid. I love you, 
mom. Happy Mother’s day.
 ลูกอาจจะไมเคยบอกมากอน แตวันนี้ลูกอยากบอกวา…
ลูกภูมิใจที่ไดเกิดมาเปนลูกของแม ลูกรักแมมากสุขสันตวันแม
 ● Thank you for always supporting me in my good 
and bad times and for giving right suggestions to me. 
Happy Mother’s day.
 ขอบคุณคุณแมที่คอยสนับสนุนลูกมาตลอดไมวาลูกจะอยู
ในเวลาที่ดีหรือไมดี และขอบคุณที่แมคอยใหคําแนะนําท่ีดีกับลูก
มาตลอด สุขสันตวันแม
 ● The love that you have given me has no bound-
aries. I want you to know that it is the same from me. 
My love for you has no limits. Happy Mother’s day.
 ความรักที่แมใหลูกมันไมเคยมีขอบเขต ลูกอยากใหแมรูวา
ลูกก็เหมือนกัน ความรักที่มีใหแมมันก็ไมมีขีดจํากัด สุขสันตวันแม 
 ● In my whole life I haven’t met a lady as elegant, 
beautiful, and kind as you are. I love you very much. 
Wish you a very happy Mother’s day.
 ทั้งชีวิตของลูก ลูกไมเคยเจอผู หญิงคนไหนท่ีทั้งสง า 
สวยงาม และจิตใจดีงามเทาแมเลย รักแมมาก ขอใหแมมีความสุข
มาก ๆ ในวันแม
 ● There’s never been a minute or even a second 
I wasn’t glad that you are my mom. Life is beautiful 
because I have you in it. Happy Mother’s Day.
 ไมมีนาทีหรือวินาทีไหนเลยที่ลูกไมดีใจที่แมเปนแมของลูก 
ชีวิตของลูกมันชางสวยงามเพราะลูกมีแมอยูในชีวิต สุขสันตวันแม
 ● Thank you for teaching me right from wrong 
I love you Mom Happy Mother’s Day.
 ขอบคุณสําหรับการสอนลูกใหรูผิดรูถูก รักแมมาก สุขสันต
วันแม

 ● You’re simply amazing. Starting with the fact 
that you gave life to another human being. Then, you 
raised me as you did. Thank you for everything, mom. 
I love you more than my own life. Happy mother’s day!
 คุณแมเปนคนที่วิเศษจริง ๆ  เริ่มจากที่แมใหชีวิตคน ๆ  หนึ่ง 
แลวแมยังเลี้ยงดูลูกจนเติบโต ขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอยาง
คะ/ครับ แม ลูกรักแมมากกวาชีวิตของลูก สุขสันตวันแม
 ● Thanks for being a great mum ! I will always be 
thankful for all the love and support you’ve given 
us growing up. I love you mum.
 ขอบคุณสําหรับการเปนแมที่ยิ่งใหญ ลูกรูสึกขอบคุณแม
เสมอสําหรับความรักและการเลี้ยงดูใหลูกเติบโตขึ้น ลูกรักแมนะ
 ● I’m so glad that you’re my mum !! Thanks for 
giving me the best chance in life. I love you. Happy 
Mother’s day.
          ลูกดีใจท่ีมีแมเปนแมของลูก  ขอบคุณที่มอบโอกาสท่ีดีที่สุด
ในชีวิตแกลูก ลูกรักแมนะ สุขสันตวันแม

…รักแมที่สุด Love mum 
from the deepest of my heart…
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กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

เก็บมาเลา “สานตอพระราชปณธิาน“สานตอพระราชปณิธาน
ความพอเพียง เรียนรูปรัชญาความพอเพียง เรียนรูปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”ของเศรษฐกิจพอเพียง”

