
ราคา 30 บาท

โชว์ OTOP Premium Go Inter ปีที ่8
Soft Power ดันอตัลักษณ์ท้องถ่ินไทย

กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์  
เปิดตัว “โครงการพัฒนาและส่งเสริมการตลาดสินค้า 
OTOP สู่ตลาดสากล” หรอื “OTOP Premium Go Inter”  
ปีที่ 8 ร่วมมือกับนักออกแบบระดับแนวหน้าชั้นน�า 
ของประเทศ ลงพืน้ทีพ่ฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการไทย  
พร้อมชกูลยทุธ์ Soft Power ดนัอตัลกัษณ์ท้องถิน่ไทย 
ให้โดนใจตลาดโลกภูสติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธ์ิ 11

นางสาวมนญัญา ไทยเศรษฐ์ รมช.กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ประกาศปี 2566 มนีโยบายให้เป็นปีทุเรยีนไทย 
คณุภาพ เพ่ือรกัษาตลาดส่งออกทเุรยีนของไทย เนือ่งจาก
ขณะนีไ้ทยมคีูแ่ข่งทางการค้ามากข้ึน สัง่ตรวจเข้มทเุรยีน
ส่งออกทกุชปิเมนท์ ให้ กวก. ประสานจงัหวดัสกดัทุเรยีน
อ่อน ทกุรปูแบบ เลง็เพิม่คน-เครือ่งมอื รองรบัฤดูทเุรยีน
ตะวันออก

‘มนัญญา’ ประกาศ ‘ปีทุเรียนไทยคุณภาพ’ 
สั่งตรวจเข้มทุเรียนส่งออกทุกชิปเมนท์
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ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 ปักษ์หลังเดือนมีนาคม วันที่ 16-31 มีนาคม 2566
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ดร.ปรชีา ไข่แก้ว
หัวหน้าพรรคมิตใิหม่

นพ.ธงชัย เลศิวิไลรตันพงศ์     สุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ 

แพทย์แผนไทยฯ ‘ย�า้’ 
กญัชาทางการแพทย์

กฏหมายควบคุมชัดเจน 
ใครฝ่าฝืนโทษแรง

พลังงาน - ทส. เช่ือ 
แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศ
บรรลุเป้าจากความร่วมมือ

ของทุกภาคส่วน

8 13

ท้องถ่ินไทย
ฝันของ อบต.เป็นจรงิ 

หรอืล่มสลาย !
ลุน้ประชุม ครม.นัดสดุท้าย 

ก่อนรฐับาลครบวาระ

3

คณุภาพชวีติ

พลกิปูมหลงัปมร้อน หจก.บรุเีจริญฯ 
ท�าพิษศาล รธน.สัง่หยดุปฏบิตัหิน้าที่
เปิดธรุกจิ หจก.บรุเีจรญิคอนสตรคัชัน่ ชนวนเหตสุ�าคญัโยงปมกล่าวหา “ศกัดิส์ยาม 

ชดิชอบ” รมว.กระทรวงคมนาคม ซกุซ่อนทรัพย์สนิ และถูกศาลรัฐธรรมนญูมมีตเิอกฉันท์
ให้หยุดปฏบัิตหิน้าที ่เมือ่วันที ่3 ม.ีค. 66 จนกว่าศาลวินจัฉัย 
พบว่า เพียง 2 ปี รับงานกระทรวงคมนาคมกว่าพันล้านบาท

ฝุน่ทีป่กคลมุประเทศไทย เป็นหนึง่ในวกิฤตของสภาพอากาศทีส่่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ปัจจยัทีเ่ป็นต้นเหตสุ�าคญั นอกจากปัญหาควนัพษิ 
ของเครือ่งยนต์ คือเร่ืองไฟป่าทีเ่กดิขึน้ในเขตป่าอนุรักษ์ และพืน้ทีก่ารเกษตร  
มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ ท�าให้ปีนี้ ฝุ่น PM 2.5  
มแีนวโน้มรนุแรงมากกว่าปีทีผ่่านมา

ไฟป่าและฝุน่ PM 2.5 ปีนี ้รนุแรงยิง่!
17 จงัหวดัภาคเหนอื ‘ร่อแร่’ สู่ขัน้วกิฤต

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) 
ประกาศให้อกี 6 บรษัิทท่ียืน่อทุธรณ์ ผ่านเกณฑ์ 
ขั้นต�่าด้านเทคนิค ในการเสนอขายไฟฟ้า  
ตาม “โครงการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน 
ในรปูแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 
ส�าหรับขยะอตุสาหกรรม” 

โดยก่อนหน้านี้มี 18 บริษัท ที่ผ่านการ
พิจารณาไปแล้ว และภายในวันที่ 15 มี.ค. 
2566 กกพ.จะประกาศรายชือ่ผูผ่้านการคดัเลอืก
อย่างเป็นทางการอกีคร้ัง เพือ่เร่ิมซือ้ไฟฟ้าขยะ
อตุสาหกรรม 100 เมกะวตัต์ ตามมต ิ กพช. 
ท่ีก�าหนดไว้ต่อไป  

หลังจากมีผู ้ยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านการ
พจิารณาทางด้านเทคนิคข้ันต�า่ของ “โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ 
Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ส�าหรบั
เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 
2565” นัน้ โดยมผีูผ่้านเกณฑ์เพิม่เติมอกี 6 ราย  
(จากครัง้แรกมผีูผ่้านเกณฑ์ 18 ราย รวม 142  
เมกะวัตต์)

กกพ.ให้ 6 บรษัิท ผ่านอทุธรณ์
เกณฑ์ข้ันต�า่เทคนิคโรงไฟฟ้าขยะ
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OTOP ปี 65 ยอดขาย 2.4 แสนล้านบาท
พช.ลุยต่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/ส่งเสริมการตลาด

2

อรรถพล เจรญิชันษา

บัณรส บัวคล่ี 19

มนัญญา ไทยเศรษฐ์

พลังงาน/ส่ิงแวดล้อม

รมการพฒันาชมุชน (พช.) เผยปี 2565 
สนิค้า OTOP มยีอดจ�าหน่ายรวมทัง้สิน้  

2.4 แสนล้านบาท และในปี 2566 พช.ยงัคง 
เดนิหน้าส่งเสรมิการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมายกระดบัผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย  
ทนัสมยัและน่าสนใจ รวมทัง้ส่งเสรมิ
การจ�าหน่ายสนิค้า ผ่านทัง้ช่องทาง
ออฟไลน์ และออนไลน์ให้มากยิง่ขึน้

อรรษิษฐ์ สมัพนัธรตัน์



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 วันที่ 16-31 มีนาคม 2566ท้องถ่ินไทย
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ไฟป่าและฝุน่ PM 2.5 ปีนี ้รนุแรงยิง่!
17 จงัหวัดภาคเหนอื ‘ร่อแร่’ สู่ขัน้วกิฤต

ฝุน่ทีป่กคลมุประเทศไทย เป็นหนึง่ในวกิฤตของ 
สภาพอากาศท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก  
ปัจจยัท่ีเป็นต้นเหตสุ�าคญั นอกจากปัญหาควนัพษิ 
ของเครื่องยนต์ คือเรื่องไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขต 
ป่าอนุรักษ์และพื้นที่การเกษตร มีทั้งเกิดขึ้นเอง 
ตามธรรมชาติและจากฝีมือมนุษย์ ท�าให้ปีนี้  
ฝุน่ PM 2.5 มแีนวโน้มรนุแรงมากกว่าปีทีผ่่านมา 

นายอรรถพล เจรญิชนัษา อธบิดกีรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง รกัษาการอธบิดกีรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวถึงปัญหา 
ฝุน่ควันว่า ปีนีม้แีนวโน้มทีจ่ะมากขึน้ ทัง้พืน้ทีเ่มอืง  
พื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า ซ่ึงเป็นช่วงรอยต่อ 
ของฤด ูและด้วยสภาวะอากาศนิง่ ลมสงบ ส่งผล 
ต่อการสะสมของฝุน่ละอองในบรรยากาศ ท�าให้ระดบั 
ฝุน่ละอองมค่ีาสงูขึน้ ส�าหรบัแนวทางแก้ไขปัญหา
ท่ีเกิดจากไฟป่าคือการท�าแนวกันไฟ ท�าพื้นที่ 
ชงิเผาของภาครฐั การใช้ประโยชน์จากทีด่นิ รวมถึง 
งบงบประมาณ ซึ่งชิงเผา ซึ่งไม่ได้เผาเพื่อเอา 
งบประมาณ แต่เพือ่น�าไปสู่การบรหิารจดัการอย่างม ี
ประสทิธภิาพ และเปิดให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

นอกจากนี ้ยงัมกีารปรับเปลีย่นรปูแบบการวดั  
มุง่เน้นการวัดผลเชงิคุณภาพ และมกีารบูรณาการ 
ตัวชีว้ดัร่วมกนัระหว่างฝ่ายปกครองและสาธารณสขุ  
เช่น การวัดพื้นที่เผาไหม้ซ�้าซาก ทั้งภาคเกษตร 
และภาคป่าไม้ สุขภาพของประชาชน จ�านวนวนั 
ท่ีค ่าฝุ ่นเกินค ่ามาตรฐาน มากกว ่าการวัด 
เชงิปรมิาณ ได้แก่ จ�านวนจดุความร้อน (Hotspots)  

และฝุ่นละอองในพื้นท่ี 17 จังหวัดภาคเหนือ  
โดยให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเร่งแก้ปัญหาฝุน่ PM 2.5  
และจุดความร้อน ให้จัดท�าแผนการบรหิารจดัการ
เชื้อเพลิงแบบครบวงจร ท้ังการชิงเก็บ-ลดเผา  
เพื่อควบคุมการเกิดไฟในพื้นท่ีป ่าและพ้ืนที่
การเกษตร มุ่งเน้นการเกบ็เชือ้เพลงิมาใช้ประโยชน์ 
สร้างมลูค่า และรายได้ให้กบัชมุชน มีการเร่งรดั
ปรับปรุงและขยายการใช้แอปพลิเคชันแก้ปัญหา 
เพือ่สือ่สาร แจ้งเตอืน เฝ้าระวัง และช่วยตดัสนิใจ 
ชงิเผาให้ประชาชนในพืน้ที ่ควบคูก่บัเพิม่ความเข้มงวด 
และควบคมุแหล่งก�าเนดิจุดความร้อน (Hotspot) 
เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นให้ระดมอุปกรณ์ เครื่องมือ  
และก�าลังพลเข้าควบคมุและดบัไฟป่าทนัที 

ส�าหรบัพืน้ทีป่่าอนรุกัษ์ให้ประกาศปิดพืน้ที ่ตาม
สถานการณ์ความรนุแรง หรอืพืน้ทีเ่ส่ียงการเกิด
ไฟป่า ส่วนพืน้ท่ีป่าสงวนแห่งชาติให้มมีาตรการต้ัง 
จดุสกดัประชาชนเข้าออก พร้อมประชาสมัพนัธ์ฅ 
ให้ประชาชนรบัทราบการเตรยีมตวั การดแูลสขุภาพ 
และการงดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
อนามยั ขณะเดยีวกนัยงัได้ประสานงานกบัประเทศ
เพื่อนบ้านร่วมกันลดจุดความร้อนและลดพื้นที ่
เผาไหม้อีกทางหนึง่ด้วย ซึง่ท้ังหมดนีก็้คอืแผนทีไ่ด้ 
ด�าเนินการกนัอยูเ่สมอ

การแก้ปัญหาฝุ่นด้านภาคการขนส่ง ต้องมี
การตรวจจับรถควันด�า น�ารถเก่าเข้าตรวจสภาพ  
ให้รถโดยสารและรถส่วนบคุคลเปลีย่นสู่ระบบไฟฟ้า  
จัดบริการล้างท่อไอเสียรถยนต์ รถจักรยานยนต ์
ให้กบัประชาชน น�าร่อง จดัรถบรกิารให้บคุลากร
เดนิทางไปท�างานร่วมกัน การแก้ปัญหา PM 2.5 
ภาคอุตสาหกรรม ออกตรวจและบังคบัใช้กฎหมาย
กบัโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มงวด ลดการปล่อย 
มลพษิจากการประกอบกจิการ, ตดิตัง้ระบบตรวจสอบ 
การระบายมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมตัิ

เนื่องจากการวัดเฉพาะจุดความร้อนจะมีปัจจัย 
แทรกซ้อนอ่ืนๆ เข้ามาเก่ียวเนือ่งด้วย เช่น เอลนโีญ 
ลานญีา จะท�าให้ไม่ได้ข้อเท็จจริง ซึ่งในอนาคต 
จะก่อให้เกิดปัญหาในการประเมินผลของภาคราชการ 
อย่างแน่นอน 

จงึควรเพิม่เตมิพืน้ทีก่ารวดัผลจากระดบัจงัหวดั 
ไปสูร่ะดบัต�าบลและอ�าเภอด้วย มกีารจัดท�าแผนท่ี
แสดงการระบายอากาศ เพือ่มุง่สูร่ะบบจดัการอย่าง
เต็มรูปแบบ และน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีฅ 
มาใช้ รวมทั้งหน้ากากป้องกันฝุ่น ห้องปลอดฝุ่น 
มุง้สู้ฝุน่ และตดิตัง้ low cost sensor ในทุกต�าบล 
เขตชุมชนใหญ่และพื้นที่เสี่ยง เพื่อแจ้งเตือนแก่
ประชาชน น�าไปสู่การวางแผนการแก้ไขปัญหา
อย่างทันท่วงที และน�าองค์ความรู้และงานวิจัย 
เข้ามาใช้สนบัสนนุการท�างานของพืน้ที ่เช่น การจ�าแนก 
ต้นเหตุและแหล่งก�าเนิดมลพิษ การปรับเปลี่ยน 
พชืเกษตรรปูแบบใหม่ จากพชืเชงิเดีย่วไปสูก่ารปลกู
ไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนทดแทน การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม
และอาชพี รวมท้ัง การให้ความส�าคญักบังานวจัิย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน อาทิ เรื่อง
มะเร็งปอด เป็นต้น นอกจากนี ้ควรสนบัสนนุงาน
วจัิยทีท่�าให้เห็นถงึความแตกต่างระหว่างการปลูก
ข้าวโพดและพชืชนดิอืน่ และน�าเสนอให้เหน็ข้อดี
ของการเปลีย่นรปูแบบในการท�าการเกษตร รวมถงึ 
ให้การสนับสนุนตั้งแต่การให้องค์ความรู้ไปจนถึง
การหาตลาด เพือ่จดัจ�าหน่ายผลติผลทางการเกษตร
ให้แก่คนในชมุชน

 ยกระดบัมาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า
 ภาคเหนอื

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทช.) ได้ยกระดับ
มาตรการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน 

อรรษิษฐ์ สมัพนัธรตัน์

>> ต่อจากหน้า 1 <<
นายอรรษษิฐ์ สัมพนัธรตัน์ อธบิดกีรมการพฒันาชมุชน เปิดเผยว่า กรมการพฒันาชุมชนมีการขบัเคล่ือน 

โครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) ทีก่่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชพี สร้างรายได้ 
ให้กบัประชาชน เสรมิสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกจิฐานราก และแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน  
น�าไปสูก่ารลดความเหลือ่มล�า้ได้อย่างเป็นรปูธรรม โดยด�าเนินการผ่าน 6 กระบวนงานหลกั ได้แก่  
(1) การส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถ่ินสูน่วตักรรม (2) การเพ่ิมศกัยภาพผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP  
(3) การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานผลติภณัฑ์ (4) การส่งเสรมิช่องทางการตลาด (5) การส่งเสรมิ
ชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวิถี และ (6) การส่งเสริมกลไกประชารฐัเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิฐานราก

ซึง่จากการประเมนิผลการขบัเคลือ่นโครงการหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ (OTOP) ผลปรากฏว่า  
ในปี 2565 มยีอดจ�าหน่าย รวมทัง้สิน้ 244,189,003,409.81 บาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 12.34  
เมื่อเทียบกับฐานรายได้ ปี 2564 จ�านวน 278,565,418,936.11 บาท (เป้าหมายรายได้ 6%  
จ�านวน 295,279,344,072.28 บาท) สบืเนือ่งจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�าให้สถานการณ์การใช้จ่ายเงนิลดน้อยลง ผนัผวน 
ตามสภาวะเศรษฐกจิทีไ่ม่แน่นอน 

ทัง้นี ้ ในปีทีผ่่านมา ผูผ้ลิต ผูป้ระกอบการ OTOP จ�านวน 9,146 คน ส่งผลติภณัฑ์ OTOP  
เข้ารบัการคดัสรร รวม 16,031 ผลติภณัฑ์ ผลการคดัสรรสดุยอดหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์ไทย  
(ข้อมูลณ วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2566) มผีลการจดัระดบัดาว แยกตามประเภทผลติภัณฑ์ ดงัน้ี 

ผลการคัดสรร 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว รวมทั้งสิ้น

อาหาร 165 319 476 1,706 1,414 4,080

เครื่องดื่ม 7 23 81 382 170 663

ผ้า เครื่องแต่งกาย 66 453 1,468 2,885 1,613 6,485

ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 61 728 1,888 852 182 3,711

สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 86 101 184 443 278 1,092

รวม 385 1,624 4,097 6,268 3,657 16,031

อธบิดีกรมการพฒันาชมุชน กล่าวว่า ปัจจบุนัมีผลติภณัฑ์ OTOP ระดบั 5 ดาว จ�านวน 3,657 
ผลติภัณฑ์ และได้มีการสร้างมลูค่าในรปูแบบส่งออกรวม 8,332,052,840.45  บาท คดิเป็น 3.41% 
เมือ่เทยีบกบัรายได้รวมทัง้หมดในปี 2565 ซึง่มีรายได้รวม 244,189,003,409.81 บาท

โดยสนิค้าข้อมลูจากการจดังานมหกรรม OTOP ทีก่รมการพฒันาชุมชนได้จัดขึน้ในปี 2565 อาทิ 
OTOP City, OTOP Midyear และ งานศลิปาชพีประทปีไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารม ีฯลฯ  
โดยผลิตภัณฑ์ OTOP (หมวดของกนิ) ทีข่ายดท่ีีสดุ ในรอบปีทีผ่่านมา 5 อนัดบัแรก ได้แก่

ล�าดบัท่ี 1 : ร้านภวูนาถกระหรีส่องป๊ับ จงัหวดัสโุขทัย (นายภูวนาถ มุสกิภตูานนท์) เมนู กระหรี่
สองป๊ับ มยีอดจ�าหน่าย 1,064,000 บาท  

ล�าดบัท่ี 2 : ร้านคัว่เป็ดตรงั จงัหวัดตรงั (นางวนัดี สะเดา) เมน ูข้าวแกงปักษ์ใต้ มยีอดจ�าหน่าย 
754,500 บาท  

ล�าดบัท่ี 3 : ร้านก๋วยเตีย๋วสโุขทัยบ้านนา จงัหวดัสุโขทยั (นายกมัปนาท เปรมใจ) เมน ูก๋วยเตีย๋ว
สโุขทยั ผัดไทย มยีอดจ�าหน่าย 637,000 บาท  

OTOP ปี 65 ยอดขาย 2.4 แสนล้านบาท
พช.ลุยต่อสร้างมูลค่าเพิ่ม/ส่งเสริมการตลาด

อรรถพล เจรญิชันษา

บัณรส บัวคลี่

‘เสรพีศุิทธ์’ แจงเรือ่งร้องเรยีนค้าง
พร้อมส่งต่อประธานสภาฯ คนใหม่
พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ์ เตมยีเวส หวัหน้าพรรคเสรรีวมไทย ในฐานะประธาน 

คณะกรรมาธกิารป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) สภาผูแ้ทน 
ราษฎร เปิดเผยถงึการท�างานในช่วงสดุท้ายของคณะกรรมาธกิารฯ ก่อนสภาฯ 
สิน้สดุวาระหรอืหากมกีารยบุสภา ขณะทีย่งัมีร้องเรยีนค้างคาอยู่เป็นจ�านวน
มากว่า คณะกรรมการธกิารฯ ชดุน้ี จดัประชมุวันสดุท้าย เมือ่ 23 ก.พ. ทีผ่่านมา  
ซึง่มเีรือ่งพจิารณาหลายเรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งทีต้่องยตุ ิหมายความ ยตุเิพราะ
ไม่มีความผดิ หรอืยตุเิพราะว่าได้มกีารส่งศาล ส่งอัยการ หรือส่งเรือ่งไปยงั 
ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) แล้ว  
หรอืยตุเิพือ่ส่งให้ ป.ป.ช.ด�าเนินคดี 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้แน่ชัดว่า ยังมีเร่ืองที่ค้างคาอีกมากน้อยแค่ไหน 
เพราะยงัไม่ได้ท�าสรปุทัง้หมด แต่เรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารฯ ได้รบัการร้องเรยีน 
ก็ได้ด�าเนินการมาต่อเน่ือง โดยการประชุมคณะกรรมาธิการฯ แต่ละคร้ัง 
จะด�าเนินการการประชมุตัง้แต่ช่วงเช้า จนถงึ 18.00 น. เกอืบทุกครัง้ หรอื
บางครัง้กไ็ปจบเอา 19.00 น. ก็มี 

“เราพยายามเคลียร์เรื่องของพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
ได้จ�านวนหน่ึง ถ้าถามว่า ยงัมีเรือ่งค้างอยูไ่หม ก็ยงัม ีเรือ่งท่ีเราซกัถามเสรจ็
เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้ท�าเอกสารที่ขอมติ การขอมติสรุปเห็นชอบจะต้องท�า
รายงานเสนอ คณุคดิดแูล้วกนั การซกัถามค�าให้การ พยานหลกัฐานต่างๆ  
มจี�านวนมากเลย กว่าจะมาสรปุได้ ซึง่เรากท็�าไปเยอะมาก” 

พล.ต.อ.เสรพีศิทุธ์ กล่าวว่า ปัญหาทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ท่ีท�าให้เรือ่ง 
ตดิค้าง เพราะว่า ชวเลขเขาต้องท�างานเยอะมาก ซึง่กว่าจะสรปุได้ เราก็ต้อง 
ขอชวเลขมาเป็นพยานหลกัฐาน เหมอืนพนกังานสอบสวน ก่อนจะสรปุส�านวน
กต้็องเอาค�าให้การทกุฝ่ายมาพจิารณา อนัน้ีกเ็หมอืนกนั เมือ่เชญิมาแถลงแล้ว 
กจ็ะมบีนัทกึชวเลข ซึง่ชวเลขกจ็ะมีเสยีง ข้อความชัดเจนว่าใครท�าอย่างไร ซ่ึง
ชวเลขกจ็ะท�าไม่ทนั เพราะมกีรรมาธกิารอยูถ่งึ 35 คณะด้วยกนั 

“ส�าหรบัเรือ่งทีค้่างคาอยู่นัน้ ถ้าการเลอืกตัง้เสรจ็สิน้ มกีารจดัตัง้สภาฯ 
และจดัตัง้คณะกรรมาธกิาร ป.ป.ช.ชดุใหม่ กจ็ะน�าเสนอเรือ่งเหล่านีใ้ห้ประธาน
กรรมาธกิารคนใหม่ด�าเนินการต่อไป จะไม่สญูเปล่า ซึง่พยาน หลกัฐานต่างๆ 
กม็อียูค่รบถ้วนแล้ว” พล.ต.อ.เสรีพศิทุธ์ กล่าว

ล�าดบัท่ี 4 : ร้านตูไ่ก่ย่างเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น (นายนพินธ์  ศรทีศิ) เมน ูไก่ย่าง ส้มต�า 
ข้าวเหนยีว มยีอดจ�าหน่าย 626,000 บาท 

ล�าดบัท่ี 5 : ร้านเบญจมาศ อาหารทะเล จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  (นางเบญจมาศ กองกุล) เมนู  
หอยนางรม กุ้งแม่น�า้เผา ชิน้ปลา-เกีย๊วปลา มยีอดจ�าหน่าย 585,000 บาท

“หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควิด-19 เริม่คลีค่ลายลง การท่องเทีย่ว 
เริม่ฟ้ืนตัว นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศเริม่กลบัเข้ามาเทีย่วชมธรรมชาติ ศลิปวฒันธรรม  
และร่วมกจิกรรมในชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถิมีากข้ึน โดยกรมการพฒันาชมุชน ปรบักลยทุธ์ 
ในการกระตุน้การท่องเทีย่วถงึชมุชนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ โดยการขบัเคล่ือนโครงการชมุชน
ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ ท�าให้ชมุชนท่องเทีย่ว มคีวามพร้อม ในการต้อนรบันกัท่องเทีย่วอยูต่ลอดเวลา 
อกีทัง้ในชมุชน มธีรรมชาตทิีส่วยงามโดดเด่น มศีลิปวฒันธรรมทีโ่ดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่  
มโีปรแกรมท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์ (Champ) ให้นกัท่องเทีย่วได้ร่วมสนกุ มโีฮมสเตย์ทีม่คีวามสวยงาม
และได้มาตรฐาน พร้อมรองรบันกัท่องเท่ียว จึงส่งผลให้ยอดรายได้การจ�าหน่ายสินค้าและบรกิาร  
ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนท่องเทีย่ว OTOP นวตัวถีิ” 

นายอรรษษิฐ์ กล่าวอกีว่า ส�าหรบัในปี 2566 กรมการพฒันาชุมชนได้ด�าเนนิการส่งเสรมิการพฒันา
ผลติภณัฑ์ชมุชนโดยใช้เทคโนโลยแีละนวตักรรมให้ผลิตภณัฑ์ OTOP มรีปูแบบทีห่ลากหลายทนัสมยั 

และน่าสนใจเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลิตภณัฑ์ รวมท้ังส่งเสรมิการจ�าหน่ายสนิค้าผ่านทัง้ช่องทางออฟไลน์  
และออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีแผนการด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
OTOP อาทิ

- โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP กลุม่ปรบัตวัสูก่ารพฒันา (Quandrant D) ให้มคีณุภาพ
มาตรฐาน เป้าหมาย : ผลิตภณัฑ์กลุม่ปรบัตวัสู่การพฒันา (Quandrant D) จ�านวน  1,900 ผลติภัณฑ์ 
ปัจจบุนัมจี�านวนผูผ้ลติผูป้ระกอบการ OTOP จ�านวน 97,913 กลุม่/ราย และมผีลติภณัฑ์ OTOP 
จ�านวน 221,302 ผลติภณัฑ์ ในจ�านวนน้ีแยกเป็นผลติภณัฑ์ในกลุม่ปรบัตวัสู่การพฒันา (Quandrant D)  
จ�านวน 173,835 ผลติภณัฑ์ ซึง่ผลิตภณัฑ์กลุ่มนีย้งัมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งของคณุภาพ มาตรฐานผลติภณัฑ์ 
รูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ยัง ไม่สวยงามโดดเด่น ไปจนถึงยังไม่ตรงกับความต้องการ
ของตลาด กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดท�าโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  
OTOP ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้มมีลูค่าเพิม่สงูขึน้ ได้รบัการยกระดบั
คณุภาพมาตรฐานผลติภณัฑ์ ไปจนถึงส่งเสรมิให้มช่ีองทางการตลาดเพิม่ขึน้ทัง้ออฟไลน์และออนไลน์ 

- โครงการส่งเสรมิกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู ้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) 
เป้าหมาย : กลุม่ผู้ผลติ ผูป้ระกอบการ OTOP กลุม่ปรบัตวัสู่การพฒันา (Quadrant D) หรอืระดบั     
1-3 ดาว จ�านวน 1,520 ผลติภณัฑ์  กรมการพฒันาชมุชน จดัต้ังเครอืข่ายองค์ความรู ้KBO จงัหวดั 
เพือ่ให้สถาบนัการศกึษาในพืน้ที ่ หน่วยงานภาครฐั เอกชน ภาคประชาชน เครอืข่ายผูผ้ลติชมุชน 
ปราชญ์ชาวบ้านภายในจังหวัด ผนึกก�าลังองค์ความรู้ พัฒนาขีดความสามารถของทุกภาคส่วน  
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด และสามารถ 
สร้างนวตักรรมเพือ่เพ่ิมมลูค่า เชือ่มโยงสนิค้าจากชมุชน สูต่ลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

- โครงการพฒันาผลติภณัฑ์ OTOP Premium สูส่ากล เป้าหมาย : OTOP ระดบั 4-5 ดาว 
จ�านวน 300 ผลิตภณัฑ์ กรมการพัฒนาชมุชน ได้ก�าหนดด�าเนนิการพฒันายกระดับผลติภัณฑ์ OTOP 
ให้เป็นสินค้า Premium ที่มีความสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน พัฒนา 
ขดีความสามารถด้านการแข่งขันทางตลาดให้สามารถเข้าสูช่่องทางการตลาดสากล 

- การพฒันาต่อยอดภมูปัิญญาผลติภณัฑ์  Young OTOP สูส่ากล เป้าหมาย จ�านวน 100 
ผลติภณัฑ์ กรมการพฒันาชุมชนเหน็ถงึความส�าคญัของการส่งเสริมให้ประชาชนพฒันาภูมปัิญญา
ท้องถ่ินสูเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ (Creative Economy) การส่งเสรมิให้เยาวชนคนรุน่ใหม่ทีเ่ป็นทายาท 
ผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีสนใจเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการสร้างคนรุ่นใหม่  
เพือ่เป็นก�าลงัหลกัในการอนรัุกษ์และสบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่ ตลอดจนสามารถน�าภมูปัิญญาท้องถิน่
มาสร้างให้เกิดมลูค่า เกดิการพัฒนาอาชพี สร้างงาน สร้างรายได้จากการผลติสนิค้า OTOP ให้กบั
เยาวชนคนรุน่ใหม่ และมเีป้าหมายในการพฒันาให้เป็นผู้ประกอบการ OTOP รุน่ใหม่ ท่ีมศีกัยภาพ
ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีต่อยอดจากภมูปัิญญาท้องถ่ินได้อย่างสร้างสรรค์

อธบิดีกรมพฒันาชุมชน ชีแ้จงถึงกรณีท่ีศูนย์แสดงสนิค้าและจ�าหน่าย OTOP บางแห่งถกูปล่อยทิง้
รกร้างหรอืไม่มกีารด�าเนินการหรอืขายสนิค้าว่า จากการส�ารวจข้อมลู มศูีนย์แสดงสนิค้าและจ�าหน่าย 
OTOP ทัว่ประเทศ จ�านวน 198 ศนูย์ โดยมหีน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นผูด้�าเนนิการ 
แบ่งเป็นของกรมการพฒันาชมุชน จ�านวน 103 ศนูย์ หน่วยงานอ่ืน จ�านวน 95 ศนูย์ และยงัมกีาร
ด�าเนินการอยู่ จ�านวน 182 ศูนย์ หยดุด�าเนนิการแล้ว จ�านวน 16 ศนูย์ 

“ในบทบาทของกรมการพฒันาชมุชนมหีน้าทีส่่งเสรมิทางการตลาด โดยให้จงัหวัดจดัหาแนวทาง 
ความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากศูนย์แสดงสินค้าและจ�าหน่าย OTOP ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
ในการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกับ OTOP เช่น การจดักจิกรรมตลาดสินค้า OTOP ตลาดประชารฐั  
เพือ่เป็นการส่งเสรมิและประชาสัมพนัธ์ผลติภณัฑ์ OTOP ในแต่ละพืน้ท่ี ซึง่สามารถประชาสมัพันธ์
ผ่านท้ังช่องทางออฟไลน์ และส่ือออนไลน์ อีกท้ัง กรมการพฒันาชมุชน มกีารจดัจ้างนกัการตลาด 
รุน่ใหม่ทัว่ประเทศ จ�านวน 120 อตัรา ทีจ่ะสามารถเข้าไปช่วยขบัเคลือ่นและส่งเสรมิประชาสมัพันธ์
สนิค้าได้อกีทางหนึง่ด้วย” นายอรรษษิฐ์ กล่าวปิดท้าย

“ส�าหรับจุดเปลี่ยนของฝุ ่นในเมืองหรือ
กรงุเทพฯ คอืการหนัมาใช้รถอีว ีเนือ่งจากฝุน่ในเมอืง 
คือควันจากท่อไอเสียรถยนต์ แต่จุดเปลี่ยนทาง 
ภาคเหนอื คอืการใช้ประโยชน์ของทีด่นิ ต้องส่งเสรมิ 
ให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น  
ส่งเสริมและสอนให้น�าเชื้อเพลิงไปท�าชีวมวล  
ผลติไฟฟ้า น�าไปท�าปุย๋” นายอรรถพล กล่าว

 สภาลมหายใจภาคเหนอื ชีปั้ญหาฝุน่ควนั
 รนุแรงกว่าปีก่อน

ทางด้านสภาลมหายใจภาคเหนือ ระบุว่า 
สถานการณ์ฝุน่ PM 2.5 ของภาคเหนือ เข้าขัน้
วกิฤตทกุจงัหวัด บางพ้ืนทีม่ค่ีาอากาศทีเ่ป็นมลพษิ
สงูสุดทะล ุ 600 มคก./ลบ.ม. เทยีบเท่า Beyond 
AQI ของสหรฐัอเมรกิา โดยเฉพาะจงัหวดัเชียงใหม่ 
พุง่ข้ึนสงูอยู่ในระดบัสีม่วงเข้ม อันดบั 1 มจี�านวน
ฝุน่ละอองขนาดเลก็ไม่เกนิ 2.5 ไมครอน ถงึ 260 
ไมโครกรมัต่อลกูบาศก์เมตร (µg/m³) นบัว่าคุณภาพ
อากาศอนัตรายอย่างย่ิง

นายบณัรส บวัคลี ่ ผูแ้ทนสภาลมหายใจภาค
เหนอื กล่าวว่า ในปีนี ้ปรมิาณฝุน่ควนัเพิม่มากขึน้ 
กว่าเดิม ด้วยสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง จึงเป็น 
ความกงัวลในพืน้ทีม่ากกว่าปีทีแ่ล้ว และสิง่ทีเ่ครอืข่าย 
ได้ด�าเนินการใน 9 จังหวัด ของสภาลมหายใจ

ภาคเหนอื คอืพยายามผลกัดนัข้อแก้ปัญหา เช่น  
ไฟข้ามเขต ไฟแปลงใหญ่ ปรากฎว่าปีน้ีมีการตอบรบั 
เป็นอย่างดี เช่น ภาคเหนือตอนบน จับมือกัน 
ในการจดัการไฟป่าแบบข้ามเขต แม้จะมคีวามตืน่
ตวัเป็นอย่างมาก อย่างไรกต็ามมองว่า ความคืบหน้า
ในการท�างานของรัฐยังคงช้าอยู่ ไม่ทันกับปัญหา
สถานการณ์ เนื่องจากภาครัฐยังใช้วิถีเดิมๆ คือ  
การดบัไฟในป่า รดน�า้ ต่างๆ 

จากกรณเีรือ่งการทจุรติในกรมอุทยานฯ ช้ีว่า 
มกีารเรยีกเก็บเงินจากงบประมาณเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู 

ในหน่วยงาน โดยมข้ีอมลูว่า หน่วยงานทีเ่กีย่วกบั
การป้องกนัและแก้ปัญหาไฟป่า จะถกูเรยีกเกบ็เงนิ 
ในสัดส่วนมากที่สุด ซ่ึงหากเป็นเรื่องจริงจะเกิด
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการปัญหามลพิษ 
ฝุน่ควนัและไฟป่าทีเ่ป็นวกิฤตเรือ้รงัมายาวนาน โดย
เฉพาะกจิกรรมป้องกนัไฟ เช่น การจดัท�าแนวกนัไฟ  
ตลอดถึงอุปกรณ์ความพร้อมของการเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และอาจจะรวมถึงการปล่อยให้เกิด 
ไฟไหม้ในป่าโดยไม่จ�าเป็น เพื่อรักษาสัดส่วน 
งบประมาณทีไ่ด้รบัต่อไปในแต่ละปี จงึอยากให้ทาง 
ภาครฐัสร้างความมัน่ใจว่าการชงิเผา และแนวกนัไฟ 
เป็นประโยชน์ และกิจกรรมเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์ 
ของรฐั ควรจะเปิดเผย โปร่งใส และควรจะต้อง
เปิดให้สาธารณะเข้าไปมส่ีวนร่วม ได้รบัรู้ตัง้แต่ต้น

“ต้องยอมรบัว่าปัญหาไฟทีเ่กดิขึน้นัน้ 80% เกดิ
มาจากไฟในป่าของรฐั ไม่ว่าจะเป็นการชิงเผา หรอื
การท�าแนวกนัไฟ ปัญหาทีเ่กดิขึน้ไม่แตกต่างกบัที่
ชาวบ้านลกัลอบเผา แม้ว่า ปัจจบุนัจะมกีารร่วมมือ 
กบัชาวบ้านเพือ่ด�าเนินการช่วยกนัในการแก้ปัญหา  
โดยมกีารท�างานร่วมกนัทัง้สภาลมหายใจ มคีณะ
กรรมการจงัหวดัข้ึนมา ท�าให้ภาพรวมดกีว่าแต่ก่อน  
แต่ยังไม่พอใจเท่าที่ควร” ผู้แทนสภาลมหายใจ 
ภาคเหนอื กล่าว



ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 วันที่ 16-31 มีนาคม 2566 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

หลังจากนายกรัฐมนตรีแจ ้ง เรื่องขึ้น 
ค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต�าบล ในช่วงเปิดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการของสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต�าบลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2566 ณ ศนูย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอดุรธาน ีอ.เมือง จ.อดุรธานี โดยแย้มว่า  
กระทรวงมหาดไทยก�าลงัด�าเนนิการอยู ่ คาดว่า 
จะประกาศในราชกจิจานเุบกษา ภายใน 1 สปัดาห์ 
แต่ล่วงเลยเวลาดงักล่าวมาแล้ว ราชกจิจานเุบกษา 
ยังไม่ประกาศออกมา ท�าให้คน อบต.ต้องลุ้น 
ระทกึต่อว่า จะส�าเรจ็ก่อนรัฐบาลหมดวาระหรอืไม่?

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วย
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารฐัมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยนายธนกร  วงับญุคงชนะ  รัฐมนตรี
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรีและนายชัชวาลล์ 

ฝันของ อบต.เป็นจริงหรือล่มสลาย!
ลุน้ ครม.ยกสุดท้าย ก่อนรัฐบาลครบวาระ

ราชการแผ่นดนินัน้จะท�าอย่างไรใ ห้สามารถเดนิ
ไปข้างหน้า และท�าให้ประช าชนได้รั บประโยชน์
สงูสดุขอขอบคณุอบต.ทัว่ประเทศทีช่่วยกนัดแูล
ประชาชนและแก้ไขปัญหาต่างๆในพืน้ที่ทีผ่่าน
มาอาจจะมปัีญหาต่างๆบ้างแต่เรากผ่็านปัญหา
ไปด้วยกนัซึง่เป็นฝีมือของพวกเราทกุคน

“โลกใหม่คือโลกที่เป ลี่ยน แปลงไปด้ วย
เทคโนโลยดีจิทิลั เร าไม่รูว่้าเรา จะเผชญิกับอะไร
อกีบ้างในโลกใหม่ใบนี้แต่พวกเราจะพฒันาตวัเอง
อย่างต่อเนือ่งการท�าหน้าท่ีของพวกท่านสะท้อน
ให้เหน็ถงึปัญหาในระดบัพืน้ที่เพือ่น�าไปสูก่ารแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทนัท่วงที อย ากให้โคร งการต่างๆ
ได้เกิดขึ้นน�าไปสู่ความเจริญของท้ องถิ่นสร้าง
ผลประโยชน์สขุให้กบัประชาชนทัว่ประเทศ”

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ใ นการท�างา น
ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมนัน่คอืประชาธปิไตย
ตนเองพยายามจะให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด

คงอดุม ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรีเดนิทางไปร่วมพธิี
เปิดโครงการสมัมนา“บทบาทท้องถิน่ไทยกบัการ
กระจายอ�านาจเพือ่การไปต่ออย่างยัง่ยืน”ณศนูย์
การศกึษาสามพร้าวมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี
อ.เมืองจ.อดุรธานี

ผศ.(พิเศษ) ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา  นายก
องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสามจ.ปทุมธานี
ในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วน ต�าบล
แห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรบัความว่าชาวอบต.
รู้สึกปิติยินดีที่นายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็น
ประธานเปิดการสมัมนาในครัง้นี้เพราะตลอดสมัย
ท่ีตนเองเป็นนายกอบต.มา20ปีไม่เคยมนีายก
รฐัมนตรีคนไหนให้เกยีรตมิาเป็นประธานอย่างน้ี
ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์คนท้องถิ่น
ทัว่ประเทศกว่า6,000คนซึง่มารวมกนัอยูใ่นท่ีนี้
กพ็ร้อมมาให้ก�าลงัใจนายกรฐัมนตรีในการท�างาน
สานต่อให้ประสบผลส�าเร็จเพือ่การพฒันาประเทศ
ให้มัน่คงมัง่คัง่ยัง่ยนื

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวเปิดสัมมนา ความว่า ถือเป็นโอกาสส�าคัญ
ทีไ่ด้มาพบกันตอนแรกกต็ืน่เต้นอยู่เหมอืนกนัเพราะ
พวกท่านเป็นผูบ้ ริหารท้อง ถิน่ทีม่าจากทุกภูมภิาค
จึงถือเป็นโอกาส ท่ีจะได้พูดกับประชาชนกว่า
70ล้านคนไปด้วยกนัขอย�า้ว่าสิง่ส�าคัญในการบริหาร

ไม่ขดัแย้งอะไรทัง้สิน้ ห ลายปีทีผ่่านมา มีส่ิงดีๆ 
เกดิขึน้มากมายคาดหวังว่าหลายจงัหวัดจะเตบิโต
ไปด้วยกัน และผู้ที่มาร่ วม สัมมนาในวันนี้ คือ
ฐานรากของประเทศ  เป็นผู้ ที่จะท�ารายได้ให้กับ
ประเทศ ซึ่งท้อง ถิ่น ท้อ งที่ ก็ต้องช่วยเหลือ
ซึง่กนัและกนัเตบิโตแขง็แรงไปด้วยกนัเพราะเรา
มปีระชากรถงึ70ล้านคน

ในส่วนของแผนยทุธศาสตร์ชาติ20ปีเป็นแผน
แม่บททีส่�าคญัยิง่จะต้องเดนิไปข้างหน้าด้วยกนั
6ด้านจะท�าอะไรในพ้ืนทีก่ต้็องสามารถตอบได้ว่า
เป็นไปตามแผนหรือส อดคล้องกับเป้าหมาย
ตรงไหนซึง่ไม่ใช่เร่ืองยากจะมาจะไปกท็�าให้ถกูต้อง
ตามกฎหมาย และอย่า ท�าเพื่อป ระโยชน์ตัวเอง
ต้องท�าเพือ่คนข้างหลังเพื่อส่งต่อลูกหลานให้เขา
ท�าต่อไปเราต้องเปิดตาเปิดใจให้กว้างช่วยกนัดแูล
ประเทศไทยในด้านต่างๆไปด้วยกนั

“ในส่วนของการขึน้ค่าตอบแทนนายกอบต.
และสมาชิกสภาอบต.ทีท่กุคนรอคอยนัน้กระทรวง
มหาดไทยเร่งด�าเนินการอยู่คาดว่าจะประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาใ นสั ป ดาห์หน้ า และต่อไป
กจ็ะมกีารยกระดบัอบต.ขึน้เป็นเทศบาลซ่ึงขณะนี้
รฐับาลก�าลังท�าร่างพ.ร.บ.ประมวลกฎหมายท้องถิน่
เพือ่ยกระดบัอบต.เป็นเทศบาลทั้งหมด”นายก
รัฐมนตรีกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า เรือ่งการขึน้ค่าตอบแทน
ให้กบัผูบ้รหิารและสมาชิกสภาอบต.ที่พล.อ.ประยทุธ์
จนัทร์โอชานายกรฐัมนตรีบอกว่าจะประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษาภายใน 1 สปัดาห์ แต่จนบดัน้ี
กว่า1สปัดาห์แล้วยงัไม่มปีระกาศในราชกจิจานเุบกษา
แต่อย่างใดท�าให้คนอบต.ทัว่ประเทศต้องลุน้ระทกึ
เพราะรัฐบาลจะหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม
นีแ้ล้ว

ข่าววงในแจ้งว่า เป็นเพราะฝ่ายกฏหมาย
แนะน�าว่ากระทรวงมหาดไทยต้องน�าเรือ่งดงักล่าว
ผ่านการเหน็ชอบในทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี(ครม.)
เสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
คนอบต.จงึต้องลุ้นกันต่อไปว่าในการประชมุครม.
วนัที่14มนีาคมนี้ซึง่คาดว่าจะเป็นการประชุมครม.
นดัสดุท้ายจะมีการบรรจวุาระเข้าสู่ทีป่ระชมุครม.
หรอืไม่เพือ่จะได้น�าไปประกาศในราชกจิจานเุบกษา
ต่อไป
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เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

โค้งสดุท้ายก่อนจะยบุสภาหรอืครบวาระรฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา การเมอืงเข้มข้น
เร้าใจยิง่พรรคการเมืองลงพืน้ทีห่าปพูรมพรรคเพือ่ไทยประกาศแลนด์สไลด์ชู“อุ๊งอ๊ิง” แพทองธาร 
ชินวตัรและเศรษฐา ทวสิีนเป็นแคนดเิดตนายกรฐัมนตรแีล้วอาจจะมีดร.สุรเกยีรต์ิ เสถยีรไทย
โผล่มาเป็นแคนดเิดตด้วยไม่รูใ้ครปล่อยข่าวแต่กน่็าสนใจตดิตาม.... ส่วนพรรคภูมิใจไทยหมายมัน่
ป้ันมือว่าจะกวาดส.ส.ให้ได้มากกว่าเดมิเพราะมผีลงาน“พดูแล้วท�า”แต่จะเป็นด้วยกรรมเมือ่ปางใด
กไ็ม่แจ้ง“ถกูเตะสะกดัขา”เรยีกได้ว่างานเข้า.... งานแรกส.ส.ฝ่ายค้านเข้าชือ่เสนอชวน หลีกภยั
ประธานรฐัสภา ให้ส่งค�าร้องไปยงัศาลรฐัธรรมนญู ขอให้วนิจิฉัยสถานภาพความเป็นรฐัมนตรขีอง
ศกัดิส์ยาม ชดิชอบข้อหาซกุหุน้จนศาลรัฐธรรมนูญสัง่ให้หยดุปฏบิติัหน้าที่ในต�าแหน่งรมว.คมนาคม
ให้ชีแ้จงภายใน15วนัและจนกว่าศาลรธน.จะมคี�าวนิิจฉยั... ตามมาด้วยชวูทิย์ กมลวศิษิฏ์
หลังพักยกจากทุนจีนสีเทา เลี้ยวมาถล่มใส่พรรคภูมิใจไทยเร่ืองนโยบายกัญชา ที่เสี่ยชูวิทย์ใช้
วาทะกรรมว่า“กญัชาเสร”ีโดยกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุให้เดก็เยาวชนหนัไปพีก้ญัชาอย่างสนกุสนาน
ขณะที่คุณค่ากัญชาทางการแพทย์ก็ไม่ชัดเจน ลั่นประกาศจะตามแฉ และชักชวนให้ประชาชน
ไม่ลงคะแนนเสยีงเลอืกพรรคภมูใิจไทยในการเลอืกตัง้คร้ังน้ี2กรณนีี้อนทุนิ ชาญวรีกลูรมว.กระทรวง
สาธารณสขุและหวัหน้าพรรคภมูใิจไทยคงถึงกับปวดขมบั.... ส่วน“บิก๊ตู่” พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา
นายกรฐัมนตรี ยงัคงเดินสายพบปะประชาชนต่อเนือ่ง ทัง้ในฐานะนายกรฐัมนตรี และในฐานะที่
พรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชือ่ให้เป็นนายกรฐัมนตรี“กต้็องจดัสรรบทบาทตวัเองให้ถกูให้ควร”
พลาดพลัง้ไปมีสทิธิถ์กูร้องเรยีนและถกูกกต.เล่นงานได้…. ก่อนหน้านี้เม่ือ2มีนาคมทีผ่่านมา
“บิ๊กตู่” โผล่ไปเปิดงานสัมมนาวิชาการของของสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยที่ จ.อุดรธานี

แย้มกบัผูม้าสัมมนากว่า5,000คนว่ากระทรวงมหาดไทยจะขึน้ค่าตอบแทนในผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภา อบต.คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานเุบกษาภายใน1อาทิตย์“ผล 1 อาทติย์ไปแล้ว ยงัเงียบ”
เพราะดเูหมอืนว่าจะต้องน�าเข้าทีป่ระชมุครม.เสยีก่อนงานนีค้นอบต.คงต้องลุน้กนัต่อ“ถ้า ครม.อนมุตัิ 
เอาช่อดอกไม้และคะแนนไปเลย แต่ถ้าเข้า ครม.ไม่ทนั รัฐบาลหมดวาระไปก่อน มีสิทธิร์บักระถาง
และก้อนอิฐไปแทน”....  ด้าน FBปฏบิตักิารหมาเฝ้าบ้าน ก�าลังเกาะตดิเรือ่งไม่ชอบมาพากล
ในโครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์บรเิวณจุดชมววิและปรบัปรงุท่าเรอืเพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่วของจังหวดั
พงังา งบ30ล้านบาทกรณที�าปฏมิากรรมปูปลากุง้หอยทีอ่�าเภอทบัปดุราคาตวัละหลายแสนบาท... 
สร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองพังงาเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งท�าทางเดิน
ปูกระเบื้องอย่างดี พร้อมราวกันตกและระบบไฟแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ริมถนน
หลงัศาลากลางจังหวดัพงังา83 ต้น ต้นละ55,089บาทรวม4,572,387บาท.... 
ปลกูต้นเพททาโร9ต้นต้นละ2,436.20บาทรวม21,925.80บาทแต่หน้างานไม่พบสกัต้น...

 ต้นรวงผ้ึง 2 ต้น ต้น
ละ 20,098.65  บาท รวม
40,197.30บาทตายไปแล้ว
1 ต้น ...  ต้นทองอุไร
37 ต้น ต้นละ 6,090.50
บาทรวม225,348.50บาท
เหลือให้เห็นราว 9 ต้น…

 ต้นเข็มดอกเหลอืง 777
ต้นต้นละ146.17บาทรวม
113,575.64 บาท สภาพ
ร่อแร่…  ต้นนอีอน 400
ต้นต้นละ231.44บาทรวม

92,575.60บาทตามด้วยไม้พุ่มพืน้ถิน่สีเหลอืง70ต้นต้นละ146.17บาทรวม10,232.04บาท
แต่หน้างานเหลอือยูไ่ม่กีต้่นแถมปลกูหญ้า7.2ไร่ซึง่จากการวดัหน้างานจรงิพบปลกูหญ้าอยู่เพยีง
5ไร่เศษรวมเป็นเงนิ1,091,205.8บาท….. สร้างขอบสระน�า้พทุีใ่นเอกสารปร.4(BOQ)ระบุ
เป็นงาน“เรยีงหนิยาแนว”ปรมิาณงาน772.38ลบ.ม.รวมเป็นเงนิ953,292.65บาทแต่หน้างาน
เรยีงหินแบบไม่มีการยาแนวส่วนชดุน�า้พุมูลค่า6,000,570บาทเปิดทดสอบครัง้เดยีวใช้ได้สามวัน...

ตามด้วยกระถางต้นไม้2ชดุชดุละ26,843.90บาทรวม53,687.80บาทจากการตรวจสอบ
หน้างานพบเป็นกระถางปนูเปลอืยแบบยาว ดแูล้วราคาไม่น่าจะเกนิอนัละ 2,000 บาท และไม่มี

ต้นไม้เหลือสกัต้น “งานนี ้ ปปช. สตง. เร่งตรวจสอบหน่อย เงนิภาษขีองชาวบ้าน 
ทัง้น้ัน”

 แสดงความยนิดีกบัศาลปกครองครบรอบ 22 ปี
สมชาย รังสิวัฒนศกัดิ์ นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย, ผศ. (พเิศษ)ดร.วิระศกัด์ิ ฮาดดานายก
สมาคมองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งประเทศไทยร่วมแสดง
ความยินดเีนือ่งในโอกาสครบรอบ22ปีศาลปกครองและเข้า
ร่วมเป็นวทิยากรในการสมัมนาเร่ืองเก่ียวกับ e-Admincourt

ในงานสปัดาห์วชิาการ

ชวิูทย์ กมลวิศิษฏ์อนุทิน ชาญวีรกูลพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา  เศรษฐา ทวีสินแพทองธาร ชนิวัตร

 ธอส.ร่วมส่งมอบยางยืด “โครงการ ธอส. ร้อยยาง สร้างสุข เพือ่สงัคมไทย”
ฉตัรชยั ศิรไิลกรรมการผูจ้ดัการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วยคณะผู้บรหิาร

และผู้ปฏิบัติงานธนาคาร ร่วมส่งมอบยางยืดเพื่อสุขภาพที่ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาของธนาคาร
ทัว่ประเทศร่วมกนัจดัท�าข้ึน11,999ชิน้ใน“โครงการธอส.ร้อยยางสร้างสขุเพือ่สงัคมไทย”
ให้แก่วดัห้วยปลากัง้จ.เชยีงรายโดยมีพระไพศาลประชาทร ว.ิ (พบโชค ตสิสฺว�โส)เจ้าอาวาส
วดัห้วยปลากัง้เป็นผูร้บัมอบเพือ่น�าไปช่วยเหลอืผู้ป่วยหรอืผู้สูงอายใุนการเสรมิสร้างฟ้ืนฟกูล้ามเนือ้ฯ

 ประธานกรรมการบรษิทั บางจากฯ รบัมอบรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ  
พชิยั ชณุหวชริ ประธานกรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรช่ัน รับมอบรางวัลประกาศ

เกยีรตคิณุTheCreators84บุคลากรทรงคณุค่าผู้สร้างปรากฎการณ์ในฐานะทีเ่ป็นนกัศกึษาเก่า
พาณชิยศาสตร์และการบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์(มธ.)ทีม่คีวามเหมาะสมกบัเกยีรตภิมูแิห่งคณะฯ
เป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจน
มีส่วนช่วยเหลือสังคม ผ่านการสรรหาและกล่ันกรองโดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชีมธ.โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.หริญั รดศีร ีเป็นประธานฯ

 BAM ให้การต้อนรบั บรษัิท บริหารสนิทรัพย์สขุมุวิท จ�ากัด
บณัฑติ อนนัตมงคลประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารบรษิทับรหิารสนิทรพัย์กรงุเทพพาณชิย์จ�ากดั

(มหาชน)หรอืBAMพร้อมคณะผูบ้ริหารให้การต้อนรับบรษิทับรหิารสนิทรพัย์สขุมุวิทจ�ากดั
หรอื SAM ในโอกาสเยีย่มชมบรษิทัฯ เพือ่ศกึษาดงูาน แลกเปลีย่นความรู้ และประสบการณ์
ท�างานระหว่างกนัณBAMส�านกังานใหญ่

 ธนารักษ์ลงนามสญัญาเช่าโครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
จ�าเริญ โพธยิอด อธิบดกีรมธนารกัษ์ เป็นประธานในพธิลีงนามในสญัญาร่วมลงทนุ (โดย

วธิกีารอนญุาต) โครงการพฒันาปรบัปรงุท่าเรอืสงขลา บนทีดิ่นราชพสัดุ ต.หวัเขา อ.สิงหนคร
จ.สงขลา เนือ้ทีร่วม 78-2-96.2 ไร่  ระหว่าง กระทรวงการคลงั โดยกรมธนารกัษ์กับบรษิทั
เจ้าพระยาท่าเรอืสากล จ�ากดั โดยประพนัธ์ ภทัรประสทิธิ ์ กรรมการบรษิทัเจ้าพระยาท่าเรอื
สากลจ�ากดัและวฒันชยั เรอืงเลิศปัญญากลุกรรมการบรษิทัเจ้าพระยาท่าเรอืสากลจ�ากัด

 สพฉ.ร่วมกบั กรมอนามยั พัฒนาระบบบริการด้านสขุภาพเพ่ือประชาชน
ร.อ.อ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึก

ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบ “สุขภาพดี
วถิไีทยใหม่สร้างไทยสร้างชาต”ิระหว่างสถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติและกรมอนามัย
โดย น.พ.สวุรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยัอธบิดีกรมอนามยัณกรมอนามยักระทรวงสาธารณสขุ

 ออมสนิ สนบัสนนุโครงการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
พล.อ.สรุยทุธ์ จลุานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมลูนธิพิิทกัษ์อทุยาน

แห่งชาตเิขาใหญ่รบัมอบเงนิจากวทิยั รตันากรผูอ้�านวยการธนาคารออมสนิเพือ่สนบัสนนุการ
จดัท�าสือ่ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่อบรมให้ความรู้ความเข้าใจทีถ่กูต้องแก่ประชาชนและเยาวชน
ให้เหน็ถงึความส�าคญัการปลกุจติส�านกึรบัผดิชอบต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
ภายใต้โครงการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมNEXTGENNEWWORLD

ธ.ก.ส.ร่วมงานสถาปนา ส.ป.ก.
ศรทัธา อนิทรพรหมผูช่้วยผูจั้ดการพร้อมด้วยวรีะศกัด์ิ อนิทร์กลัน่ผอ.ฝตส.พนม คอนรัมย์

ผอ.สตท.เป็นผู้แทนธนาคารร่วมแสดงความยินดีเนือ่งในโอกาสคล้ายวันสถาปนาการส�านกังาน
ปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตร(ส.ป.ก.)ครบรอบ48ปีพร้อมร่วมบรจิาคสมทบทนุมลูนธิไิชยยงค์ชชูาติ
โดยมี วณิะโรจน์ ทรพัย์ส่งสขุ เลขาธกิารส�านกังานปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตร เป็นผู้รบัมอบ
นอกจากนี้ได้เยีย่มชมบธูนทิรรศการร้านจ�าหน่ายสินค้าผลติภัณฑ์ในเขตปฏริปูทีด่นิ

 สปส.  MOU รพ. 35 แห่ง เพ่ิมประสทิธิภาพผู้ประกันตนเข้าถึงประกันสงัคม 
บญุสงค์ ทพัชยัยทุธ์ เลขาธกิารส�านกังานประกนัสงัคม เป็นประธานในพธิลีงนาม บนัทกึ

ข้อตกลงการให้บรกิารทางการแพทย์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการเข้าถงึการรักษาของผู้ประกนัตน
ในระบบประกนัสงัคมสามารถเข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ในระบบประกนัสงัคมเพือ่ลดการรอคอย
การผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู ้ประกันตนสามารถกลับไปท�างาน
ได้อย่างรวดเรว็และด�าเนนิชวีติอย่างมปีระสทิธภิาพโดยมีผูบ้รหิารส�านักงานประกนัสังคมรวมทัง้
ผูบ้รหิารสถานพยาบาลทัง้35แห่งพร้อมเจ้าหน้าท่ีส�านกังานประกันสงัคมให้การต้อนรบั

 PEA จัด Kick off  “กฟภ.ห่วงใย ความปลอดภยัของประชาชน” ปี 2566
สมคัร ว่องไวพาณชิย์ผูอ้�านวยการฝ่ายวศิวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต2

(ภาคกลาง)จงัหวัดชลบรุีเป็นประธานในพิธีKickoffโครงการ“กฟภ.ห่วงใยความปลอดภยั
ของประชาชน”โดยมผีูบ้ริหารพนักงานในสังกดัและผู้ทีเ่กีย่วข้องร่วมพธิี



ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 วันที่ 16-31 มีนาคม 2566 ธรรมาภบิาล/มหาดไทย   5

อสส.กร้าว รือ้ 5 คดดัีง เหตไุม่ฟ้อง
ตัง้ทีมตงฉนิ 5 คณะ คืนภาพลกัษณ์

นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษก
ส�านักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่
28ก.พ.ทีผ่่านมาน.ส.นาร ีตัณฑเสถยีร อยัการ
สูงสุด (อสส.) มีค�าส่ังที่ 420/2566 ลงวันที่
28ก.พ.66เรือ่งต้ังคณะท�างานข้ึนตรวจสอบ
ข้อเทจ็จรงิ กรณีปรากฎข่าวตามสือ่มวลชนและ
ที่มีผู้มาร้องเรียนเกี่ยวกับค�าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา
ทีป่ระชาชนให้ความสนใจและอาจมผีลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์ของส�านกังานอยัการสูงสดุ โดยให้มี
อ�านาจและหน้าที่ ให้รายงานผลการตรวจสอบ
พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

การสั่งคดีและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตามที่เห็น
สมควรต่ออยัการสงูสุดเพือ่ประกอบการพจิารณา
สัง่การต่อไป

กรณีข่าวสารและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
ค�าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ที่อยู่ในความสนใจของ
ประชาชน และอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ของส�านกังานอยัการสงูสดุ ด้วยส�านกัข่าวเเห่ง
หนึง่ เผยแพร่ข่าว ต้องเร่งรดักวาดขยะใต้พรม
ที่ส�านักงานอัยการสูงสุด โดยมีการกล่าวถึง
หลายคดี ทีก่ลายเป็นภาระและเป็นขยะใต้พรม
ที่น.ส.นาร ีตณัฑเสถียรอสส.ต้องเร่งเกบ็กวาด
ขณะที่เวลาท่ีอยู่ในต�าแหน่งมีเพียง 1 ปี ซึ่ง
เวลาผ่านไปแล้ว 5 เดือน จึงเหลือเวลาอยู่ใน
ต�าแหน่งอกีเพียง7เดอืนถ้าไม่สามารถสะสาง
สิง่ทีซ่กุซ่อนอยูไ่ด้หมด ภาระนีจ้ะกลายเป็นของ
ผูด้�ารงต�าแหน่งอยัการสงูสดุคนต่อไป

ส�าหรับคดีตามข่าวสื่อมวลชนมี 5 คดี 
ประกอบด้วย คดีเผาสวนงู ท่ีจังหวัดภูเก็ต,  
คด ีซี.พ.ีเค อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั กบัพวก,  
คดนีายแทนไท ณรงค์กลู กบัพวก, คดมีาวนิเบต 
ดอทคอม และคดียาเสพติดเมทแอมเฟตามีน  
4 เเสนเมด็ ทีจ่งัหวดันนทบรุ ีและ คดีนายก�าพล  
วริะเทพสภุรณ์ กบัพวก ตามหนังสอืร้องเรยีนของ  

นายชวูทิย์ กมลวศิษิฐ์ ฉบบัลงวนัที ่ 14 ฉบบั
ลงวนัที ่14 ก.พ. 66  ถงึประธาน ก.อ. อนัเป็น 
กรณีเกี่ยวกับค�าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู ่ใน 
ความสนใจของประชาชน 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 19 และ
มาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรอัยการ และ
พนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 จึงแต่งตั้งบุคคล
ต่อไปนี้ เป็นคณะท�างานตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณข่ีาวสาร และเรือ่งร้องเรยีนเกีย่วกบัค�าสัง่
ไม่ฟ้องคดอีาญาทีอ่ยูใ่นความสนใจของประชาชน
โดยมคีณะท�างานดงันี้

คณะที่ 1 คดี นายก�าพล วิระเทพสุภรณ์
กับพวก เก่ียวกับสถานบริการ อาบ อบ นวด
วคิตอเรยี ซเีคร็ท และคดีเผาสวนงู ที่ จ.ภเูกต็
ประกอบด้วย 1. นายจุมพล พันธุ ์สัมฤทธิ์
รอง อสส.หวัหน้าคณะท�างาน 2. นายอทิธพิร
แก้วทพิย์ รอง อสส. 3. นายธรมัพ์ ชาลจัีนทร์
ผูต้รวจการอยัการเป็นคณะท�างาน

คณะที่ 2 คดี ซี.พี.เค อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ากัด กบัพวก (บรษิทัในเครอืของนายเปรมชยั
กรรณสูตรกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทย
ดีเวล๊อปถูกกล่าวหารุกป่า) ประกอบด้วย
1.นายศกัดาช่วงรงัษีรองอสส.เป็นหวัหน้าคณะ

ท�างาน2.นายโชคชยัทฐิกัิจจธรรมคณะท�างาน
3.นายโกศลวฒัน์อนิทุจันทร์ยงรองอธบิดอียัการ
สคช.เเละรองโฆษกอสส.คณะท�างาน

คณะที่ 3 คดี นายแทนไทณรงค์กูล กับ
พวก เก่ียวกับเว็บพนันออนไลน์ ประกอบด้วย
1. นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รอง อสส.
หัวหน้าคณะท�างาน 2. นายโกวิท ศรีไพโรจน์
อธิบดีอัยการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่าย
อยัการ3.นายคถาสถลสดุอยัการจงัหวดัประจ�า
ส�านกังานอยัการสงูสดุเเละรองโฆษกอสส.เป็น
คณะท�างาน

ประกอบด้วย 1. นายอ�านาจ เจตน์เจริญรักษ์
รองอสส.หวัหน้าคณะท�างาน2.นายนติิสขุเจรญิ
รองอธิบดีอัยการส�านักงานที่ปรึกษากฎหมาย
3.นายจติภทัรพุม่หริญัอยัการประจ�าส�านกังานอยัการ
สูงสุด ส�านักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้ เเละ
รองโฆษกส�านักงานอัยการสงูสดุ

ทัง้น้ี ให้คณะท�างานท้ัง 5 ชดุมอี�านาจและ
หน้าท่ีดงันี้

1.ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั่งคดีของ
พนกังานอัยการท่ีเก่ียวข้องกับคดท่ีีได้รบัมอบหมาย
กรณีค�าสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจ

บคุลากรทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้ข้อเทจ็จรงิข้อมูลหรอื
ความเหน็ประกอบการตรวจสอบ

5.เรียกเอกสารจากหน่วยงานภายใน
ส�านักงานอัยการสูงสุดท่ีเก็บรักษาเอกสารเพื่อ
ประกอบการพจิารณาและให้หน่วยงานดงักล่าว
ให้ความร่วมมอืจดัส่งเอกสารโดยพลนั

6.เชิญบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้
ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือความเห็นประกอบการ
ตรวจสอบ และขอเอกสารหลักฐานจากบุคคล
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการ
พจิารณาทัง้นี้ให้หวัหน้าคณะท�างานฯแต่ละคณะ
มอี�านาจลงนามในหนงัสอืออก

7.ให้หวัหน้าคณะท�างานแต่ละคณะมอี�านาจ
แต่งต้ังคณะท�างานเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น
และเหมาะสม

8. ให้หวัหน้าคณะท�างานแต่ละคณะมอบหมาย
ให ้บุคคลหรือคณะบุคคลด�าเนินการอื่นใด
เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุน หรืออ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินการตรวจสอบของ
คณะท�างานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงรวมถงึการให้ข้อมลู
ข่าวสารหรอืประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัการด�าเนนิการ
ตรวจสอบของคณะท�างานได ้ ตามที่ เ ห็น
สมควรและจ�าเป็น

9.รายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเหน็
และข้อเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกับการสั่งคดี
และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร
ต่ออัยการสูงสุดเพื่อประกอบการพิจารณา
สัง่การต่อไป

ความผิดการใช้รถราชการท้องถิ่น

วสัดคีรบัท่านผูอ่้าน ช่วงนีท่้านผูอ่้านคงจะ 
ตดิตามข่าวคราวการเมอืงกนัอย่างใจจดใจจ่อ  

เพราะใกล้เลือกต้ังใหญ่ของประเทศอีกคร้ัง ทีจ่ะวดัใจ 
ประชาชนว่า รกัใครชอบใคร อยากให้ใครรบัผดิชอบ 
บ้านเมือง โดยเฉพาะต�าแหน่งนายกรัฐมนตร ี
คนที ่30 ทีเ่ริม่ปรากฏตัวในพรรคการเมืองทัง้หมด
แล้ว โดยเฉพาะนายกรฐัมนตรคีนปัจจบัุน กไ็ด้รบั
การเสนอชือ่จากพรรคการเมอืงพรรคใหม่ให้เป็น
นายกรัฐมนตรอีีกครัง้ 

และเมือ่ไม่กีว่นัทีผ่่านมา กไ็ด้ไปพบกบับรรดา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนึ่ง มีการ
ประกาศว่าก�าลงัจะขึน้เงนิเดอืนให้กบัอปท.ทกุแห่ง
และจะยกสถานะอบต.ให้เป็นเทศบาลหลายคน
อาจถกูอกถูกใจ แต่หลายคนกเ็ริม่ตัง้ค�าถามกนัว่า
อยู่มาตั้งแปดปีกว่าไม่เห็นขึ้นให้ พอใกล้เลือกตั้ง
จะมาขึน้ให้

แหมกป็ระจวบเหมาะพอดีนีค่รบัและอีกอย่าง
จะเอาเงินงบไหนไปขึน้ให้กล็องฟังนโยบายหาเสยีง
กันสิครับ ประชานิยมกันแทบทุกพรรค ไหนจะ
ค่าแรงขัน้ต�า่เงินผูส้งูอายุโครงการลดแลกแจกแถม
อกีจปิาถะ ยงัไงเข้าไปแล้วกด็วูนิยัการเงนิการคลงั
กนับ้างนะครับ อย่าให้กฎหมายเขยีนมาแล้วบงัคบั
ใช้ไม่ได้ผลและยังท�าให้คนยากจนเดอืดร้อนกนัอกี

พดูถงึเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติในท้องถิน่ต่อครบั
ที่เราพูดถึงกันมากที่สุดในตอนนี้ คงไม่พ้น
เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งก็มีหลายต่อ
หลายประเภททีม่ากทีส่ดุเห็นจะไม่พ้นเรือ่งการน�า
ทรพัย์สินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตวั
เช่น เอารถราชการไปใช้ หรือไปเก็บที่บ้านพัก
จนหลายต่อหลายเรือ่งท่ีป.ป.ช.ช้ีมลูความผดิส่งอยัการ
ฟ้องศาลคดอีาญาทจุรติ

อย่างเช่นที่เทศบาลต�าบลแห่งหนึ่ง ที่นายก
เทศมนตรีโดยหน้าที่และอ�านาจแล้ว รับผิดชอบ
ในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และ
นโยบายส่ังอนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการ
ของเทศบาล และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู ้บังคับ
บัญชามอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบั เทศบญัญตัิพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496
และเป็นผูม้อี�านาจอนญุาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อนุญาตให้น�ารถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่น
เป็นการชั่วคราว หรือเป็นครั้งคราว และเป็น
อนมุตัจ่ิายค่าน�า้มนัเชือ้เพลงิรถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินพ.ศ.2548

กลบัน�ารถยนต์หมายเลขทะเบยีนคนัหนึง่ของ
เทศบาล ซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาล
ต�าบลดงักล่าว ใช้เป็นยานพาหนะในการเดนิทาง
ไปกลับระหว่างบ้านพักของนายกเทศมนตรีกับ
ส�านกังานเทศบาลเป็นประจ�า และน�ารถยนต์คนั
ดังกล่าว ไปจอดที่สมาคมแห่งหนึ่งของอ�าเภอ
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพัก ทั้งที่เทศบาลต�าบล
แห่งนั้นมีสถานที่จอดรถยนต์อยู่แล้ว และไม่มี
เหตุจ�าเป็นหรือเร่งด่วน และไม่มีการขออนุญาต
น�ารถยนต์ไปจอดทีอ่ืน่แต่อย่างใด

อกีทัง้ยงัใช้เดนิทางไปร่วมงานสงัคมต่างๆเช่น
งานบวชงานศพงานแต่งงานและงานประเพณี
ต่างๆ ใช้เดินทางไปดูแลบ่อนไก่ของตน ซึ่งเป็น
ธรุกจิและใช้เดนิทางไปรบัประทานอาหารกลางวนั
โดยไม่มสีมดุบนัทึกการใช้รถส่วนกลางอนัเป็นการ
ไม่ปฏิบติัตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้
และรกัษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548ข้อ12ข้อ14และข้อ19พฤตกิารณ์

ส
ดังกล่าวข้างต้น แสดงออกโดยแจ้งชัดว่า นายก
เทศมนตรีคนดังกล่าว กระท�าไปเพื่อประโยชน์
และความสะดวกของตนในการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
ของเทศบาลแห่งนัน้ในลกัษณะส่วนตวั เสมอืนว่า
เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์ของตนเอง
โดยไม่ค�านงึถงึความเสียหายแก่ทางราชการ

และจากตรวจสอบรถยนต์คนัดงักล่าว พบว่า
ระยะทางทีข่บัขี่หรอืเลขไมล์ทีใ่ช้งานอยูท่ี่521,878
กโิลเมตร และมกีารเบิกค่าน�า้มันจากทางราชการ
เป็นความเสยีหายทัง้หมด965,189บาทการกระท�า
จึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซ้ือ ท�า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทจุริตอนัเป็นการเสียหาย
แก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น
และฐานเป็นเจ ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าทีโ่ดยมชิอบเพือ่ให้เกดิความเสียหาย
แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยทจุรติมมีลูความผดิตามพระราชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติพ.ศ.2542และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
ประกอบมาตรา192แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทจุริตพ.ศ.2561ฐานเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏิบัติ
หรอืละเว้นการปฏิบัตอิย่างใดในต�าแหน่งหรือหน้าที่
หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ
เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัิ
หรือละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีโ่ดยทุจริต

และมีมูลเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�านาจ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน�ามาซ่ึง
ความเส่ือมเสียแก่ศกัดิ์ ต�าแหน่งหรอืแก่เทศบาล
หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล

พ.ศ.2496และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิทางป.ป.ช.จึงส่ง
รายงานส�านวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานส�าเนา
อิเล็กทรอนิกส์ และค�าวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด
เพือ่ด�าเนนิคดอีาญาในศาลทีมี่เขตอ�านาจพิจารณา
พพิากษาคดีและส่งส�านวนการไต่สวนและเอกสาร
หลักฐานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง
ถอดถอน เพ่ือพิจารณาด�าเนนิการตามหน้าทีแ่ละ
อ�านาจกบันายกเทศมนตรีรายนี้ตามฐานความผดิ
ดงักล่าวตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.
2561มาตรา91(1)และมาตรา98แล้วแต่กรณี
ต่อไป

และให้ผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนนายก
เทศมนตรพีจิารณาโทษตามฐานความผดิที่ป.ป.ช.
มีมตโิดยไม่ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการสอบสวนอกี
หากผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอนหรอืผู้ใดไม่ด�าเนนิการ
ตามมาตรา 98 โดยไม่มีเหตุอันควรให้ถือว่า
ผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่
ขดัต่อกฎหมายหรอืกระท�าผดิวนิยัร้านแรงตามมาตรา
100 แห่งพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561ประกอบกบัเพ่ือให้สอดคล้องกับหนังสอืกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ที่มท0804.3/ว711
ลงวันที่7เมษายน2564ให้แจ้งผลการพิจารณา
ของ ป.ป.ช.ให้ กกต.ทราบ ทั้งนี้ ให้แจ้งผู้บังคับ
บญัชาหรอืผูมี้อ�านาจแต่งตัง้ถอดถอน ด�าเนนิการ
ตามหน้าทีแ่ละอ�านาจเพือ่ให้มกีารชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อไป

ครับเร่ืองเช่นนี้เกิดขึ้นมากมายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านที่มีหน้าที่ดูแลรักษา 
รถราชการพงึระวงัไว้บ้างนะครบั อย่าคิดว่าเพยีง
วินัยหรือชดใช้ค่าเสียหายแล้วจะจบเรื่อง มัน
เป็นคดอีาญาด้วย และหากผูบ้งัคบับัญชาละเว้น 
ไม่ด�าเนนิการแก่ผูถ้กูชีม้ลูกอ็าจโดนวนัิยด้วยนะครับ

ศาลปกครองแถลงผลงาน ครบรอบ 22 ปี 
รบัคด ี198,902 คดี พจิารณาแล้วเสรจ็ 82%

ผลการด�าเนินงาน 22 ปี ท่ีผ่านมา จนถงึ
วนัท่ี 15 กมุภาพันธ์ 2566 ศาลปกครองรบั
คดเีข้าสูก่ารพจิารณาแล้ว จ�านวน 198,902 
คด ี พจิารณาพพิากษาคดีแล้วเสร็จ จ�านวน 
171,555 คดี คดิเป็นร้อยละ 86 ของคดทีีร่บั
เข้าทัง้หมด กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวง
ทีถ่กูฟ้องคดสีงูสดุ 

เมือ่เรว็ๆน้ีณห้องสมัมนา2(แนวลาด)
ชัน้บี1อาคารศาลปกครองนายประวิตร บญุเทยีม
ประธานแผนกคดลีะเมดิและความรบัผิดอย่างอืน่
ในศาลปกครองสงูสุดแถลงผลการด�าเนนิงาน
ของศาลปกครองต่อสือ่มวลชนเนือ่งในโอกาส
ครบรอบ22ปีเปิดท�าการศาลปกครองโดยมี
ศ. พิเศษ ดร.วรพจน์ วศิรตุพชิญ์ประธานศาล
ปกครองสงูสดุและรองประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประกอบด้วย นายวิษณุ วรัญญู, 
นายสเุมธ รอยกลุเจรญิ, นายประสทิธิศั์กด์ิ มลีาภ,  
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ และนายพรชัย  
มนสัศิรเิพญ็ ร่วมเป็นเกียรตใินงาน

นายประวติร บญุเทยีมเปิดเผยว่าตลอด
22ปีทีผ่่านมาจนถงึ15กมุภาพนัธ์2566
ศาลปกครองรับคดีเข้าสู่การพิจารณาแล้ว
จ�านวน 198,902 คดี เป็นคดีท่ีประชาชน
ยืน่ฟ้องต่อศาลปกครองชัน้ต้น 140,078 คดี
และเป็นคดีอุทธรณ์หรือคดีฟ้องตรงต่อศาล
ปกครองสงูสดุ 58,824 คดี เมือ่จ�าแนกตาม
หน่วยงานทีเ่ป็นผูถ้กูฟ้องคดีในระดบักระทรวง
พบว่า กระทรวงทีถ่กูฟ้องคดสูีงสดุ 5 อนัดับ
แรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง

โดยเร่ืองที่หน่วยงานถูกฟ้องคดีมากที่สุด
คอื ทีด่นิ การบรหิารงานบคุคล การเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย์การปกครองและการบรหิาร
ราชการแผ่นดิน

จากภาพรวมคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของ
ศาลปกครอง ได้พิจารณาพิพากษาคดีแล้ว
เสร็จ จ�านวน 171,555 คดี คิดเป็นร้อยละ
86 ของคดีที่รับเข้า โดยศาลปกครองช้ันต้น
สามารถพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จ จ�านวน
123,831 คดี คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนศาล
ปกครองสูงสุดสามารถพิจารณาคดีได้แล้ว
เสรจ็จ�านวน47,724คดีคดิเป็นร้อยละ81

ทั้งนี้ มีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีก
จ�านวน 27,347 คดี เป็นคดีที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง
ชั้นต้น 16,247 คดี แบ่งเป็นคดีที่อยู่ในขั้น
ตอน การตรวจค�าฟ้อง แสวงหาข้อเท็จจริง
และสรุปส�านวน14,412คดีขัน้ตอนการจดั
ท�าค�าแถลงการณ์จ�านวน1,064คดีขัน้ตอน
การนัง่พจิารณาคดีและจดัท�าร่างค�าพพิากษา/
ค�าสัง่จ�านวน619คดีและขัน้ตอนการรออ่าน
ค�าพพิากษา/ค�าสัง่ จ�านวน152คดี เป็นคดี
ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล
ปกครองสงูสดุอกี จ�านวน 11,100 คดี เป็น
คดทีีอ่ยูใ่นขัน้ตอนการตรวจค�าฟ้อง แสวงหา
ข้อเทจ็จรงิ และสรุปส�านวน จ�านวน 6,534
คดี ขัน้ตอนการจดัท�าค�าแถลงการณ์ จ�านวน
1,750 คดี ขัน้ตอนการนัง่พจิารณาคดี และ
จัดท�าร่างค�าพิพากษา/ค�าส่ัง จ�านวน 1,330
คดี และข้ันตอนการตรวจร่างค�าพิพากษา/
ค�าส่ังจ�านวน1,486คดี

น.ส.นารี ตณัฑเสถยีร

“คดดีงัที ่ อสส. ได้แต่งต้ังคณะท�ำงำนขึน้มำเร่งรัด ตรวจสอบ 
ได้แก่ คดี นำยก�ำพล วริะเทพสุภรณ์ กบัพวก, คด ีซี.พ.ีเค อนิเตอร์ 
เนชั่นแนล จ�ำกัด กับพวก, คดีนำยแทนไท ณรงค์กูล กับพวก,  
คดมีำวนิเบต ดอทคอม และ คดจีบัยำเสพตดิเมทแอมเฟตำมนี 4 เเสนเมด็  
ทีจ่งัหวดันนทบุรี”

คณะที ่4คดีมาวนิเบตดอทคอมประกอบด้วย
1. นายสมเกียรติ คุณวัฒนานนท์ รอง อสส.
เป็นหวัหน้าคณะท�างาน2.นายชาติชยัเดชสรุยิะ
อธิบดีอัยการส�านักงานท่ีปรึกษากฎหมาย
3.นายทรงพลสวุรรณพงศ์ผูช่้วยเลขานกุารอัยการ
สงูสุดเเละรองโฆษกอสส.

คณะที ่ 5 คดี ยาเสพตดิเมทแอมเฟตามนี
(ยาบ้า) จ�านวน 400,000 เม็ด ท่ี จ.นนทบุรี

ของประชาชนและอาจมีผลกระทบต่อภาพลกัษณ์
ของส�านกังานอยัการสงูสดุ

2.จดัท�าล�าดบัเหตุการณ์(Timeline)ในการ
ด�าเนนิคดีท่ีได้รบัมอบหมายต้ังแต่รับส�านวนและ
การสั่งคดีของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมก.อ.และสาธารณชน

3.เรยีกส�านวนคดทีีเ่กีย่วข้องมาพจิารณา
4.เชิญพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่และ

ห้ามรถบรรทุกดนิขบัผ่านเส้นทาง 
โดยอ้างปัญหามลพษิ

วธิกีารในการขดุดนิและถมดนิ และค�าสัง่องค์การ
บริหารส่วนต�าบลซ่ึงก�าหนดเส้นทางในการขนส่ง
ดินดังกล่าว โดยหากพบผู้ฝ่าฝืนก็จะไม่ให้ผ่าน
และท�าการเปรียบเทยีบปรบั

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของรถบรรทุกที่ถูกห้ามผ่าน
เส้นทางและเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 500 บาท
เห็นว่า การตั้งจุดตรวจห้ามผู ้ขับรถบรรทุกดิน
ทกุคนัผ่านทางหลวงชนบทส่วนทีอ่ยูใ่นเขตท้องทีข่อง
อบต. ซ่ึงเป็นทางสาธารณะ เป็นการกระท�าท่ีไม่มี
อ�านาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ท�าให้ผู้ฟ้องคดี
ได้รบัความเดอืดร้อนเสยีหายไม่สามารถใช้รถบรรทกุ
ขนดินผ่านเส้นทางสาธารณะ เพ่ือน�าดินไปถม
ในอีกต�าบลได้ ซ่ึงดินที่ตนบรรทุกมีน�้าหนักไม่เกิน
21ตนัตามทีก่ฎหมายก�าหนดมกีารจัดการใช้ผ้าใบคลมุดิน
อย่างมดิชดิจงึยืน่ฟ้องคดต่ีอศาลปกครองเพือ่ขอให้
ศาลมีค�าพิพากษาห้าม อบต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1)
และนายก อบต. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) กระท�าการ
ดงักล่าว

ผูถู้กฟ้องคดทีัง้สองชีแ้จงว่าได้ด�าเนนิการไปตาม
อ�านาจหน้าทีเ่ท่าทีจ่�าเป็นเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่ หากละเลยไม่ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหา ประชาชนก็จะได้รับความเดือดร้อน
อย่างต่อเนือ่งทัง้น้ีเหน็ว่าการใช้เส้นทางสาธารณะ
ของบุคคลใดกต็ามย่อมสามารถใช้สทิธแิละเสรภีาพ
ของตนได้เท่าทีไ่ม่ละเมิดสทิธแิละเสรภีาพของผูอ้ืน่

นมุมของชาวบ้าน ... เม่ือมีรถบรรทุกดิน 
หรือสิง่ของต่างๆ ผ่านเส้นทางในชมุชน โดย

เฉพาะคนัทีไ่ม่มผ้ีาใบคลมุ ซึง่อาจก่อให้เกดิปัญหา
มลพษิต่างๆ ได้ ย่อมไม่ชอบใจและอยากให้ท้องถิน่ 
ก�าหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา ส่วนในมุม 
ของผู้ประกอบการ ก็มีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง
ใช้เส้นทางในการประกอบอาชพีของตน เช่นน้ี 
... หน่วยงานของรฐัผูม้หีน้าทีจ่ะใช้อ�านาจแก้ไข
ปัญหาดงักล่าวอย่างไร ? 

ประเด็นชวนคิดในวันนี้ ... เป็นกรณีของ
ผู ้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกรายหน่ึง
ได้ถูก อบต. ตั้งจุดตรวจและเปรียบเทียบปรับ
กรณฝ่ีาฝืนข้อห้ามทีม่ใิห้รถบรรทกุดนิทกุคันผ่าน
ทางหลวงชนบทในเขตท้องที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
รถบรรทกุดินทีท่�าให้ถนนช�ารดุและมฝีุน่ละออง
การด�าเนนิการดังกล่าวของ อบต. จะชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ ? มาติดตามค�าตอบได้จาก
ค�าวนิจิฉยัคดนีีค่้ะ...

จุดเริม่ต้นของคดเีกดิจาก ...ชาวบ้านได้ร้องเรยีน
ต่อ อบต. ท้องที่ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน
จากรถบรรทุกดินหลายคันขับเข้ามาในชุมชน
ท�าให้ถนนช�ารดุและเกดิฝุน่ละอองมเีศษหินและดนิ
ตกเกลือ่นถนน ซึง่ก่อนหน้านี้ อบต. ได้มกีารออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าหนดว่า
การบรรทุกขนส่งดินนอกเหนือจากเส ้นทาง
ท่ีก�าหนดไว้ จะต้องได้รบัอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นเป็นครั้งคราว และนายก อบต. ได้มีค�า
สั่งองค์การบริหารส่วนต�าบลก�าหนดเส้นทางที่ให้
รถบรรทกุดนิวิง่ผ่านได้

ต่อมาอบต.ได้แก้ปัญหาทีป่ระชาชนร้องเรยีน
โดยตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อด�าเนินการตามพระราช
บญัญตักิารขุดดนิและถมดนิพ.ศ.2543ประกอบกบั
ข้อบญัญตัอิงค์การบรหิารส่วนต�าบลว่าด้วยหลกัเกณฑ์

พ.ศ.2548เมือ่พจิารณาเน้ือความของกฎกระทรวง
ดงักล่าวมไิด้มข้ีอก�าหนดในเรือ่งการขนส่งดนิทีไ่ด้
จากการขดุดนิหรอืทีใ่ช้ในการถมดนิไว้แต่อย่างใด
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่บังคับให้ขนส่งดินได้
เฉพาะตามเส้นทางท่ีก�าหนด จึงขัดหรือแย้งกับ 
กฎกระทรวงทีใ่ห้อ�านาจกรณีจงึไม่ก่อให้เกดิอ�านาจ 
แก่ อบต. ในการทีจ่ะตัง้จุดตรวจสกัดได้

ส�าหรบัทีน่ายก อบต. อาศยัอ�านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
มคี�าสัง่ก�าหนดเส้นทางในการขนส่งดนิโดยหากจะ
ขนส่งดินนอกเส้นทาง จะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนกังานท้องถิน่เป็นครัง้คราวนัน้เมือ่พจิารณา
มาตรา27วรรคหนึง่แห่งพระราชบญัญตัดิงักล่าว
เหน็ว่ามคีวามมุง่หมายเพียงให้อ�านาจเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาเหตรุ�าคาญ โดยมคี�าสัง่
ระงบัหรอืก�าหนดวธิกีารให้บคุคลผูเ้ป็นต้นเหตหุรอื
ทีเ่กีย่วข้องปฏิบตัหิรืองดเว้นการปฏบิตัเิพือ่มใิห้เกดิ
เหตุร�าคาญขึน้ ทัง้นี้ มอิาจตคีวามขยายรวมไปว่า
มีอ�านาจสั่งห้ามประชาชนทั่วไปซึ่งมีสิทธิใช้ทาง
ในการสญัจรโดยเสมอภาคมใิห้ใช้ทางสาธารณะได้
ค�าสั่งที่ก�าหนดเส้นทางในการขนส่งดินที่พิพาท  
จงึไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ดงันัน้การตัง้จดุตรวจผูท่ี้ฝ่าฝืนข้อบญัญัตแิละ
ค�าสัง่ของ อบต. จงึมอิาจด�าเนนิการได้พพิากษา
ห้าม อบต. ตั้งจุดตรวจหรือกระท�าการอื่นใด

อันเป็นการห้ามผู้ฟ้องคดีบรรทุกขนส่งดินผ่าน
ทางหลวงชนบทในเขตพืน้ท่ีของตน(ค�าพพิากษา
ศาลปกครองสงูสดุท่ี อ. 917/2565)

บทสรุปชวนอ่าน

คดีดังกล่าว ... ศาลได้วนิิจฉยัให้เกดิความ
ชดัเจนเกีย่วกับอ�านาจหน้าท่ีของท้องถิน่ ในการ
ออกข้อบญัญัตท้ิองถิน่ ตลอดจนค�าสัง่ทีเ่ป็นการ
จ�ากดัสทิธกิารใช้ทางสาธารณะเพือ่การขนส่งดนิ
ซึ่งกฎหมายที่ให้อ�านาจมิได้มีข้อก�าหนดเรื่อง
การขนส่งดินไว้ กรณีจึงถือเป็นการกระท�าโดย
ไม่มอี�านาจ ส่งผลให้ไม่อาจตัง้จดุตรวจเพือ่ห้าม
รถบรรทุกดินทุกคันขับผ่านเส้นทางสาธารณะ
ในเขตพ้ืนทีไ่ด้นอกจากนี้กฎหมายการสาธารณสขุ
ซ่ึงให้อ�านาจท้องถิน่ในการระงบัเหตรุ�าคาญนัน้
หมายถงึการมคี�าสัง่กบับคุคลท่ีพบว่าเป็นต้นเหตุ
ในการก่อให้เกิดเหตรุ�าคาญขึน้โดยตรงมไิด้หมายถงึ
ว่าจะสามารถมีค�าสั่งห้ามประชาชนทั่วไปหรือ
รถบรรทุกดนิทุกคนัใช้ทางสาธารณะในการสัญจร
ตามปกติ หรอืจ�ากดัเส้นทางในการขนส่งดนิได้
... ฉะนัน้ การใช้อ�านาจของเจ้าหน้าทีข่องรฐัจงึ
ต้องระมดัระวงัและไม่ใช้อ�านาจเกนิขอบเขตของ
กฎหมายท่ีให้อ�านาจไว้

(ปรึกษาคดีปกครองได้ที่ สายด่วนศาล
ปกครอง 1355)

ประเดน็ปัญหาท่ีต้องพจิารณา คอื การท่ี อบต. 
และนายก อบต. ตั้งจุดตรวจเพื่อห้ามมิให้ผู้ขับ 
รถบรรทุกดนิผ่านเส้นทางหลวงชนบทท่ีอยูใ่นเขตท้องท่ี  
เป็นการกระท�าท่ีชอบด้วยกฎหมายหรอืไม่ ? โดย
ต้องพจิารณาก่อนว่า ข้อบญัญัตอิงค์การบรหิารส่วน
ต�าบลและค�าสัง่องค์การบริหารส่วนต�าบล ในส่วนท่ี
ก�าหนดให้ท�าการขนส่งดินได้ตามเส้นทางทีก่�าหนด
หรอือนญุาตเท่านัน้ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

ค�าวินิจฉยัชวนรู้

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว ่า
การด�าเนนิการตัง้จดุตรวจดงักล่าวเป็นการกระท�า
สบืเนือ่งมาจากที่ อบต. ได้ออกข้อบญัญัตอิงค์การ
บริหารส่วนต�าบลให้ขนส่งดินได้ตามเส้นทาง
ทีเ่จ้าพนกังานท้องถิน่เหน็ชอบเท่านัน้ซึง่อ�านาจในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อใช้บังคับในเขตท้องที่
ของตนย่อมกระท�าได้เท่าทีไ่ม่ขัดหรอืแย้งต่อกฎหมาย
ท่ีให้อ�านาจ

เมือ่การออกข้อบญัญัตดิงักล่าวได้อาศยัอ�านาจ
ตามความในมาตรา8วรรคหนึง่(1)แห่งพระราช
บญัญตักิารขดุดินและถมดินพ.ศ.2543ท่ีให้อบต.
มีอ�านาจออกข้อบญัญัตกิ�าหนดรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ได้โดยต้องไม่ขดัหรอืแย้งกับกฎกระทรวงซึง่กค็อื
กฎกระทรวงก�าหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน
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วว. MOU กรมประมง ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
วจิยัพฒันาเชือ้จลุนิทรีย์เพาะเล้ียงสัตว์น�า้

ศ . ( วิจั ย )  ดร .ชุ ติ มา  เ อ่ี ยมโชติชว ลิต
ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา
วทิยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.)นายเฉลมิชยั  
สุวรรณรักษ์อธิบดีกรมประมงร่วมลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมอืการส่งเสรมิและสนบัสนนุการน�า
ผลงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปพัฒนาด้านการประมงเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
พัฒนาขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบ
อาชีพประมงพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพ
ชวีติชมุชนและสงัคมสูค่วามยัง่ยนื มุง่เน้นการวิจยั
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อ
การประมงมีระยะเวลาด�าเนินงาน 5 ปีโดยมี
ดร.โศรดา วัลภารองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้าน
อตุสาหกรรมชวีภาพวว.และนายประพนัธ์ ลปีายะคณุ
รองอธิบดีกรมประมง เป็นสักขีพยานโอกาสนี้
ดร.พชัทรา มณสิีนธ์ุรองผู้ว่าการบรกิารอุตสาหกรรม
วว.พร้อมด้วยผูบ้รหิารบคุลากรของทัง้สองหน่วยงาน
ร่วมเป็นเกียรตแิละแสดงความยินดีด้วย

ศ.(วจิยั) ดร.ชติุมา เอ่ียมโชตชิวลิตผูว่้าการวว.
กล่าวถงึความส�าคญัในความร่วมมือฯ ระหว่าง วว.
และกรมประมงว่าจะร่วมวจัิยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชือ้จลุนิทรย์ีเพือ่การประมง มุง่เน้นวจิยั
พัฒนาและถ ่ายทอดเทคโนโลยีเ ช้ือจุลินทรีย ์
เพือ่การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้พฒันาผลติภณัฑ์ประมง
และผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมงเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น สนองความต้องการของ
ตลาดท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริม
การน�าเช้ือจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและ
สาธารณประโยชน์อย่างย่ังยนืให้แก่เกษตรกร เพือ่
ยกระดบัการประมงไทยให้แข่งขนัได้โดยใช้ทรพัยากร
อย่างสมดลุ

“...ทีผ่่านมาวว.และกรมประมงได้ร่วมพัฒนา
และศกึษาประสทิธิภาพหวัเช้ือจลุนิทรีย์ปม.1เพ่ือ
ใช้ส�าหรบัการเลีย้งสตัว์น�า้ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 และ
ได้ขยายผลเป็นผลิตภัณฑ์หวัเชือ้จุลนิทรย์ีพร้อมน�าไป
ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้เพื่อช่วยย่อยสลายสาร
อินทรีย์และลดปริมาณเชื้อก่อโรคในบ่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้าและสิ่งแวดล้อมช่วยลดความเส่ียงในการ
เกิดโรคและลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์น�้าลงได้

ซึง่เกษตรกรให้ความสนใจนยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบุนั...”ผูว่้าการวว.กล่าว

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา  กล่าวต่อว่าภายใต้
ความร่วมมือกับกรมประมงในครั้งนี้วว.จะน�า
ประสบการณ์และความเชีย่วชาญด้านจลุนิทรย์ีที่
มมีากกว่า40ปีในการรวบรวมสายพนัธ์ุจลิุนทรีย์
มากกว่า10,000สายพนัธ์ุผลงานวจิยัและบริการ
ด้านจุลินทรีย์อย่างครบวงจร รวมถึงโครงสร้าง
พืน้ฐานที่วว.ได้จดัสร้างขึน้มาเป็นกลไกส�าคญั
ในการขบัเคลือ่นความร่วมมอืให้ส�าเรจ็เป็นรปูธรรม
ประกอบด้วย

ศนูย์จลิุนทรย์ี (TISTR  Culture Collection)
แหล ่งรวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ ์ จุลินทรีย ์
นอกถิน่ก�าเนดิทีม่ปีระโยชน์ในการเกษตรอตุสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 :
2008นอกจากนี้ ยงัเป็นหน่วยบรกิารด้านจลุนิทรย์ี
(service culture collection) แห่งเดียวใน
ประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย UNESCO
เม่ือปี2519

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal  
Excellent Center : ALEC)วจิยัพฒันาบรกิาร
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายอย่าง
ครบวงจรปัจจุบันรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์
สาหร่ายน�้าจืด/น�้าเค็มขนาดเล็ก พร้อมจัดท�าฐาน
ข้อมลูกว่า1,000สายพนัธุ์มห้ีองปฏิบตักิารเพาะเลีย้ง
วิเคราะห์ และทดสอบ มีระบบการเพาะเลี้ยง
สาหร่ายระดบัขยายกลางแจ้งต้นแบบ ตัง้แต่ขนาด
100-400,000ลติร

ศูนย ์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย ์ เพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร 1 (Innovative Center 
for Production Industry microorganisms 

: ICPIM 1)วิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้วย
มาตรฐาน GMP ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติกที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับคนไทยบริการห้อง Bioprocess
เคร่ืองท�าแห้งแบบแช่เยอืกแขง็และธนาคารโพรไบโอตกิ
  ศูนย ์นวัตกรรมผลิตหัวเ ช้ือจุลินทรีย ์ เพื่อ
อตุสาหกรรมอาหาร 2 (Innovative Center for 
Production Industry microorganisms :  
ICPIM 2)บรกิารวิจยัและพัฒนาสายพนัธุจ์ลิุนทรย์ี
ใหม่เพ่ือการเกษตร (สารชีวภัณฑ์) ในระดับห้อง
ปฏิบัติการและทดสอบกระบวนการผลิต ขยาย
จลุนิทรีย์ในระดับกึง่อตุสาหกรรม

“...วว.เชือ่มัน่ว่าด้วยความพร้อมทัง้ด้านบคุลากร
องค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถงึอปุกรณ์ เครือ่งมอื
ที่ได้มาตรฐานและโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว
จะช่วยผลกัดนัให้ความร่วมมือของทัง้สองหน่วยงาน
ส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันเป็นเป้าหมายส�าคัญ
ในการด�าเนนิงานของวว.ทีมุ่ง่เน้นน�าวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวตักรรม เป็นกลไกส�าคญัในการ
ร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกิจตามแนวทางBCG โมเดล
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาคการเกษตรที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลติบนฐานทรพัยากรของประเทศการยกระดบั
มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้
เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พฒันาภาคการเกษตรอย่างยัง่ยนื พร้อมด�าเนนิการ
เชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ
และเอกชนเพือ่พฒันาภาคเศรษฐกจิควบคูก่บัสงัคม
อย่างมปีระสทิธภิาพ...”ผูว่้าการวว.กล่าวสรปุ

นายเฉลิมชั ย  สุ วรรณรักษ ์ อธิบดี กรม
ประมงกล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยง

เปิด 13 อาชีพ หุ่นยนต์ท�างานแทนมนุษย์
ปัญญาประดิษฐ์มาแรง ดับฝันคนหางาน

ขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามา
มีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะเข้ามาท�าหน้าที่
แทนมนุษย์หรือแรงงานคนที่นับวันน่าเป็น
ห่วงอย่างยิ่งที่คนจะว่างงานมากข้ึนทุกทีๆ
มข้ีอมลูน่าสนใจจากเว็บไซต์ดงัsaviom.com
ได้ระบวุ่าอาชพีในอนาคตอนัใกล้นี้อาชพีจาก
13ตวัอย่างอาชีพต้องตกงานหรอืว่างงานได้
เพราะเทคโนโลยน้ัีนเข้ามาแทนที่ได้แก่

1. ฝ่ายบรกิารลกูค้า ทีท่�างานโดยมนุษย์
อาจมีอารมณ์หรือบุคลิกที่แตกต่างกันออกไป
การตอบค�าถามหรอืพดูคุยอาจมคีวามผดิพลาด
อยูบ่่อยครัง้และต�าแหน่งนีไ้ด้ถกูแทนทีไ่ปบ้างแล้ว
ด้วยแชตบอท บรษิทัหลายแห่งพ่ึงพา AI ใน
การตอบค�าถามที่พบบ่อย และแชตบอทยัง
รองรบัการหาข้อมลูโดยไม่จ�ากัดอกีด้วย

2. พนักงานบัญชีและกรอกข้อมูล ซ่ึง
ปัจจุบันแทนที่จะใช้มนุษย์ในการป้อนข้อมูล
และท�าบัญชี บริษัทใหญ่ๆ มักใช้ระบบ AI
และการให้ระบบได้เรยีนรูด้้วยตวัเอง(แมชชีน
เลร์ินนิง่)ในการเกบ็ข้อมลูกนัอย่างแพร่หลาย
แล้ว

3. พนกังานต้อนรบั ด้วยปัจจบัุนโรงแรม
ขนาดเลก็หรือใหญ่ ต้องการพนกังานต้อนรบั
น้อยลงแม้แต่ในร้านอาหารฟาสต์ฟูด้ลกูค้าก็
สามารถสัง่อาหารผ่านหน้าจอแทบ็เลต็ได้และ
ด้วยการแนะน�าของ AI มโีอกาสดทีีหุ่น่ยนต์
จะจดัการกับการสัง่ซือ้และฟังก์ชัน่อืน่ๆ ได้ดี
กว่ามนษุย์ด้วย

4. การพิสูจน์อักษร เพราะแม้การแก้ไข
จะเป็นงานที่ซับซ้อนมากขึ้น ในแง่ของโทน
เสียง ความเข้าใจ และอื่นๆ แต่การพิสูจน์
อกัษรกง่็ายกว่ามาก การตรวจจบัข้อผดิพลาด
ทางไวยากรณ์ การสร้างประโยคและข้อผิด
พลาดอื่นๆ สามารถท�าได้โดยอัตโนมัติผ่าน
แอปพลิเคชนัต่างๆ

5. งานการผลิตและเภสัชกรรม เม่ือ
กระบวนการผลิตส�าหรับสินค้าโภคภัณฑ์
ส่วนใหญ่ทีผ่ลติในปัจจบุนัได้รบัการใช้เครือ่งจกัรแล้ว
เอไอก็สามารถจัดการด ้ านการปฏิบัติ
งานได้ดีไม่แพ้มนุษย์ แม้แต่ในห้องปฏบัิตกิาร
เภสัชกรรมหุ่นยนต์ สามารถท�างานร่วมกับ
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการทดลองต่างๆ
ที่ปลอดภัยย่ิงขึ้น และแน่นอนว่ามีโอกาสที่

หัวหน้ากองทัพอังกฤษ กล่าวว่า “ในไม่ช้า
หุน่ยนต์อสิระสามารถจดัตัง้กองทพัอังกฤษได้
หนึง่ในสีภ่ายในปี2030”

10. คนขับแท็กซี่และรถบัส เพราะ
มโีอกาส98%ทีแ่ทก็ซีแ่ละรถบสัจะกลายเป็น
แบบอัตโนมัติทัง้หมดรถยนต์ไร้คนขบัได้มาถงึ
แล้ว และอกีไม่นานยานยนต์ทีข่บัเคล่ือนด้วย
ตัวเองทั้งหมดจะเข้ามาแทนท่ีอย่างแน่นอน
ซึ่งตามรายงานของลอสแอนเจลิสไทมส์
รถบรรทกุทีข่บัด้วยตนเอง จะสามารถแทนที่
คนขับรถบรรทกุอเมรกินัได้1.7ล้านคนในอีก
10ปีข้างหน้า

11.นกัการตลาดด้วยนกัวิเคราะห์การวจัิย
การตลาดมคีวามส�าคญัต่อทกุองค์กร ปัจจบุนั
พวกเขาท�าการวจิยัตลาดเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
ของธรุกจิแต่เอไอกก็�าลงัได้รบัความนยิมเช่นกัน
ข ้ อ มู ลหนาแน ่ นและครอบคลุ มกว ่ า
นกัวิเคราะห์และวิจยัตลาดแม้ขณะนีจ้ะมกีารใช้
ควบคู่กันไป แต่อนาคตเอไออาจท�าหน้าที่นี้
แทนได้ทัง้หมด

12. รปภ.หรอื ยาม เพราะAIมคีวาม
ก้าวหน้าอย่างมากในด้านความปลอดภัย
ทางกายภาพเช่นหุน่ยนต์รกัษาความปลอดภยั
ของYelpสามารถตรวจสอบอาคารด้วยกล้อง
ความละเอยีดสงูได้นอกจากนี้ยงัมไีมโครโฟน
แบบมีทิศทางและเซนเซอร ์อินฟราเรด
ทีส่ามารถตรวจจบักจิกรรมทีน่่าสงสยัได้ซึง่มี
โอกาส84%ทีเ่อไอจะท�าให้ภาคนีเ้ป็นอตัโนมตัิ
ทัง้หมดในอนาคต

13. ผู ้ประกาศข่าว ซึ่งต้องยอมรับว่า
การท�างานของเอไอเกดิขึน้แล้วในวงการข่าวสาร
ไม ่ว ่าจะเป ็นบทความที่ เขียนด้วยเอไอ,
การถอดเสยีงบทสมัภาษณ์ทางเสยีงและวดิโีอ,
การแจ้งเตอืนข่าวสารเร่งด่วนและส�านกัข่าว
ซินหัวของรัฐบาลจีนได้ค้นพบความก้าวหน้า
โดยการใช้หุน่ยนต์เป็น‘EnglishAIAnchor’
ซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตนักข่าวอาจถูกแทนท่ี
ด้วยและยงัประกอบด้วยเหตผุลท่ีว่าระบบAI
และหุน่ยนต์ทัง้หมดไม่มีอคตหิรอืความคดิเห็น
ทางการเมืองใดๆจงึเป็นข้อดีของการน�าเสนอ
ข่าวในอนาคตอกีด้วย

จรงิอยูว่่าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยชวีติมนษุย์
ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ท้ังหมดที่จะ
มาทดแทน และยังมีอีกหลากหลายอาชีพท่ี
เอไอหรือหุ ่นยนต ์และเทคโนโลยีต ่างๆ
ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ในระยะเวลา
อนัใกล้นี้

หุ ่นยนต์จะสามารถท�าแทนนักวิทยาศาสตร์
ได้ทัง้หมดโดยไม่ต้องพ่ึงพามนษุย์

6.บริการขายปลกีเพราะการส่ังซือ้ผ่านช่องทาง
อัตโนมัติต่างๆ ได้เข้ามาแทนที่การซื้อโดยตรง
กบัพนกังานขายสังเกตจากผูค้้าหลายรายทีเ่น้นไป
ทีก่ารสัง่ซือ้ด้วยตนเองและตวัเลอืกการช�าระเงนิ
เอไอ ขณะเดยีวกนั หุน่ยนต์กก็�าลงัเข้ามาแทน
พนักงานขายในกลุ่มธุรกิจช้อปปิ้งหลายแห่ง
นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลขัน้สูงของเครือ่ง
AI ยังแสดงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ลูกค้าอาจสนใจ
ในอนาคตอกีด้วย

7. บริการจดัส่ง เพราะเอไอได้น�าเสนอการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจมากมาย
ให้กับอตุสาหกรรมการจดัส่งได้ปรบัปรงุการท�างาน
ด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนต่างๆ ซึ่ง
ล่าสุด เราก็ได้เห็นโดรนและหุ่นยนต์เข้ามารับ
ช่วงต่อในบริการจัดส่งแล้ว ซึ่งนอกเหนือจาก
อุตสาหกรรมการผลิต ภาคการขนส่งจะได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดเมื่อหุ่นยนต์อัตโนมัติได้รับ
ความนยิมในปีต่อๆไป

8. แพทย์ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า ศัลยแพทย์
หุน่ยนต์ด�าเนนิการทีส่�าคญัทัว่โลกแล้วและเหลอื
เวลาอีกไม่นานก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาแทนที่
เราโดยสมบูรณ์ แพทย์หุ่นยนต์จะท�าการรักษา
ทีแ่ม่นย�าและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ส�าหรบัผูป่้วย
เมือ่เทยีบกบัการรกัษาในมนษุย์นอกจากนี้ยงัมี
โอกาสติดเช้ือน้อยลงเนื่องจากมาตรการปลอด
เชือ้ทีม่ากข้ึนและไม่มคีวามผดิพลาดของมนษุย์
เกดิข้ึนอย่างแน่นอน

9.ทหาร โดยผูเ้ชีย่วชาญทางทหารมัน่ใจว่า
สนามรบในอนาคตจะประกอบด้วยหุ ่นยนต์
ที่สามารถปฏิบัติตามค�าสั่งได้โดยไม่ต้องมีการ
ควบคมุดแูลซึง่ขณะนี้มกีารใช้หุน่ยนต์ในการ
ปฏบิติัการทางทหารส�าหรบังานต่างๆ เช่น การ
สอดแนมข่าวกรองและอ่ืนๆและเม่ือเรว็ๆนี้

กรมการแพทย์ห่วงใยประชาชน
แนะแนวทางวิธป้ีองกัน PM 2.5

กรมการแพทย์ แนะแนวทางวธิป้ีองกนั
และรบัมอืกับปัญหา “ฝุ่นละออง PM 2.5” 
ที่มีค่าเกินมาตรฐาน เพราะถือได้ว่าเป็น
มลพษิทางอากาศ ทีส่่งผลกระทบต่อสขุภาพ
ของประชาชน อยู ่ในเวลานี้ โดยขอให้
ประชาชนหมั่นติดตามตรวจสอบสภาพ 
อากาศแอปพลิเคชัน Air4Thai และ 
สวมหน้ากาก N95 ทุกครัง้ท่ีออกจากบ้าน

นายแพทย์ธงชยั กรีตหิตัถยากร อธบิดี
กรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงนีย้งัพบว่า

ฝุน่มลพษิPM2.5ในหลายพืน้ที่ซึง่ฝุ่นPM2.5
ที่มีขนาดของอนุภาคนี้จะเล็กถึง 2.5 ไมครอน
หรอืขนาด0.0025มลิลเิมตรเทยีบกบัเมด็ทราย
มขีนาด 60 ไมครอน ด้วยขนาดท่ีเลก็มากเมือ่
อยูใ่นอากาศ เมือ่เราจงึหายใจลกึเข้าไปถงึถงุลม
ขนาดเลก็ในปอดกจ็ะผ่านเข้าไปในกระแสเลอืด
รอบๆถงุลมและกระจายเข้าร่างกายไปอวยัวะต่างๆ
ซึ่งจะท�าให้เกิดการอักเสบของส่วนของปอด
ผนงัเส้นเลอืดและอวยัวะต่างๆ

ทัง้นี้ผูท้ีไ่ด้รบัPM2.5จะมอีาการเฉยีบพลนั
เช่น แสบตา แสบคอ น�้ามูกไหล ผื่นผิวหนัง
เหนือ่ยมเีสมหะไอถ้าหายใจเข้าเป็นเวลานาน
กจ็ะท�าให้มอีาการเหน่ือยหอบหายใจล�าบากจาก
โรคปอดและโรคของเส้นเลอืดหวัใจนอกจากนี้
ยงัมรีายงานท�าให้คนเป็นโรคเบาหวานมอีาการ
แย่ลง มีผลต่อการตั้งครรภ์ และที่ร้ายที่สุดคือ
เป็นโรคมะเรง็

นายแพทย์เกรยีงไกร นามไธสงผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เปิดเผยว่า ผู้ที่

ออกนอกบ้านควรสวมใส่หน้ากากN95ทกุครัง้
หากอาศัยอยู่ในบ้านซ่ึงบรเิวณนัน้ๆมคีณุภาพ
อากาศไม่ดีเดก็หญงิตัง้ครรภ์ผูส้งูอายุผูป่้วย
โรคปอดเร้ือรงัผูป่้วยโรคหวัใจและหลอดเลอืด
ควรหมัน่ท�าความสะอาดบ้านบ่อยๆหรอืตดิตัง้
เครือ่งฟอกอากาศรวมทัง้ตดิตามสถานการณ์
คุณภาพอากาศในแอปพลิเคชัน Air4Thai
หรือข่าวสารตามช่องทางต่างๆ การรักษา
ร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอส�าหรบัผูท้ีท่�างาน
กลางแจ้งเช่นต�ารวจจราจรควรมกีารตรวจ
สมรรถภาพปอดทุกปี ในขณะทีเ่รายงัจดัการ
สาเหตไุม่ได้จงึควรปฏิบตัติามทีก่ล่าวไว้

นอกจากนี้ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ยงัได้จดัท�าclinicมลพษิonlineซึง่สามารถ
add เข้ามาใน official line โดยคลินิกนี้
จะมีแบบเตือนสภาพอากาศ แบบประเมิน
อาการตนเองและมีแพทย์คอยตอบปัญหา
ในคลนิกิตลอดเวลา

สภาพัฒน์ฯ แฉ แอปกู้เงินเถือ่นเพยีบ
แนะแบงก์อดุช่องโหว่คุ้มครอง ปชช.

สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 
(สศช.) แฉมิจฉาชพีหลอกลวงให้ประชาชนโอน
เงิน ติดต้ังแอปพลเิคชัน หรือคลิกลงิก์ทีม่ากับ SMS  
เพือ่ดูดเงินในบญัช ีซึง่ก่อให้เกดิมลูค่าความเสียหาย 
จ�านวนมหาศาล แนะธนาคารพาณชิย์จ�าเป็นต้อง
มีกลไกป้องกันการรั่วไหลของเงิน หรือโอนเงิน 
แบบไม่พงึประสงค์

นายดนุชา พิชยนันท ์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
เปิดเผยว่า ในปี 2565 มีประชาชนร้องเรียน
เก่ียวกับบริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์
ไปที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)โดยเฉพาะเรือ่ง
ระบบโมบายแบงก้ิงล่มบ่อยสดุเมือ่เทยีบกบัการให้
บรกิารผ่านช่องทางอืน่ๆถงึ8เท่าหรอืล่ม65ครัง้
นาน153ชัว่โมง

“ทางสถาบนัการเงนิจะต้องมีการปรบัปรุงเรือ่ง
พวกนี้ ขณะที่ในปี 2565 มีประเด็นที่ต้องให้
ความส�าคญัและต้องให้ความส�าคญัต่อเนือ่งมาถงึปีนี้
คือ เรื่องแอปพลิเคชันกู้เงินเถ่ือนต่างๆ และ
การหลอกลวงบญัชม้ีาอะไรพวกน้ีซึง่ตอนน้ีหน่วยงาน
รฐัทีเ่ก่ียวข้องก�าลังเร่งด�าเนินการในเรือ่งพวกน้ีอยู่”
นายดนชุากล่าว

อกีทัง้มกีารหลอกลวงประชาชนให้เปิดบญัชม้ีา
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้อายัดบัญชีม้า
จ�านวน58,463บญัชีขณะท่ีข้อมลูของมลูนธิิเพือ่
ผูบ้รโิภค พบว่า ประชาชนถูกแอปพลเิคชนักูเ้งิน
เถือ่นหลอก คดิเป็น 23.3% จากเรือ่งร้องเรยีน
ทัง้หมด2,090เรือ่งนอกจากน้ียังมีมจิฉาชพีหลอกลวง
ให้ประชาชนโอนเงิน ติดตั้งแอปพลิเคชัน หรือ
คลิกลิงก์ที่มากับ SMS เพื่อดูดเงินในบัญชี ซึ่ง
ก่อให้เกดิมลูค่าความเสยีหายจ�านวนมหาศาลในขณะที่
การตรวจสอบค่อนข้างต้องใช้เวลานานและยาก
ทีจ่ะได้เงนิคนื

ดงันัน้ นอกจากประชาชนจะต้องระมดัระวงั
ตนเองรู้เท่าทันไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมต่างๆทีไ่ด้รบั
ธนาคารพาณิชย์เอง จ�าเป็นต้องมีกลไกป้องกัน
การรัว่ไหลของเงินหรอืโอนเงนิแบบไม่พงึประสงค์
อาทิ การน�าเทคโนโลยชีวีมิติ (Biometrics) มา
ใช้ร่วมกบัPasswordรหสัOTPฯลฯตลอดจน
ยกระดับและปรับปรุงระบบบริการทางการเงิน
เพือ่สร้างความปลอดภยัและความเชือ่มัน่ในการท�า
ธรุกรรมทางการเงนิแบบออนไลน์ของลกูค้า

ยูนิเซฟไทยเรยีกร้องพรรคการเมือง
ประกาศ 7 วาระ เพือ่เดก็ในอนาคต
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF

Thailand) ได้ประกาศ7วาระ เพือ่เดก็ส�าหรับ
การเลอืกตัง้ในประเทศไทยทีก่�าลงัจะมาถงึ โดย
เรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคและผู ้มี
อ�านาจตดัสินใจมุ่งม่ันท�าทกุวถิทีาง เพือ่ให้แน่ใจ
ว่าเดก็ทุกคนในประเทศไทยจะมีโอกาสท่ีเท่าเทียม
ในการมีชีวิตที่มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง
เติบโต และประสบความส�าเร็จในโลกที่มีการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึน้เร่ือยๆ

วาระท้ัง7ข้อนีร้ะบุอยู่ในเอกสาร7ข้อเรียกร้องจาก
ยูนิเซฟส�าหรับการเลือกตั้งในประเทศไทย
ซึ่งมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์พร้อมสถิติและข้อเสนอ
แนะในเรื่องต่างๆ ที่ก�าลังส่งผลกระทบต่อชีวิต
และความเป็นอยูข่องเดก็ในประเทศไทย ได้แก่
การพฒันาเดก็ปฐมวยัการศกึษานโยบายสังคม
การพัฒนาวัยรุ่น เด็กพิการ ความปลอดภัย
ในโลกออนไลน์และการคุม้ครองเดก็ทัง้หมดนีต้้อง
อาศยัความมุ่งมัน่และการแก้ปัญหาอย่างจรงิจงั
จากผู้ก�าหนดนโยบาย

โดยทัง้7วาระแบ่งเป็นหวัข้อดังนี้
วาระที่1บริการดแูลเดก็ทีมี่คณุภาพในราคา

เข้าถึงได้ส�าหรับเดก็อายตุ�า่กว่า3ปีทกุคน
วาระที่2พลกิโฉมการศกึษาเพือ่พัฒนาเดก็

ให้มีสมรรถนะและทักษะท่ีจ�าเป็นในศตวรรษท่ี21
วาระที่3เงินอุดหนนุเพือ่การเลีย้งดเูดก็แรกเกดิ

ถ้วนหน้า
วาระที่ 4 พัฒนาศักยภาพของเยาวชน

ทีไ่ม่ได้อยูใ่นระบบการศกึษาการท�างานหรอืการฝึก
อบรม(NEET)

วาระที่5บรกิารทีค่รอบคลมุส�าหรบัเดก็พกิาร
วาระท่ี 6 เสริมสร ้างความปลอดภัย

ในโลกออนไลน์ส�าหรับเดก็

วาระที่ 7 เพิม่การลงทนุในการพฒันาก�าลงั
คนด้านสังคมสงเคราะห์

ยูนิเซฟระบุว่า การแก้ปัญหาเหล่านี้ ถือ
เป็นเรื่องส�าคัญและเร่งด่วนกว่าเดิม เน่ืองจาก
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมผูส้งูอายุและมี
อัตราการเกิดลดลงเร่ือยๆ โดยอัตราการพ่ึงพิง
ของประเทศไทยจะสูงเกนิกว่าร้อยละ50ภายใน
ปี2588

นั่นหมายความว่า ประเทศไทยจ�าเป็นต้อง
ลงทุนในการพัฒนาเดก็และเยาวชนอย่างเร่งด่วน
เพ่ือให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีทักษะและสรรพก�าลงั
ทีจ่�าเป็นในการน�าพาประเทศไปสูก่ารเป็นสงัคม
ทีเ่จริญรุ่งเรือง ยัง่ยืน สงบสุข และเท่าเทยีมใน
อนาคต

คยองซอน คิม ผู ้แทนองค์การยูนิเซฟ
ประเทศไทยกล่าวว่า“การเลอืกตัง้ทีก่�าลงัจะมาถงึ
คือโอกาสส�าคัญของประเทศไทยท่ีจะก�าหนด
วิสัยทัศน์ส�าหรับอนาคตที่เท่าเทียมและเจริญ
รุ่งเรือง โดยเปน็อนาคตทีเ่ด็กทกุคนจะสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเตม็ศกัยภาพไม่ว่า
พวกเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนการพฒันาเดก็
ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่ในยามทีป่ระเทศไทย
เข้าสูส่งัคมผูส้งูอายอุย่างรวดเรว็ เมือ่เราพดูถงึ
อนาคตของประเทศ ไม่มีใครส�าคัญไปกว่าเด็ก
อกีแล้ว

ดงัน้ันเราต้องท�าให้การเลอืกตัง้ครัง้นีไ้ม่สญูเปล่า
ส�าหรับเด็ก 13.7 ล้านคนในประเทศไทย
ถงึเวลาทีพ่วกเราทกุคนรวมถงึพรรคการเมอืงทกุพรรค
และผู ้มีอ�านาจตัดสินใจต้องร่วมกันยืนหยัด
และแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการสร้าง
อนาคตทีส่ดใสและเท่าเทยีมส�าหรับเดก็ทกุคน”

สัตว์น�้าในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะปัญหาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
โรคระบาดการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศล้วนแต่
ส่งผลท�าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุน
การผลิตทีส่งูขึน้กรมประมงได้ให้ความส�าคญักบัการช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องเกษตรกรไทย
ตามนโยบายของดร.เฉลมิชัย ศรอ่ีอนรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้
นักวชิาการกรมประมงศกึษาวจิยัด้วยการน�าเทคโนโลยี
และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลงาน
วจิยัใหม่ๆทีจ่ะช่วยพฒันาศกัยภาพการผลิตสตัว์น�า้
ให้แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สงัคมสูค่วามยัง่ยนื

“หัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1” เป็นหนึ่งในผลงาน
ของกรมประมงและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ที่ได้ร่วมกันศึกษา
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ เพ่ือน�ามาใช้ส�าหรับ
การเลี้ยงสัตว์น�้าตั้งแต่ปี 2547 และได้ขยายผล
เป็นผลิตภณัฑ์หัวเช้ือจุลนิทรย์ี โดยตัง้ช่ือว่าหัวเช้ือ
จลิุนทรย์ีปม.1และได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรได้ใช้ปม.1
ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อช่วยย่อยสลายสาร
อนิทรย์ี และลดปรมิาณเชือ้ก่อโรคในบ่อเพาะเลีย้ง
สตัว์น�า้และในสิง่แวดล้อม ท�าให้ช่วยลดความเสีย่ง
ในการเกดิโรคและลดการใช้ยาปฏชิวีนะในสตัว์น�า้ลงได้
ซึง่เกษตรกรให้ความสนใจนยิมใช้กนัอย่างแพร่หลาย
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจบัุน

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากสภาวะปัจจบุนัเชือ้ก่อโรค
ยังคงทวีความรุนแรงมากข้ึน กรมประมงจึงได้มี
การพัฒนาหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.2 ซึ่งมีคุณสมบัติ
ช่วยป้องกนัและควบคมุโรคทีเ่กดิจากเชือ้แบคทเีรยีใน
ระบบทางเดนิอาหารได้และได้ส่งเสรมิให้เกษตรกรใช้
ตลอดสายการผลิตกุ ้งทะเล เพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกดิโรค และเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ
กุง้ทะเลให้กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงกุ้งได้เป็นอย่างดีปัจจบุนั
ปม.1และปม.2 ได้รบัเสยีงตอบรบัเป็นอย่างดจีาก
เกษตรกร ส่งผลให้มีการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์
อย่างกว้างขวาง ซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรเทา
ความเสยีหายทีเ่กดิจากโรคระบาดในกุง้ทะเลและช่วย
ฟ้ืนฟอุูตสาหกรรมไทยให้พลิกฟ้ืนกลับมาได้ตามล�าดบั

“. . .การลงนามในคร้ังน้ีจะเป ็นก ้าวส�าคัญ
ในการบูรณาการองค์ความรูข้องบุคลากรทัง้สองหน่วยงาน
เพื่อร่วมพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิต
ทีด่ขีึน้มีความม่ันคงในอาชพีด้วยการน�านวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สงูสุดอย่างย่ังยนืต่อไป...”

นพ.ธงชยั กรีตหัิตถยากร 
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ 
เครือข่ายลูกจ้างท�างานบ้านในประเทศไทย  
ได้จดัเวทสีาธารณะ “ประกนัสงัคมนัน้ส�าคญัไฉน  
กับลกูจ้างท�างานบ้าน” โดยมีเป้าหมายเพือ่สร้าง
ความตระหนกัให้แก่สังคมเรือ่งการจัดสวัสดกิาร
สังคมแก่ลูกจ้างท�างานบ้าน และที่ส�าคัญคือ
ให้พรรคการเมืองได้ชี้แจงนโยบายของพรรค 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัสวสัดกิารแก่ลูกจ้างท�างานบ้าน
   นางพลูทรพัย์ สวนเมอืงตลุาพนัธ์ ผูอ้�านวยการ
มูลนธิเิพือ่การพฒันาแรงงานและอาชพี กล่าวว่า
แม้ว่ากฎกระทรวงแรงงาน ฉบบัที่ 14 จะมกีาร
ประกาศใช้เพือ่คุม้ครองลกูจ้างท�างานบ้าน ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2555 แต่ลกูจ้างท�างานบ้านยงัเข้าไม่ถงึ
สทิธปิระกนัสงัคม

“ตามมาตรา 33 ในกฎหมายประกันสังคม
ยงัยกเว้นลกูจ้างท�างานบ้าน ท�าให้ลกูจ้างเหล่านี้
ต้องไปเข้ามาตรา40ซ่ึงเป็นการจ่ายสมทบฝ่ายเดยีว
และให้สิทธิประโยชน์ที่น้อย ลูกจ้างหลายคน
เลือกทีจ่ะไม่เป็นผูป้ระกนัตนซึง่คนกลุม่นีจ้ะไม่ได้รับการ

5 พรรครบัแก้ ม.33 กฎหมายประกนัสังคม
ลกูจ้างท�างานบ้านต้องได้สทิธคิุม้ครองสวสัดิการ

แรงงานท�างานบ้านในประเทศไทยโดยระบุว่า
ในประเทศไทย มคีวามแตกต่างอย่างมีนยัส�าคญั
ระหว่างค่าจ้างลูกจ้างท�างานบ้านกับลูกจ้างอื่นๆ
โดยข้อมูลจากรายงานบอกว่าคร่ึงหนึง่ของแรงงาน
ท�างานบ้านมรีายได้ต�า่กว่าค่าแรงขัน้ต�า่ในขณะที่
ความคุ ้มครองด้านการประกันสังคมในกลุ ่ม
แรงงานท�างานบ้านต�่ากว่าประชากรทั่วไปทั้งนี้
หากพิจารณาจากข้อจ�ากัดทางกฎหมาย ในการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นผูป้ระกนัตนกรณีภาคบงัคับจงึเป็นไปได้
ว่าผู้ประกันตนส่วนใหญ่เข้าร่วมในภาคสมัครใจ
ซึ่งหมายความว่าแรงงานท�างานบ้านส่วนใหญ่
ไม่สามารถเข้าถงึการคุม้ครองการว่างงานหรอืประกัน
บาดเจบ็และเจบ็ป่วยจากการท�างาน

ILOกล่าวด้วยว่าจากท่ีเคยสมัภาษณ์นายจ้าง
นายจ้างส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้ลูกจ้างท�างาน
บ้าน เข้ามาตรา 33 ของกฎหมายประกนัสงัคม
แต่ในทางกฎหมายไม่สามารถด�าเนนิการได้ทัง้นี้
รายงานดังกล่าวได้น�าเสนอข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย โดยขอให้ขยายความคุ ้มครองทาง
กฎหมาย โดยยกเลิกบทบัญญัติที่เป็นข้อยกเว้น
ท่ีมุ่งเป้าไปท่ีแรงงานท�างานบ้าน คือมาตรา 33
ของพระราชบญัญตัปิระกนัสังคมพ.ศ.2533และ
ให้พจิารณารวมความคุม้ครองงานบ้านในกฎหมาย
ให้ชัดเจนยิง่ขึน้โดยแก้ไขบทบญัญตัทิีเ่ป็นข้อยกเว้น
ภายใต้พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
และพระราชกฤษฎกีาพ.ศ.2560ภายใต้พระราช

นางรฎาวญั วงศ์ศรวีงศ์หวัหน้าพรรคเสมอภาค
กล ่ าวว ่ า  การน� า ลูกจ ้ างท� างานบ ้านเข ้ า
มาตรา 33 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533เป็นเรือ่งง่ายมาก พรรคเสมอภาคพร้อมที่
จะด�าเนินการโดยการแก้กฎหมายประกันสังคม
ทั้งนี้ ลูกจ้างท�างานบ้านและแรงงานข้ามชาติ
เป็นแรงงานเหมอืนกันควรจะได้สทิธคิวามคุม้ครอง
เหมือนกับแรงงานด้านอื่นๆ พร้อมกับชักชวน
ให้ลูกจ้างท�างานบ้านและแรงงานด้านอื่นๆ
มาสมัครเป็นปาร์ตีลิ้สต์พรรคเสมอภาคเพ่ือช่วยกัน

ดงันัน้พรรคสงัคมประชาธปิไตยไทยจะเสนอปฏริปู
กฎหมายแรงงานโดยคนท�างานเป็นหุน้ส่วน

“การ เสนอน โยบายของพรรคสั ง คม
ประชาธิปไตยไทย จะค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์ปรบัแนวคดิของรฐับาลให้ค�านงึถึงแรงงาน
ด้วยความเสมอภาค”

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรค
ไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคเร่ิมท�างานเร่ืองน้ี
มานานแล้ว โดยรวมตัวลูกจ้างท�างานบ้านและ
แรงงานด้านอืน่ๆโดยเสนอนโยบาย2แก้3สร้าง
คอื(1)แก้กฎกระทรวงฉบบัที่14(พ.ศ.2555)ที่
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน
พ.ศ.2541(2)แก้(ร่าง)พระราชบญัญติัคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. … ซึ่งข้ันตอนขณะน้ีอยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา(3) สร้าง
ประกอบด้วย1.แพลตฟอร์มดจิทิลัทีส่มบรูณ์แบบ

เปิดข้อบังคับคุรสุภา ใช้ 15 มี.ค. 66
ก�าหนดใบอนุญาตวิชาชีพ 4 ประเภท
ผศ.ดร .อมลวรรณ  วี ระธรรมโม

เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับ
ครุสุภาว่าด้วยใบอนญุาตประกอบวชิาชพีพ.ศ.
2565ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้ในวนัท่ี15มนีาคม
2566 ได้ก�าหนดให้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู 4 ประเภท คือ 1) ใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีครู 2) ใบอนญุาตประกอบ
วชิาชพีผูบ้รหิารสถานศกึษา 3) ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผู ้บริหารการศึกษา และ
4)ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีศกึษานเิทศก์

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ตามข้อบงัคับใหม่จะเป็นใบอนญุาตท่ีมีการบ่งบอก
ถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญของครู และให้
ผู้ประกอบวชิาชพีครมูกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
และเห็นทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รวมถึง
ผู้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพครูมีความ
เชือ่ม่ันในการให้บริการของผู้ประกอบวชิาชพีครู
โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ�าแนก
เป็น3ระดบัได้แก่1)ใบอนุญาตปฏบิตัหิน้าท่ีครู
(Provisional Teaching License) หรือ
P-Licenseมอีายุ2ปี2)ใบอนญุาตประกอบ
วชิาชีพครชูัน้ต้น(BasicTeachingLicense)
หรือ B-License มีอายุ 5 ป ี  และ
3)ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครชูัน้สงู(Advanced
TeachingLicense)หรอืA-Licenseมอีายุ
7ปี

ส�าหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น
ผูท้ีม่สีทิธิจ์ะได้รบัP-Licenseต้องเป็นผูท้ีส่�าเรจ็
การศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา
ท่ีคุรสุภาให้การรบัรอง โดยเข้าศึกษาต้ังแต่ปี
การศึกษา2562เป็นต้นมาดงันัน้เมือ่นกัศึกษา
ส�าเร็จการศกึษาทกุคนจะได้P-Licenseโดย
ไม่ต้องสอบและสามารถน�า P-license ไปใช้
ประกอบการท�างานและไปสอบบรรจเุป็นครู
ผูช่้วยได้ส่วนการจะรบัB-Licenseต้องเป็น
ผู ้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
ทางการศึกษาท่ีคุรสุภารบัรองท่ีเข้าศึกษาตัง้แต่
ปีการศกึษา2562และผ่านเกณฑ์การทดสอบและ
ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่
ครุสุภาก�าหนดส�าหรบัผูท้ีม่ใีบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพครูฉบับเดิม ก็ใช้ใบอนุญาตฉบับเดิม
จนกว่าจะหมดอายุและเมือ่ต่อใบอนุญาตจะได้
B-License

ส่วนการจะรบั A-License ต้องเป็นผูท้ีม่ี
ใบอนญุาตประกอบวชิาชพีครรูะดบัB-License
หรือฉบับเดิมอยู่แล้ว และมีวิทยฐานะตั้งแต่
ระดับช�านาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ
ของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตาม
หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีค่ณะกรรมการครุสุภา
ก�าหนด ท้ังนี้การขอรับใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี ผู้มีสทิธิต้์องย่ืนขอรบัใบอนญุาตผ่าน
ระบบออนไลน์ของคุรุสภาที่จะเปิดระบบ
ในวันที่15มนีาคม2566เป็นต้นไป

“คุรุสภาเห็นความส�าคัญของเรื่องนี้
และด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการอ�านวยความสะดวกในการขอใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
ขณะนีท้างครสุภาก�าลังด�าเนนิการปรบัเปลีย่น
ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
และเร ่งด�าเนินการออกแนวปฏิบัติตาม
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพี พ.ศ. 2565 ขอให้ผูป้ระกอบวชิาชีพ
ทางการศึกษา ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
เวบ็ไซต์ครุสุภาหรอืสือ่ออนไลน์ของทางคุรสุภา
และขอให ้ผู ้ เกี่ยวข ้องอ ่าน และศึกษา
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2565 ท่ี มีรายละเอียด
ในฉบบัเตม็เพราะเป็นเรือ่งใหม่หากมข้ีอสงสัย
ส าม า ร ถสอบถ ามหรื อ รั บ ค� า ป รึ ก ษ า
กบัทางครุสุภา”เลขาธกิารครุสุภากล่าว

ผลักดันนโยบายดังกล่าว “พรรคเสมอภาคเป็น
ห่วงคนท�างาน เพศหญงิและ LGBT ต้องได้รับ
การคุม้ครอง”

นางสาววันวิภา ไม้สนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า
พรรคมีน โยบายจะแก ้ ไขกฎหมายต ่ า งๆ
ทีเ่กีย่วกบัแรงงาน โดยเฉพาะกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
ลูกจ้างท�างานบ้านกฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่
คุม้ครองลูกจ้างท�างานบ้าน เช่น การโดนเลกิจ้าง
ขณะตัง้ครรภ์คณุภาพชวีติคนท�างานและการรวม
กลุ่มของแรงงานเพื่อการต่อรองกับนายจ้างด้วย
นอกจากนี้ พรรคยังมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบ
ประกนัสงัคมให้เป็นถ้วนหน้าด้วย เพือ่ให้ลกูจ้าง
20 กว่าล้านคน ได้สิทธต่ิางๆ โดยปรับแก้มาตรา
40 ของกฎหมายประกันสังคม และในอนาคต
ประเทศไทยจะไม่มีแรงงานนอกระบบ

นายสาวิทย ์ แก ้วหวาน หัวหน้าพรรค
สังคมประชาธิปไตยไทย กล่าวว่า พรรคสังคม
ประชาธิปไตยไทย เกิดจากแนวคิดที่จะผลักดัน
นโยบายเพ่ีอแรงงาน ดังนั้นนโยบายของพรรค
จะตัง้บนพ้ืนฐานเพ่ือแรงงานทกุคนทีผ่่านมารฐับาล
มักจะคุมก�าเนิดการรวมตัวของแรงงาน ท�าให้
นโยบายเพื่อผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับการผลักดัน 

จฬุาฯ ‘เจ๋ง’ พัฒนาถงุมอืพาร์กนิสนัลดสัน่
กระตุ้นกล้ามเนือ้มอืด้วยไฟฟ้าพกพาสะดวก

ผศ.ดร.พญ.อรอนงค์ โพธิ์แก้ววรางกูล
หัวหน้าคณะวิจัยนวัตกรรมถุงมือพาร์กินสัน
ลดสั่น คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้ร่วมกัน
พั ฒ น า ต ้ น แ บ บ น วั ต ก ร ร ม  “ ถุ ง มื อ
พาร์กินสันลดสั่น”และได้ท�าการจดสิทธิบัตร
การประดิษฐ์ ภายใต้ชื่อ เครื่องวัดอาการ
สั่นและระงับอาการสั่นด ้วยการกระตุ ้น
กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าแบบพกพาเมื่อเดือนม.ค.
2560 และพัฒนา “ถุงมือพาร์กินสันลดสั่น
รุ่นท่ี5”ที่มีน�้าหนักเบาสวมใส่ง่ายลดสั่น
ได้ดีอย่างเป็นอัตโนมัติ มีราคาย่อมเยากว่า
อุปกรณ ์ประเภทเดียวกันที่ น� า เข ้ าจาก
ต่างประเทศอนาคตทมีผู้วิจยัจะพฒันาให้ถุงมือ
พาร์กนิสนัลดสัน่ให้เลก็ลงและสวยงามขึน้อกี
สามารถสวมใส่แล ้วดูไม ่เหมือนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ แต่ให้ดูเหมือนเป็นการสวม
ใส่เครื่องประดับ หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
เครื่องแต่งกายแต่ยังคงประสิทธิภาพในการ
ลดสั่นที่ดี มีประสิทธิภาพความเสถียรของ
กระแสไฟฟ้าที่ดี การอัปโหลดข้อมูลท�าได้
ง่ายขึ้นทั้งยังพัฒนาให้สามารถตรวจวัดและ
ลดอาการสัน่ของอวยัวะอืน่ของร่างกายได้ด้วย
เช ่น อาการขาสั่น และประยุกต์ใช ้เพื่อ
ลดอาการสั่นในกลุ่มโรคอ่ืนด้วย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุง่โรจน์ พทิยศริิ
กล่าวว่าผลงานนวัตกรรม ถุงมือพาร์กินสัน
ลดสัน่เนือ่งจากผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัเป็นโรคเรือ้รงั
ทีพ่บได้บ่อยในผูส้งูอายุ โดยอาการเคลือ่นไหว
ผดิปกตทิีพ่บได้บ่อยคอือาการมอืส่ันโดยเฉพาะ
อย่างยิง่อาการมอืสัน่ขณะพกัทีพ่บได้ประมาณ
ร้อยละ70ของผูป่้วยโดยอาการมอืส่ันดงักล่าว
มกัเป็นอาการทีเ่หน็ได้เด่นชดั และมักส่งผลให้
ผูป่้วยมคีวามไม่มัน่ใจในการเข้าสังคมอปุกรณ์

ถงุมอืพาร์กนิสนัลดสัน่เป็นอปุกรณ์ทางการแพทย์
ทีไ่ด้รบัการผลติขึน้เพือ่ใช้ส�าหรบัรกัษาอาการมอืสัน่
ในผูป่้วยโรคพาร์กนิสนัทีส่ามารถตรวจวดัอาการ
มอืสัน่ของผูป่้วย และสามารถกระตุน้กล้ามเนือ้
มือด้วยกระแสไฟฟ้า เพื่อระงับอาการมือสั่นได้
โดยอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนา
อุปกรณ์เพื่อช่วยลดอาการมือสั่นในผู้ป่วยโรค
พาร์กินสันที่มีอาการมือสั่น โดยใช้การกระตุ้น
กล้ามเนือ้มอืด้วยไฟฟ้าทีส่ามารถใช้ใด้จริงในชวีติ
ประจ�าวนัมาก่อนโดยจดุเด่นของอปุกรณ์จะอยูท่ี่
การพัฒนาให้เป็นในลักษณะของถุงมือที่สวมใส่
และใช้งานได้ง่ายท่ีใช้ก�าลังไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี
โดยจากการศกึษาของทมีผูว้จิยัจากศนูย์ความเป็น
เลศิทางการแพทย์โรคพาร์กินสนัฯในปี2558ถงึ
ผลของการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการมือส่ันด้วยการ
กระตุน้กล้ามเนือ้มอืด้วยกระแสไฟฟ้าพบว่าผูป่้วย
มอีาการมอืสัน่ลดลงอย่างชดัเจน

ระดบันานาชาตโิดยทมีผูว้จิยัจากศูนย์พาร์กินสนั
จฬุาฯในปีพ.ศ.2558

2. การระงับอาการสั่นด้วยการกระตุ้น
กล้ามเนือ้มือด้วยไฟฟ้าเพือ่ช่วยลดอาการสัน่ของมือ
ผูป่้วย แบบอัตโนมัติ โดยเม่ือชดุรบัสัญญาณ
ตรวจพบลกัษณะของการสัน่ในขณะพกัเข้าได้
กบัอาการสัน่ของโรคพาร์กนิสนั(ความถี่4-7Hz.)
ระบบจะแปลงสัญญาณและส ่ งข ้ อมูล
ผ่านทางระบบไร้สายเพือ่ควบคมุเครือ่งกระตุน้
กล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าทีมี่ขนาดเล็ก และใช้ก�าลงั
ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้มีการปล่อยกระแส
ไฟฟ้าไปกระตุน้กล้ามเน้ือทีม่อีาการสัน่เพือ่ลด
อาการสัน่ของมอืในขณะพกัโดยเครือ่งกระตุน้
กล้ามเนือ้ทีพั่ฒนาจะใช้ความต้านทานความถี่
และกระแสไฟฟ้าในขนาดทีป่ลอดภยัและเป็น
มาตรฐานที่ใช้ในงานกายภาพบ�าบัด ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วย (ความถี่ 50 Hertz
และกระแสไฟฟ้าไม่เกิน 20 มิลลิแอมแปร์)
โดยการควบคุมการท�างาน และเก็บบันทึก
ข้อมูลของการวัดอาการสั่นและการกระตุ้น
กล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จะใช้การส่งข้อมูลผ่าน
ระบบไร ้สาย (Bluetooth) มาเก็บ ท่ี
หน่วยความจ�าโทรศพัท์เคลือ่นทีห่รอืคอมพวิเตอร์
ที่มีโปรแกรมวิเคราะห์การสั่นโดยละเอียด
อกีครัง้(applications)

จดุเด่นของอปุกรณ์
1.อุปกรณ์มคีวามปลอดภยัสงูในการตรวจวดั

อาการสั่น และสามารถลดอาการมือสั่นได้
อย่างดี

2. อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ง่าย น�า้หนกั
เบาและมีต้นทนุการผลติต�า่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการใช้ยาและการผ่าตดั

3.การใช้อปุกรณ์เป็นทางเลอืกในการรกัษา
อาการมือส่ัน ที่สามารถช่วยลดผลข้างเคียง
จากการใช้ยาหรือจากการรักษาอ่ืนๆ เพื่อลด
อาการสัน่ได้

4.อุปกรณ์สามารถน�ามาใช้เพือ่ลดอาการมือสัน่
ของโรคอืน่ได้

ทางทีมผู้วิจัยได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ถุงมือ
ต้นแบบ(prototypemodel)ของอุปกรณ์ถุงมอื
พาร์กินสันลดส่ันที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด
อาการสั่นและอุปกรณ์ระงับอาการสั่น ด้วยการ
กระตุน้กล้ามเนือ้มือด้วยไฟฟ้า ทีจ่ะมีการท�างาน
ร่วมกันโดยอตัโนมัติ การควบคมุการท�างานของ
อุปกรณ์และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสั่นและ
การกระตุน้กล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าจะใช้การเช่ือมต่อ
ส่งผ่านข้อมูลผ่านระบบไร้สาย มาเก็บไว้ยัง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ มีโปรแกรมวิเคราะห์การสั่น
โดยการท�างานร่วมกนัระหว่าง2ระบบจะมดีงันี้

1.การตรวจจบัและวดัลกัษณะอาการส่ันของ
โรคพาร์กินสันโดยใช้ชุดเซนเซอร์รับสัญญาณ
เชงิเส้น (Accerelometer) และ เซนเซอร์รับ
สัญญาณเชิงมุม (Gyroscope) ผลิตโดยบริษัท
Invensenseซึง่เป็นชดุรบัสัญญาณการรวม6แกน
ทีน่�ามาใช้ตรวจวัดการเคลื่อนไหว โดยอุปกรณ์
ดงักล่าวเป็นอปุกรณ์ทีย่อมรับกันอย่างแพร่หลายว่า
มีความแม่นย�าในการวัดสูงและมีความคลาด
เคลือ่นต�า่ และได้รับการผลิตเป็นอุปกรณ์เครือ่งวดั
อาการสั่นท่ีได้รับการตีพิมพ์บทความในวารสาร

โรงเรยีนเอกชนเริม่ทยอยปิดตวั
เรยีกร้องให้รฐับาลเหลยีวแลบ้าง

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการการศกึษาเอกชน (กช.) เปิดเผยถงึกรณี
โรงเรยีนนราทรกรงุเทพฯแจ้งยกเลิกกจิการท�าให้
นกัเรยีนได้รบัผลกระทบกว่า500คนว่ากรณทีีเ่กดิขึน้
เป็นประเดน็ของการยกเลิกกจิการแบบกระชัน้ชดิ
ท�าให้นักเรียนหาที่เรียนใหม่ไม่ทัน อีกท้ังไม่เป็น
ไปตามระเบยีบของกฎหมายโรงเรยีนเอกชน ท่ีจะ
ต้องแจ้งยกเลิกกิจการให้ผู ้ปกครองรับทราบ
ล่วงหน้า120วนัก่อนวนัส้ินปีการศึกษาแต่กฎหมายได้
ยดืหยุน่ให้เพราะจะดเูหตผุลของโรงเรยีนเอกชนว่า
สามารถด�าเนินกจิการต่อไปได้หรอืไม่ซึง่ส�านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) ยังไม่ได้
อนุญาตให้โรงเรียนนราทรยกเลิกกิจการ แต่เมื่อ
ได้พิจารณาจากเอกสารต่างๆแล้ว หากจะให้เปิด
กจิการต่อไปคงไม่ได้คณุภาพต่อผู้เรยีน

ทั้งนี้ หลังจาก สช. ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ผูป้กครองถงึกรณดีงักล่าว น.ส.ตรนีชุ เทยีนทอง
รมว.ศึกษาธิการ ได้ก�าชับให้ สช.จัดหาที่เรียน
ให้แก่เดก็ทกุคนโดยมผีูป้กครองนกัเรยีนแจ้งความ
ประสงค์ขอให้สช.จดัหาท่ีเรยีนใหม่จ�านวน118คน
ซึง่ประสงค์จะย้ายไปโรงเรยีนสงักดัส�านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียน
ในสงักดั กทม. และโรงเรยีนเอกชน สช.จงึได้ท�า
หนงัสอืแจ้งไปยงัโรงเรยีนปลายทางให้พิจารณารบั
เด็กจากโรงเรยีนนราทรเป็นกรณพีเิศษและยังได้ท�า
หนงัสือแจ้งไปถึงโรงเรียนนราทรด้วยว่าผูป้กครอง
ได้รับความเดือดร้อนจากการแจ้งยกเลิกกิจการ
กะทันหันขอให้ทางโรงเรียนพิจารณาหาแนวทาง
เยยีวยาช่วยเหลือ

“ส่วนใหญ่เป ็นผลกระทบด้านค่าใช ้จ ่าย
ค่าธรรมเนยีมการศกึษาค่าแรกเข้าเรียนค่าเครือ่งแบบ
นักเรียน เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนน�าไปพิจารณา
ขณะเดียวกัน ขอให้โรงเรียนท�าความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองใหม่ด้วยว่า การแจ้งปิดกิจการในวันท่ี
3 มี.ค.น้ี ไม่ใช่เป็นการปิดโรงเรยีนโดยไม่มีใครมา
ท�างานแล้วแต่ยงัเปิดท�าการอยู่ผูป้กครองสามารถ
ไปขอหลักฐานการศึกษาได้โดยโรงเรยีนจะอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ผูป้กครองทุกคนส่วนท่ีมกีระแส
ข่าวว่าโรงเรยีนเอกชนจ�านวนหนึง่อาจจะต้องทยอย
ปิดกจิการไป เพราะขาดสภาพคล่องน้ัน ท่ีผ่านมา

สช.พยายามหาทางช่วยเหลอืมาโดยตลอดเพือ่เสรมิ
สภาพคล่องทางการเงนิในรปูแบบต่าง ๆอีกประเด็นหนึง่
คือ การที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนต้องการ
ย้ายกลบัมาอยูก่บัสช.หลงัจากทีก่่อนหน้านีไ้ปรวมอยู่
กับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นั้น เรื่องนี้หากเป็นความต้องการของโรงเรียน
อาชวีศกึษาเอกชนจรงิๆ สช.เองกย็นิดี แต่จะต้อง
แก้ไขพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนเพือ่รองรบัก่อน”

นายศุภเสฏฐ์ คณากูล นายกสมาคมคณะ
กรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(ส.ปส.กช.)กล่าวว่ากรณดีงักล่าวสะท้อนว่าขณะนี้
โรงเรียนเอกชนก�าลังอยู่ในสภาวะขาดทุน ต้ังแต่
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 แต่เมือ่สถานการณ์
คลีค่ลายเริม่ดีขึน้โดยภาพรวมกมี็ทัง้ปิดตัวและเปิดใหม่
แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชน
ในกรงุเทพฯอาจได้รบัผลกระทบมากกว่าเพราะมี
ค่าใช้จ่ายสงูกว่าโรงเรยีนในต่างจงัหวดัประกอบกบั
ผู ้ปกครองค้างจ่ายค่าเทอมจ�านวนมาก ท�าให้
โรงเรยีนอาจจะไปต่อไม่ได้

“ตัง้แต่โควดิ-19 ระบาด รฐับาลช่วยเหลอืแต่
ผูป้กครองในสถานศกึษาทัง้รฐัและเอกชนระดบัชัน้
อนบุาลถงึชัน้ม.6และอาชวีศึกษาทกุสงักดัคนละ
2,000บาทผูป้กครองได้รับเงนิไปจ่ายค่าเทอมแล้ว
แต่บางคนน�าไปใช้จ่ายส่วนตัว ขณะที่โรงเรียน
เอกชนไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเลย
เรยีกร้องขอเพิม่เงนิอดุหนุนอาหารกลางวนันกัเรยีน
เตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์กไ็ม่เคยได้รับอนมุตัิอยากถาม
ว่า4ปีทีผ่่านมารฐับาลเคยช่วยเหลอือะไรโรงเรยีน
เอกชนบ้าง”นายศุภเสฏฐ์กล่าว

มณฑล ภาคสวุรรณ์

ดูแลจากสงัคมเลยอย่างเช่นช่วงสถานการณ์โควดิ
ระบาด ลกูจ้างเหล่านีไ้ม่ได้รบัการชดเชย เพราะ
ไม่ได้เป็นผู้ประกนัตนในขณะทีก่ลุม่ประเทศอาเซยีน
ยอมรับว่า ลูกจ้างท�างานบ้านเป็นผู้ใช้แรงงาน
คนหนึง่เพราะเรามนีายจ้างทีช่ดัเจนเราควรได้สทิธิ
เท่ากับแรงงานทกุคน”

 รายงาน ILO ม.33 ต้องคุ้มครองลูกจ้าง
 ท�างานบ้าน

Mr.Nuno Meira Simoes Cunha,
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ได้น�าเสนอ
รายงานการทบทวนนโยบายประกนัสงัคมส�าหรบั

บัญญัติประกันสังคม โดยให ้ความส�าคัญ
กับการปฏิรูปพระราชบัญญัติ เงินทดแทน
เพือ่ขยายสทิธปิระโยชน์โดยเรว็ทีส่ดุ

 5 พรรคการเมือง ชูแก้ ม.33 เป็นนโยบาย
ส�าหรับพรรคการเมืองต่อการขยายการ

คุ้มครองประกันสังคมให้ลูกจ้างท�างานบ้าน ซ่ึง
มีพรรคการเมืองเข้าร่วมเวที จ�านวน 5 พรรค
ประกอบด้วยพรรคเสมอภาคพรรคก้าวไกลพรรค
สงัคมประชาธิปไตยไทยพรรคไทยสร้างไทยและ
พรรคชาติพัฒนากล้า โดยผู้แทนแต่ละพรรค
มข้ีอเสนอดังนี้

เพื่อผลักดันมาตรา 33 ของกฎหมายประกัน
สังคม 2. กองทุนคนตัวเล็ก หรือกองทุนเครดิต
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงการกู้เงิน
ในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงนิทนุได้ซึง่สอดคล้อง
กับข้อเสนอของ ILO ด้วย โดยคดิอตัราดอกเบีย้
เดอืนละ 1% เพือ่ให้ทกุคนสามารถพึง่ตนเองได้
3.บ�านาญประชาชน3,000บาทเพือ่ให้ประชาชน
ในวัยเกษยีณมบี�านาญ

ดร.อรรถวชิช์ สวุรรณภกัดีรองหวัหน้าพรรค
ชาตพัิฒนากล้ากล่าวว่านโยบายพรรคเสนอปรบั
แก้กฎหมายประกนัสงัคมมาตรา40โดยปรับเป็น
PLUSคอืเพิม่ขึน้ในสทิธปิระโยชน์อืน่ๆทีร่ะบใุห้
ตามมาตรา33โดยส่ิงทีข่าดในมาตรา33จะน�าไป
บรรจใุนมาตรา40สิง่ทีล่กูจ้างท�างานบ้านจะได้รบั
คอืวนัหยดุมนีโยบายผลกัดนัคณุภาพชวีติแรงงาน
แต่มรีายละเอียดต่าง

“พรรคชาตพิฒันากล้าเหน็ว่าลกูจ้างท�างาน
เป็นงานทีม่ลัีกษณะพเิศษไม่ใช่ฟรแีลนซ์ข้อเสนอ
ของพรรคอาจจะแตกต่าง คอืปรบัแก้มาตรา 40
เพ่ิมสทิธต่ิางๆให้ลกูจ้างท�างานบ้านโดยไม่ได้ปรบั
แก้มาตรา33เนือ่งจากหากปรบัแก้มาตรา33
จะมีการระบุโทษหากไม่มีการเข้าสู ่ระบบของ
ทัง้นายจ้างและลกูจ้างพรรคเป็นห่วงในเรือ่งนี”้

“ตำมมำตรำ 33 ในกฎหมำยประกนัสงัคมยงัยกเว้นลกูจ้ำงท�ำงำนบ้ำน 
ท�ำให้ลูกจ้ำงเหล่ำนี้ต้องไปเข้ำมำตรำ 40 ซึ่งเป็นกำรจ่ำยสมทบฝ่ำยเดียว  
และให้สิทธิประโยชน์ท่ีน้อย ลูกจ้ำงหลำยคน เลือกที่จะไม่เป็นผู้ประกันตน  
ซึง่คนกลุ่มนีจ้ะไม่ได้รบักำรดแูลจำกสงัคมเลย อย่ำงเช่นช่วงสถำนกำรณ์โควดิ
ระบำด ลกูจ้ำงเหล่ำนีไ้ม่ได้รบักำรชดเชย เพรำะไม่ได้เป็นผูป้ระกันตน
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จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงานของรัฐ
ในวนัที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบั
การใช้กญัชากญัชงในการดูแลสขุภาพอย่างถกูต้องและไม่ใช้ในทาง
ทีไ่ม่เหมาะสมหรอือันตรายพบว่าหลงัจากวนัที่9มถินุายนพ.ศ.2565
เป็นต้นมา มีผู้ใช้กัญชาจ�านวนมากเจ็บป่วยฉุกเฉิน/ประสาทหลอน
ท�าร้ายตนเองและผูอ้ืน่ไปเพิม่ภาระงานทีห้่องฉกุเฉนิโดยไม่จ�าเป็นและ
กญัชามผีลกระทบด้านลบต่อการเจริญเตบิโตของสมองและพัฒนาการ
ของเดก็ในระยะยาวด้วยอกีทัง้กญัชาไม่สามารถรกัษาโรคให้หายขาดได้
ใช้เพียงบรรเทาอาการช่ัวคราวของโรคตามข้อบ่งใช้เท่านัน้

แพทยสภาจึงมีค�าแนะน�าการใช้และไม่ใช้กัญชาให้ประชาชน 
ดงันี้

•ใช้เฉพาะสารสกดักญัชาทีท่ราบปรมิาณแน่นอนของสารCBD
และTHCในการรกัษาโรคตามข้อบ่งใช้จากแพทย์ทีผ่่านการอบรม

• ไม่ใช้ กัญชาในล�าดับแรกในการรักษาโรค จะใช้เมื่อใช้ยา
มาตรฐานขนานอื่น แล้วไม่สามารถรักษาหรือควบคุมอาการ/ภาวะ
ของโรคได้

•ไม่ใช้กญัชาในหญงิต้ังครรภ์หญงิให้นมบตุรเดก็และเยาวชน
อายุไม่เกนิ25ปีเพราะมผีลต่อพฒันาการของสมอง

•ไม่ผสมกญัชา/กญัชงลงในอาหารหรอืขนมส�าหรับให้ประชาชน
รบัประทาน

•ไม่ใช้กญัชา/กญัชงเพือ่นนัทนาการโดยเดด็ขาด
•ไม่ใช้ช่อดอกของกญัชาเพราะมสีารเสพตดิซึง่จะท�าให้สขุภาพ

ทรดุโทรมลงได้มาก
• ไม่ใช้ กัญชา/กัญชง โดยเด็ดขาดในประชาชนทั่วไป ที่ไม่ได้

มโีรคตามข้อบ่งใช้

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
(สค.) เดนิหน้าจดัท�าร่างกฏหมายค้าประเวณี 
มุ่งเน้นการคุม้ครองผู้ค้าประเวณีโดยสมัครใจ  
อายุขั้นต�่า 20 ปีขึ้นไป สามารถให้บริการ
ทางเพศโดยไม่มีโทษทางอาญา แถมมีสิทธิ
สวัสดิการต่างๆ โดยไม่ต้องระบุว่าเป็นผู้ให้
บรกิารทางเพศ ส่วนเจ้าส�านกั ผูเ้ป็นธรุะจดัหา 
หรอืบงัคบั ยงัคงเอาผดิ ตาม พ.ร.บ.ค้ามนษุย์ฯ 
เบื้องต้นอาจใช้ชื่อกฏหมายใหม่ฉบับนี้ว่า  
ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองการให้บรกิารทางเพศ พ.ศ. …  
เพ่ือน�ามามาแทนที ่ พ.ร.บ.ค้าประเวณี ทียั่ง
คงใช้อยูใ่นปัจจบุนั

นางจนิตนา จนัทร์บ�ารงุอธบิดกีรมกจิการ
สตรแีละสถาบนัครอบครวั(สค.)กระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์(พม.)
กล่าวภายหลงัเป็นประธานการประชมุ คณะ
กรรมการจดัท�าร่างกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการค้าประเวณีครัง้ที่1/2566
ซึง่มีผูท้รงคณุวฒุด้ิานกฎหมายภาคเีครอืข่าย
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ ว่า
การจัดท�าร่างกฎหมายดังกล่าว ได้ผ่านการ
ประเมินผลสมัฤทธิ์ผ่านการรบัฟังความคดิเหน็
ท้ังระบบออนไลน์และออนไซต์ใน 5 จังหวดั
เช่น กรุงเทพฯ ชลบุรี หาดใหญ่ เป็นต้น
อกีทัง้จดัรบัฟังความคดิเหน็แบบโฟกสักรุป๊ก่อน
สรปุและเสนอรมว.พม.รบัทราบและตัง้คณะ
ท�างานขึน้มายกร่างกฎหมายตามผลประเมนิ
ผลสมัฤทธิแ์ละการรบัฟังความคดิเห็น

ขณะนี้ ได้เป็นกรอบกฎหมายค่อนข้าง
ชดัเจนอาทิเป็นร่างกฎหมายใหม่เบือ้งต้นอาจ
มชีือ่ว่าร่างพ.ร.บ.คุ้มครองการให้บริการทาง
เพศพ.ศ.…มาแทนที่พ.ร.บ.ค้าประเวณีฯ
มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ค้าประเวณีโดยสมัคร
ใจก�าหนดอายข้ัุนต�า่20ปีขึน้ไปสามารถให้
บรกิารทางเพศโดยไม่มโีทษทางอาญา มสีทิธิ
และสวัสดิการในระบบแรงงาน โดยไม่ต้อง
ระบุว่าเป็นผู้ให้บริการทางเพศ พร้อมมีสิทธิ
ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมมกีารตรวจสขุภาพ
ว่าต้องไม่มีโรคตดิต่อไม่เป็นโรคร้ายแรง

แต่ทัง้น้ี ห้ามค้าประเวณทีีเ่ข้าข่ายการค้า
มนษุย์เช่นเป็นธุระจดัหาหรอืบงัคบัซึง่ยังผดิ
พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ฯ ส่วนผู้ประกอบกิจการ
ทางเพศ สถานบริการทางเพศ ต้องได้รับ

‘กรมครอบครวั’ เปิดช่องค้าประเวณี
ร่างกฏหมายคุ้มครองบรกิารทางเพศ

อนุญาต ต้องไม่ละเมิดเงื่อนไขคุ้มครองผู้ให้
บรกิารทีเ่ป็นลกูจ้างและเปิดให้บรกิารตามโซนนิง่
ท่ีก�าหนด เช่น ไม่ใกล้สถานศึกษา สถาน
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนาเป็นต้นซึง่จะมี
คณะกรรมการระดับจังหวัด และระดับชาติ
มหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมาร่วมตลอดจนก�าหนด
ความรับผิด เช่น ผู้ใช้บริการทางเพศเด็ก
มคีวามผิดอาญาก�าหนดโทษแก่ผู้เป็นธรุะจดัหา
ล่อไปหรอืชกัพาเพือ่ให้บคุคลอายไุม่ถึง20ปี
มาให้บรกิารทางเพศพร้อมก�าหนดโทษแก่บดิา
มารดาทีรู่เ้หน็การกระท�าดงักล่าวก�าหนดโทษ
ผูท้ีก่กัขังหน่วงเหนีย่ว ท�าร้าย ทรมาน หรอื
ขูเ่ขญ็ประการใดๆเพือ่ข่มขนืใจผูน้ัน้ให้บรกิาร
ทางเพศ ก�าหนดโทษแก่ผู้ประกอบกิจการ
ทางเพศทีไ่ม่ได้รบัอนญุาต ส่วนกรณแีรงงาน
ข้ามชาติเบือ้งต้นจะไม่มกีารอนญุาตให้ท�า

อธบิดีสค.กล่าวอกีว่าขัน้ตอนหลงัจากนี้
คือ การรวบรวมความคิดเห็นที่รับฟังมา
ท้ังหมด มายกร่างอย่างรอบคอบ พิจารณา
รอบด้านว่าเก่ียวข้องกับกฎหมายใดบ้างผลกระทบ
ทางสงัคมเศรษฐกจิตลอดจนภาพลักษณ์ของ
ประเทศ อย่างไรกต็าม ถอืว่าเป็นกฎหมายที่
ประชมุรบัฟังความคดิเหน็เยอะมาก อกีท้ังดู
บทเรยีนจากต่างประเทศโดยน�าเอากฎหมาย
ของนิวซีแลนด์ ที่ยกเลิกความผิดทางอาญา
แก่ผูค้้าประเวณีเป็นแรงงานทีไ่ด้รบัการคุ้มครอง
มาเป็นต้นแบบกค็าดว่าจะสามารถยกร่างเสรจ็สิน้
และเสนอได้ในรฐับาลหน้าหรอืประมาณเดือน
สงิหาคม2566ต่อไป

แพทย์แผนไทยฯ ‘ย�ำ้’ กัญชำทำงกำรแพทย์
กฏหมำยควบคมุชดัเจน ใครฝ่ำฝืนโทษแรง

จะเป็นเคร่ืองมือให้เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายสามารถน�ามาใช้ในการป้องกนัแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจท�าให้เกดิการใช้ทีไ่ม่เหมาะสม

นอกจากประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง
สมุนไพรควบคุม (กัญชา) 2565 น้ีแล้ว ยังมี
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอื่นๆ ที่
เกีย่วข้องเพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจมาจากการใช้
ไม่เหมาะสมเช่นประกาศของกรมอนามยัทีก่�าหนด
ให้กล่ินกญัชาควันกญัชาเป็นเหตกุ่อความร�าคาญ
ก็เพ่ือป้องกันการเสพในที่สาธารณะ หรือแม้แต่
ผู้ประกอบการที่จะน�ากัญชามาปรุงเป็นอาหาร
หรอืประกอบอาหาร ต้องปฏบิตัติามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครดัเพือ่ไม่ให้เกดิ
ความเสีย่งกบัผูบ้รโิภคและผูบ้รโิภคเองสามารถ
สังเกตฉลากบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต ้องแสดง
รายละเอยีดส่วนผสมเพ่ือป้องกนัความเสีย่งจากการ
รับประทานโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กและ
ผูแ้พ้กญัชาเราต้องค�านงึถงึและระมดัระวัง

นายแพทย์ธงชัย กล่าวอีกว่า กัญชาเหมือน
เหล้าและบหุรี่ ทีต้่องมกีฎหมายมาควบคมุการใช้
ดงันัน้อะไรทีเ่ป็นผลกระทบกระทรวงสาธารณสขุ

จนิตนา จนัทร์บ�ารงุ
 นพ.กุลธนติ วนรตัน์ นพ.ธงชยั เลศิวิไลรตันพงศ์

ไม่เคยนิง่นอนใจการเลง็เหน็คณุค่าและประโยชน์
ของการใช้กญัชาทางการแพทย์ทีส่ามารถน�ามาใช้
ในการรกัษาผูป่้วยได้จงึเป็นโอกาสและทางเลอืกทีด่ี
และการต่อยอดส่วนต่างๆ ของกัญชาก็เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ กัญชา
จงึยังมีมุมของการใช้ควรใช้อย่างถูกต้องและเข้าใจ
เพือ่ให้เกดิประโยชน์อย่างถ่องแท้

ทางด้านนายแพทย์กลุธนติ วนรัตน์ผูอ้�านวยการ
กองการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ในส่วนของ
อาหารทั่วไป ที่เด็กส่วนใหญ่นิยมบริโภค เช่น
เยลลี่ ขนมกรุบกรอบ หรอื แม้กระทัง่เครือ่งดืม่
บางชนดิก่อนทีจ่ะบรโิภคควรอ่านฉลากว่ามกีญัชาเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่และควรปฏบิตัติามค�าแนะน�า
และค�าเตือนที่แสดงบนฉลากให้เข้าใจ ที่ผ่านมา
กระทรวงสาธารณสขุได้เน้นย�า้ในเรือ่งน้ีอยูเ่สมอ
เนือ่งจากกญัชาไม่ควรใช้ในเด็กและวยัรุ่นทีม่อีายุ
ต�า่กว่า 20 ปี เนือ่งจากสมองเดก็ทีม่อีายตุ�า่กว่า
20 ปี ยงัมกีารพฒันาไม่เตม็ทีแ่ละกญัชา มสีาร
THCทีมี่ผลต่อสมองของเดก็ในระยะยาวอกีด้วยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กล่าวว่ากญัชาเป็นสมนุไพรควบคุมตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม
(กญัชา) 2565 ทางกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลอืกจงึส่งเสรมิการใช้และองค์ความรู้
ในการใช้ทางการแพทย์และมีการส่งเสริมพฒันา
ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆ เพื่อสร้าง

มลูค่าเศรษฐกจิแต่กระทรวงสาธารณสขุเองมข้ีอก�าหนด
การใช้กัญชาชัดเจนว่า ก�าหนดให้ใช้กัญชา
ได้ในผู้ทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไป เดก็วัยเรยีนเยาวชน
ไม่สามารถใช้กญัชาได้ รวมทัง้สตรมีีครรภ์ หญงิ
ให้นมบตุรกไ็ม่สามารถใช้กญัชาได้

นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงที่ก�าหนด
ให้กลิ่นและควันเป็นเหตุร�าคาญ ยังก�าหนด
ข้อห้ามใช้สูบใช้เสพในทีส่าธารณะซ่ึงกฎหมายน้ี

ส�านกังานการวิจยัแห่งชาต ิ(วช.) ให้ความ
ส�าคญักบัปัญหาฝุน่ละออง หรอื ฝุน่ PM 2.5 
เป็นหนึง่ในมลพษิทางอากาศทีเ่กดิข้ึนทุกปี จึงได้ 
สนับสนุนทุนวิจัยในแผนงานโครงการวิจัย 
เพื่อท�างานในเชิงพัฒนาชุดข้อมูลองค์ความรู้
จากงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นระบบ
สารสนเทศ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยลด
ผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 และได้น�าระบบ
เทคโนโลยกีารเฝ้าระวังมาใช้ในการให้ข้อมลูเชิง
สาธารณะกบัพีน้่องประชาชน นอกจากนี ้ยงัได้
ศกึษาวิจัย “การใช้ไม้ยืนต้นลดฝุน่ PM 2.5 อย่าง
ยัง่ยนื ด้วยรปูแบบโครงสร้างและล�าดบัชัน้ต้นไม้
แบบนิเวศป่าในเมือง” ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละออง 
ขนาดเลก็ PM 2.5 ในทกุพืน้ที่

ดร.วภิารตัน์ ดอ่ีอง ผูอ้�านวยการส�านกังาน
การวจิยัแห่งชาติกล่าวว่าวช.มเีป้าหมายส�าคญั
ในการขับเคลื่อนผลผลิตและผลส�าเร็จจาก
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จสู่การใช้ประโยชน์ โดย
การสื่อสารและให้เห็นภาพการท�างานที่เกิด
สาธารณประโยชน์แก่พ่ีน้องภาคประชาชนซึง่ใน
ขณะน้ีปัญหาฝุน่ละอองหรอืฝุน่PM2.5เป็น
หนึ่งในมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นทุกปี วช.
เลง็เห็นถึงปัญหาทีป่ระชาชนได้รบัในช่วงทีผ่่านมา

วช.ให้ความส�าคัญปัญหาฝุน่ละออง PM 2.5 
ส่งเสรมิวิจยันวัตกรรมเพิม่พืน้ท่ีเขยีว-ลดฝุน่พษิ

จงึสนบัสนนุทนุวจิยัในแผนงานโครงการวจิยัเพือ่
ท�างานในเชิงพฒันาชดุข้อมลูองค์ความรูจ้ากงาน
วจิยัมาอย่างต่อเนือ่ง เกดิเป็นระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีนวตักรรมทีช่่วยลดผลกระทบจากฝุน่
PM2.5 ซึ่ งผลงานดั งกล ่ าวอยู ่ ในกรอบ
การวจิยัและนวัตกรรมที่วช.ให้การสนบัสนนุด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม

โดยในช่วงหลายปีทีผ่่านมา วช.ได้น�าระบบ
เทคโนโลยกีารเฝ้าระวังมาใช้ในการให้ข้อมูลเชิง
สาธารณะกบัพีน้่องประชาชนคอื“ระบบข้อมลู
คณุภาพอากาศแบบเบด็เสรจ็” หรอื “ศนูย์เฝ้า
ระวังคณุภาพอากาศ(AirQualityInformation
Center:AQIC)”ทีม่กีารด�าเนนิงานมาอย่างต่อเนือ่ง
โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพือ่การตดิตามเฝ้าระวงัและเตอืนภยัด้วยข้อมลู
ฝุน่PM2.5อย่างต่อเนือ่งซึง่จะมกีารรายงาน
ผลและเหน็ภาพของการพฒันาเทคโนโลยีทีเ่ป็น
เซนเซอร์ในการตรวจวัดค่าฝุน่PM2.5ทีส่ามารถ
ติดตามคุณภาพอากาศของประเทศได้ อาทิ
DustBoy ทีร่ายงานผลในระบบของการติดตาม
คุณภาพอากาศ และการติดตามในเชิงระบบ
การจ�าลองคณุภาพอากาศการพยากรณ์คณุภาพ
อากาศการตดิตามโดยข้อมูลการท�างานดังกล่าว
เป็นการร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคี
เครอืข่ายหลายหน่วยงานทัง้ในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กบัการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
มลภาวะ มลพิษทางอากาศ ซึ่งท�าให้เห็น
การเข้าถึง เกดินวัตกรรมในลกัษณะเทคโนโลยี

เกิดรูปแบบของการใช้งานที่ไม่ยุ ่งยาก เช่น
เวบ็ไซต์แอปพลิเคชนับนมือถอืเป็นต้น

ในส่วน“การใช้ไม้ยนืต้นลดฝุน่PM2.5อย่าง
ยัง่ยืนด้วยรูปแบบโครงสร้างและล�าดบัชัน้ต้นไม้
แบบนเิวศป่าในเมอืง”ได้มกีารศกึษาวจิยัและเหน็
ภาพของการน�าต้นไม้หลายพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์
ในการสร้างระบบนิเวศในป่าเมือง ท�าให้ทราบ
ชนดิพืชทีม่ศีกัยภาพในการลดฝุน่PM2.5และ
กลไกการบ�าบัดฝุ่นด้วยพืช เกิดเป็นแนวคิด
การสร้างแบบจ�าลองระดบัเมืองหรอืระดบัถนนโดย
อ้างอิงจากข้อมูลอัตราการไหล และทิศทาง
การไหลของอากาศในพืน้ท่ีจรงิเพือ่ให้เห็นรูปแบบ

ด้วยใบพืชที่มีประสิทธิภาพในการลด PM 2.5
ส่วนความชืน้จากการคายน�า้ของพชืบริเวณนัน้ยงัช่วย
เพิม่น�า้หนกัให้กบัฝุน่ละลองขนาดเล็กให้เคล่ือนที่
ลดลงเพิม่เวลาให้พชืช่วยดกัจบัฝุน่ขนาดเลก็ได้

นอกจากนี้ภายในสวนยังมโีซนจัดวางต้นไม้
กนัฝุน่ได้แก่โซนลิน้มงักรสู้กลิน่พนัธุไ์ม้อวบน�า้
และพชืในกลุม่อาทิต้นลิน้มงักรต้นสบัปะรดสี
ท่ีมีสรรพคุณช่วยลดสารระเหย กล่ินเหม็นและ
ฝุน่ได้ดีและยงัปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในเวลา
กลางคนืด้วยซึง่จากงานวิจยัพบว่าต้นลิน้มงักร
สามารถลดฝุน่ได้มากกว่าร้อยละ40ในระบบปิด
ขนาด1ลกูบาศก์เมตรทีค่วามเข้มข้นPM2.5
เริ่มต้นที่ 450-500 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
โซนพันธุ์ไม้มีขนลด PM ต้นไม้หลายชนิดมีใบ
ทีม่ขีนทีช่่วยในการจบัตรงึฝุน่ละอองในอากาศได้

โดยพืชที่มีลักษณะดังกล่าว อาทิ ต้นพรม
ก�ามะหยี่และต้นพรมญีปุ่น่โดยต้นพรมก�ามะหยี่

วว.ต้อนรบั กรมการแพทย์แผนไทย
ชูวิจยัสมุนไพรการแพทย์ครบวงจร
ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย(วว.)กระทรวงการอุดมศกึษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็น
ประธานต้อนรับนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก พร้อมคณะ เนือ่งในโอกาสเยีย่มชม
และศึกษาดูงานห ้องปฏิบัติการของศูนย ์
เชีย่วชาญนวัตกรรมผลติภัณฑ์สมุนไพร(ศนส.)
และศนูย์บรกิารนวตักรรมเครือ่งส�าอางแบบครบ
วงจร(ICOS)ของวว.เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และต่อยอดด้านการวจัิยพฒันาบริการนวัตกรรม
สมนุไพรและเวชส�าอางโดยมีดร.โศรดา วลัภา
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
ชวีภาพนางปริยะดา วิสทุธิแพทย์ผู้อ�านวยการ
ส�านักส่ือสารองค์กร นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ
ผูอ้�านวยการศนส.ร่วมให้การต้อนรับ

ผูว่้าการ วว. กล่าวว่า ปัจจุบนั วว. ก้าวสู่
การด�าเนินงานปีที่ 60 โดยมีภารกิจส�าคัญใน
การด�าเนินงานวิจัยพัฒนา บริการ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม(วทน.)เพือ่ร่วมขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
ตามแนวทาง BCG โมเดล และเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขนัของประเทศให้ครอบคลมุ
ทกุภาคส่วน และพัฒนาบนฐานของทรพัยากร
ชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชสมุนไพร และ
วัตถุดิบท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มมูลค่าโดยใช้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม(วทน.)
เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลือ่นด�าเนนินาน

ทั้งน้ี วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีประสบการณ์และ
ความเชีย่วชาญมากกว่า50ปีในการวจิยัและพฒันา
ด้านเทคโนโลยกีารสกดัสารส�าคญัจากสมุนไพร
และศกึษาฤทธิท์างเภสัชวทิยาและพิษวทิยาเพ่ือ
ต่อยอดงานวิจัยพฒันาเป็นยา ผลติภัณฑ์เสริม
อาหารผลติภัณฑ์เวชส�าอางสมุนไพรนอกจากนี้
ยังมุ่งให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อ
ยกระดับผลิตเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการ
วิสาหกจิชมุชนSMEs

“วว.พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต เพือ่
ร่วมกนัขบัเคลือ่นน�าองค์ความรูท้างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดให้
เกดิประโยชน์จากทรัพยากรพชืท้องถิน่ของไทย
ได้อย่างสูงสุด เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิของประเทศอย่างย่ังยืน”

นพ.ธงชัย เลศิวไิลรตันพงศ์อธบิดกีรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ กล่าวถึงภารกิจ
ของหน่วยงานว่า มุ่งเน้นการศกึษา วเิคราะห์
วจิยัและพฒันาองค์ความรูด้้านนวตักรรมและ
เทคโนโลยี โดยการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน
ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย
และการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งยังส่งเสริม
ภมูปัิญญาการแพทย์แผนไทยการแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย และสมุนไพร เพื่อสนับสนุนด้านบริการ
สขุภาพอย่างมคีณุภาพปลอดภยัและเป็นทางเลอืก
ให้แก่ประชาชนในการดูแลสขุภาพท่ีดยีิง่ข้ึน

การศกึษาดงูานภารกจิวว.ในคร้ังนีถื้อเป็น
โอกาสอันดีที่จะร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมและ
สนบัสนนุความร่วมมือระหว่างกันในอนาคตเพือ่
ต่อยอดด้านการวิจัยพัฒนา บริการนวัตกรรม
สมนุไพรและเวชส�าอางให้เป็นทีป่ระจกัษ์ทัง้ใน
และต่างประเทศ โดยสามารถน�าผลลัพธ์จาก
สมุนไพรหรอืงานวิจัยทีไ่ด้มาใช้ประโยชน์ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึง่ของมาตรการสร้างเสรมิสขุภาวะของ
คนไทยสอดคล้องกบันโยบายภาครฐัพร้อมทัง้
น�าองค์ความรู้จากงานวิจัยมาพฒันาต่อยอดให้
เกดิผลลพัธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

การไหลเวยีนอากาศตามสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ
อันเป็นภาพรวมและประโยชน์จากงานวิจัย
การใช้ไม้ยืนต้นลดฝุ่นอย่างย่ังยืนด้วยรูปแบบ
โครงสร้างและล�าดบัชัน้ต้นไม้แบบป่าในเมอืง

ซึง่ในสวน“ภูมทิศัน์พรรณไม้ลดฝุน่PM2.5”
ประกอบไปด้วยต้นไม้ 3 ระดับ ไม้ขนาดใหญ่
เป็นต้นไม้เดิมจะปกคลุมชั้นเรือนยอด เช่น
ราชพฤกษ์ประดู่บ้าน และพิกุล โดยไม้ท่ีน�ามา
ปลูกเพิ่มจะเป็นไม้ขนาดกลางและไม้ขนาดเล็ก
โดยทัว่ไปนัน้ฝุน่ละอองเลก็ PM 2.5 จะถกูพดั
พาไปตามกระแสอากาศ ดังน้ันสวนแห่งนี้จึงมี
การออกแบบให้กระแสอากาศทีม่าจากถนนไหล
ไปตามแนวพื้นที่ว่างเกิดจากการปลูกต้นไม้ที่มี
ใบขนาดเลก็ทรงโปร่งเป็นแนวดกัลมเม่ืออากาศ
เคลือ่นทีช้่าลงท�าให้ฝุน่ละอองขนาดเล็กถูกดักจับ

สามารถลดฝุน่ได้มากกว่าร้อยละ60ในระบบปิด
ขนาด1ลกูบาศก์เมตรทีค่วามเข้มข้นPM2.5
เริ่มต้นที่ 450-500 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
และโซนพันธุ์พืชลดมลพิษ อาทิ ต้นไทรใบสัก
ต้นมอนสเตอร์เรล่าต้นหมากต้นเดหลีต้นพลปีูกนก
ต้นคล้ากาเหว่าลาย ต้นกวกัมรกต ต้นคล้าแวว
มยุรา และต้นคล้านกยูง ซึ่งจากงานวิจัยพันธุ์
พชืลดมลพษิพบว่า พชืจ�านวนมากสามารถช่วย
บ�าบดัฝุน่และมลพิษอากาศอ่ืนๆได้ดีอกีด้วย

ผลงานวจัิยและนวตักรรมท่ีน�ามาแสดงในวนันี้
เป็นผลงานท่ีได้รบัการสนบัสนนุทุนจาก วช. ท่ี
จะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการ
บริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM2.5ในทกุพืน้ที่“เพือ่ให้ทกุคนมคีณุภาพชวีติทีด่ี
จากอากาศและส่ิงแวดล้อมทีด่”ี

 ดร.วิภารตัน์ ดอ่ีอง

 อย ่างไรก็ตาม กรมการแพทย ์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลอืกในฐานะหน่วยงานบงัคบัใช้
กฎหมายได้เร่งรดัการออกใบอนญุาตจ�าหน่ายหรอื
แปรรูปสมุนไพรควบคมุเพ่ือการค้า(กัญชา)ทัง้เขต
กรุงเทพมหานครและต ่างจังหวัด ส�าหรับ
ผู้ประกอบการ ต้องด�าเนินการตามเงื่อนไขให้
ถูกต้องครบถ้วน ต่อไปในส่วนผู้ประกอบการ
รวมถงึประชาชนทัว่ไปทีจ่ะมกีารแปรรปูผลติภัณฑ์
จากกัญชาในเชิงพาณิชย์และท�าการค้า ไม่ว่า
จะเป็นในรปูแบบใดกต็ามต้องขออนญุาตจ�าหน่าย
หรอืแปรรปูสมุนไพรควบคุมเพือ่การค้า

ถ้าอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขอ
อนุญาตที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืกโดยกองคุม้ครองและส่งเสรมิภมิูปัญญา
แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย หาก
อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องขออนุญาตจาก
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่
หากมข้ีอสงสยัหรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิตดิต่อ
ได้ที่ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์
แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก โทร. 0 2149
5607-8หรือ025917007ต่อ3708,3713

ประกาศแพทยสภา เรือ่ง ไม่ใช้กญัชาในทางท่ีผดิ

จั
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กรมปทมุวนัคึกคกัหลงัพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา
น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  นั่ ง หั ว โ ต ๊ ะ เ ห็ น ช อ บ
การแต่งตัง้เก้าอีน้ายพลเป็น“โบนสั”ก่อนเกษยีณ
อายุราชการ@พล.ต.ท.สมพงษ์ ชงิดวงผูช่้วย
ผบ.ตร. เป็น ที่ปรึกษา ตร. อัตรา “พล.ต.อ.”
ส่วนต�าแหน่ง ผู้ทรงคุณพิเศษ อาทิพล.ต.ต. 
พรีะพงศ์ วงษ์สมานรองผบช.ภ.1พล.ต.ต.พนญัชัย  
ชื่นใจธรรม รอง ผบช.ภ 1 พล.ต.ต.สมนึก  
น้อยคงรองผบช.น.พล.ต.ต.นพดล ศรส�าราญ
รอง ผบช.ปส. @ ท่ีประชมุยงัเห็นชอบแต่งตัง้
พล.ต.ต.อาชยน ไกรทองรองผบช.สตม.ฐานะ
โฆษกตร.ขึน้เป็นผบช.ประจ�าตร.ทดแทน
เก้าอ้ีว่างของพล.ต.ท.ปัญญา ป่ินสขุทีเ่สียชวีติ
มีพล.ต.ต.มานดั ศรีวงษารองจเรต�ารวจโยกเป็น
รองผบช.สตม.@จบัตา15มนีาคมนี้เลอืกตัง้
6ก.ตร.ผูท้รงคณุวฒุิสดุคึกคกัอดตีนายพลสกีากี
ตบเท้าสมัครชงิเก้าอี้อาทิพล.ต.อ.วนิยั ทองสอง
พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม พล.ต.ท.อ�านวย 
นิม่มะโน พล.ต.อ.ปัญญา มาแม่น พล.ต.อ.เอก 
อังสนานนท์ พล.ต.อ.ศักดา เตชะเกรียงไกร  
พล.ต.ท.พสิฏิฐ์ พสุิทธิศกัดิ์@PoliceThaiยอดเยีย่ม
“บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร. ชื่นชม หน่วย SWAT ต�ารวจไทย
โชว์ผลงานตดิTOP5ระดับโลก@เป็นอันตราย
ต่อด้านความมั่งคง “บิ๊กรอย” พล.ต.อ.รอย  
อิงคไพโรจน์รองผบ.ตร.สัง่ต�ารวจภธูรภาค7,
สันตบิาลประสานกรมปกครองสืบสวนขยายผล
แหล่งผลติบตัรประชาชนปลอมโดยเร็ว@คมุเอง
“บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง
ผบ.ตร.น�าทมีรวบครวูงโยธวาทติคาส�านักปฏบัิติ
ธรรมข่มขนืนกัเรยีน-พาเด็กเข้าม่านรดูเชยีงใหม่
ถงึ3ครัง้@สดุแซบพ.ต.อ.เผดจ็ งามละม่อม
ผกก.1 บก.ป. น�าทมีพ.ต.ต.ธรีพงศ์ ตาบวัตมู
สว.กก.1บก.ป.รวบสาวแสบปลอมโปรไฟล์ใน
เฟซบุก๊เป็นหนุม่วศิวกรหนุม่เมืองผูด้ี หลอกเอา
เงินเหยือ่ สญูไปร่วม 2 ล้าน@ ระบาดไปทัว่
พืน้ที่พล.ต.ท.สรายทุธ สงวนโภคยั ผบช.ปส.ส่ง
ทีมต�ารวจปส.ตามสะกดรอยขบวนการขนยาน
รก ทลาย 4 เครอืข่ายยาเสพติด ยดึยาบ้ากว่า



ความทนัสมยัสไตล์จนี
ลงัจบการประชมุ2สภาซึง่ประกอบด้วย
สภาประชาชนแห่งชาตจินี (NPC)และ

สภาปรกึษาการเมอืงแห่งชาตจินี (CPPCC)
ต่อด้วยเปลีย่นคณะผูบ้ริหารประเทศชดุใหม่
ภายใต้ประธานาธบิดร่ีางใหญ่ส ีจิน้ผงิทีน่ัง่
เป็นผูน้�าต่อในสมยัที่ 3 ถอืว่า กระบวนการ
ทางการเมืองระดับชาติของจีนนับจากการ
ประชมุสมชัชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนสิต์จนี
เ ม่ือเดือนตุลาคม 2022 เป ็นอันครบ
ถ้อยกระบวนความ และนับจากน้ีชาวจนีทัง้
แผ่นดนิจะตบเท้าเดนิหน้าสูเ่ป้าหมายร่วมกนั
ภายใน5ปีข้างหน้า

ในการประชุม 2 สภานั้น มีการกล่าว
ถงึหลายครัง้เรือ่ง ความมุง่มัน่ของจนีในการ
เปิดกว้างสู่โลกกว้าง ขยายความร่วมมือทาง
เศรษฐกจิและการค้าระหว่างประเทศ

จีนต้ังเป้าหมายการเติบโตของจีดีพีในปี
2023ไว้ท่ี5%โดยพจิารณาจากสถานการณ์
ทัง้ภายในและภายนอกประกอบกบัแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในกระบวนการสร้างความ
ทนัสมัยอย่างมัน่คง

ภาพรวมที่กล่าวถึงกันมากเป็นพิเศษใน
การประชมุ2สภาคอืการพฒันาเพือ่น�าจนี
ไปสู่“ความทนัสมัยสไตล์จีน”และนัน่คือหมุด
หมายทีห่น่วยงานจนีทกุระดบัองค์กรเอกชน
น้อยใหญ่ต่างได้ร่วมรับรู้ที่จะเดินสู่จุดหมาย
เดยีวกนัอย่างต่อเนือ่ง

ต่างกับชาตปิระชาธปิไตยแถวๆนี้ทีผู่น้�า
รฐับาลประกาศนโยบายอย่างหนึง่พรรคร่วม
รฐับาลท�าอกีอย่างหนึง่บรษิทัเอกชนไม่สนใจ

ห นี่คือเสียงเรียกร ้องของกาลเวลาให้เรา 
ต้องมุ่งหน้าสู่การเดินทางครัง้ใหม่”

ความทนัสมยัของจนีมทีัง