ในวันอังคารท่ี 3 กันยายน 2562 ผมไดมีโอกาส
เข าร วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “สานตอพระราชปณิธาน
ความพอเพียง เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
เพื่อสงเสริมการเรียนรู  การสืบสานนําหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให กับ บุคลากรในสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีทานรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
(นางสาวนิสากร  จึง เจ ริญธรรม )  เป นประธานนํ า ทีม 
ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ผมจึงอยากนําเกร็ดความรูของพระองคทาน (พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9) มาเลาใหฟงในจุลสารฉบับน้ี
 ในวันนั้นฝนตกพรํา ๆ ทองฟาคร้ึมตลอดท้ังวัน ผมเร่ิม
ออกเดินทางจากกระทรวงอุตสาหกรรมไปยังศูนยภูมิรักษธรรมชาติ 
จังหวัดนครนายก อยู ใกลกับเขื่อนขุนดานปราการชล ซึ่งใชเวลา
ประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อผมเดินทางมาถึง ผมก็รู สึกประทับใจ
ตั้งแต แรกเห็น มันเป นบรรยากาศธรรมชาติ มีต นไม มากมาย 
รมร่ืน มีธารนํ้าเล็ก ๆ อากาศสดชื่น ซึ่งหาไดยากในเมืองใหญ
อยางกรุงเทพมหานคร ในตอนแรกก็จะมีเจาหนาที่ออกมาตอนรับ 
และไดบรรยายถึงความเปนมาวา ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ตั้งอยู
บานทาดาน ตําบลหินตั้ง อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก มีเนื้อที่ 
14 ไร 2 งาน 18 ตารางวา เปนที่ดินที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 9 ทรงมีรับสั่งใหซื้อไว ในป พ.ศ. 2532 โดยมีรับสั่ง
ในขณะนั้นวา อยากมีที่ดินแถวนี้เพราะถึงแมวาจะไมเจริญก็ตาม  
 แตเนื่องจากบริเวณนี้ เต็มไปดวยนํ้าตก และปาเขาใหญ
ทานทรงเล็งเห็นแลววาในอนาคตจะถูกพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว 

มีถนนหนทางมากมาย รานอาหาร โรงแรม รีสอรท ตลอดจน
สนามกอลฟ จะรุกเขามาในพื้นท่ี ทําใหนักทองเที่ยวจะเขามากัน
จํานวนมาก  อาจจะสงผลกระทบตอสภาพธรรมชาติที่ เป นอยู 
จึงอยากมีที่ดินแถวนี้สักผืนหนึ่ง เพื่อใช เป นศูนย แสดงแนวคิด
ของพระองค ท านเ ก่ียวกับธรรมชาติ เพื่อ ท่ีนักท องเ ท่ียวหรือ
ปวงชนชาวไทยจะได เกิดสํานึกรักในธรรมชาติเมื่อได  เข ามาท่ี
ศูนยการศึกษาแหงนี้ ศูนยนี้เดิมทีที่ซื้อไวเปนทุงนา จนกระทั่งป 2545 
อาจารยสุเมธ ตันติเวชกุล รวมกับสมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัย ขันอาสาท่ีจะมาพัฒนาท่ีดินแปลงน้ีใหเปนแหลงเรียนรู
โดยขออนุญาตตอมูลนิธิชัยพัฒนา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได
พระราชทานช่ือศูนยนี้วา “ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ”  เมื่อวันท่ี 14 
ธันวาคม  2545
 สมาคมนักเรียนเกาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยไดวางแผนให
ศูนยภูมิรักษธรรมชาติเปนสถานที่สําหรับคนที่เขามาศึกษาแนวคิด
ของพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับธรรมชาติไดเขาใจถึงแนวคิดใหงาย จึงได
แบ งพื้น ท่ีออกเป น 2 ส วนใหญ ๆ คือส วนท่ีหนึ่ งในรูปแบบ
ของพิพิธภัณฑระบบ แสง  สี  เสียง ซึ่งบรรจุไวดวยเนื้อหาเปนวีดิทัศน 
ความรูเรื่องดิน เรื่องนํ้า เรื่องปา เรื่องคน เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง
และฝนหลวง  เมื่อออกจากพิพิธภัณฑไดพบเห็น สวนที่สองพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติที่มีชีวิตไดเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองคทานเริ่มจาก
ภูผาสูมหานที โดยดานภูผาไดจัดพื้นท่ีออกเปน ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยแตละภาคไดบรรยาย
ในลักษณะท่ีแตกตางกันดังนี้ 
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 4. ภาคใต  :  แสดงแนวคิดการป องกันหรือบรรเทา
ความเดือดร อนจากน้ําท วมท่ีพระองค เ รียกว า ทฤษฎีแก มลิง 
การแกไขปญหาดินเปรี้ยว ที่เรียกวา ทฤษฎีแกลงดิน การทํานํ้า
มันไบโอดีเซล  และการเผาถานจากเศษไม
 สําหรับดานมหานที ไดจัดแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน คือ
 ✦ ในแหลงน้ํา แสดงแนวคิดเกี่ยวการบําบัดนํ้าเสียโดยใช
กังหันนํ้าชัยพัฒนา ทฤษฎีการใชพืชนํ้าบําบัดนํ้าเสีย ที่พระองค
ใช แก ไขนํ้าเสีย ณ บึงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ที่ เรียกว า
อธรรม ปราบอธรรม ใหเปนธรรมะ
 ✦ การบําบัดของเสียท่ีออกจากตัวคน คือ ปสสาวะ
อจุจาระ ทีพ่ระองคมอบแนวคดินี ้ใหแกจงัหวดันนทบรุ ีในป พ.ศ. 2522
โดยการไปบําบัดในถัง 15 วัน หมดกลิ่น หมดเชื้อโรค ภายใน 28 วัน 
แลวนํามาทําปุยเพาะปลูกภาคการเกษตรอยางยั่งยืน
 นอกจากนี้ ทางสมาคมนักเรียนเกาวชิราวุธวิทยาลัยยังไดให
ศูนยภูมิรักษธรรมชาตใิชหลักการเรียนรู   PLAY บวก LEARN เทากับ
PLERN  เพื่อใหนักทองเที่ยวหรือคนท่ีมาเรียนรูไดสนุกกับการเรียนรู 
เชน เสนทางการทําแชมพู สบูสมุนไพร นํ้าสมุนไพร เพื่อบริโภคเอง 
และแจกจายใหกับชุมชนตามหลักดําเนินชีวิตที่พอเพียง  
 โดยปจจุบันศูนยภูมิรักษธรรมชาติ อยูภายใตการดําเนินงาน
ของมูลนิธิชัยพัฒนา และเปดเปนสถานท่ีอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ใหกับหนวยงานของภาครัฐ 
เอกชน รวมท้ังนักศึกษาและผูที่สนใจ มาเรียนรูทั้งการศึกษาดูงาน
และอบรมการทําผลิตภัณฑจากภูมปิญญาชาวบาน 
 สุดทาย ผมอยากจะบอกวา ผมมีความสุข สนุกสนานมาก 
สมกับคําวา PLAY บวก  LEARN  เทากับ  PLERN ผมไดทั้งความรู
การอยู ร วมกันกับธรรมชาติ การรักษาธรรมชาติใหอยู กับผม
อยางยั่งยืน การนําธรรมชาติมาใชใหเปนประโยชน และการดําเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองคทาน ซึ่งจะคง
อยูในใจของปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเทานาน

จัดทําโดย :
ศักดิ์ชัย สินโสมนัส

แหลงขอมูลอางอิง :
https://www.bhumirak.com

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แสดงแนวคิดเก่ียวกับ
เมื่อเกษตรกรประสบภาวะฝนแลง พระองคทรงมอบแนวทาง
ใหเกษตรกรสามารถท่ีจะมีรายไดจากอาชีพเสริมทดแทน เช น
ธนาคารขาว ปศุสัตว การเลี้ยงปลา เพาะเห็ด ผลิตภัณฑในครัวเรือน 
และการแปรรูปตาง ๆ  รวมถึงการทําปุย  เปนตน

1. ภาคเหนือ : ทําเปนภูเขา มีนํ้าตก แสดงแนวคิด 
พระเจาอยูหัวทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 1. ปา 3  อยาง ประโยชน 4 อยาง 
ไดแก ปาพออยู พอกิน พอพลังงาน และพอรมเย็น 2. การใชหญาแฝก
ปองกันการพังทลายของดิน 3. ปาเปยกกันไฟ 4. ฝายชะลอ
ความชุมชื้น  และ 5. การปลูกปาในใจคน

2. ภาคกลาง : แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม
การแบงพื้นที่ทําการเกษตรออกเปน 4 สวน คือ พื้นที่นํ้า พื้นที่ผัก
และผลไม พื้นที่ทํานาขาว และพื้นที่อยูอาศัย 
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นายอดิทัต วะสีนนท รองผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เปนประธานการประชุมหารือหนวยงานภายใน
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เพื่อระดมความเห็นและบูรณาการ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ของ อก. วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นายณัฐพล รังสิตพล ผูอํานวยการสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เป นประธาน
การประชุมหารือระบบปายแสดงขอมูล
รถจักรยานยนตตามมาตรฐานสากล (ECO 
St icker) ซึ่ ง เป นการหารือในประเด็น
สืบ เนื่ องจากการประชุมครั้ งที่ ผ  านมา 
โดยเฉพาะเรื่องรูปแบบของ ECO Sticker 
รถจักรยานยนต และตําแหนงที่ติด วันที่ 2 
สิงหาคม 2562 ณ อาคารสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม

นายอดิทัต วะสีนนท รองผู อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
เปนประธานการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรผลการศึกษาโครงการ “โครงการ
เตรียมศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0” 
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการเดนส 

นายอิทธิชัย ยศศรี รองอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แถลงขาว 
“ดัชนีอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม”  วันท่ี 27 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม




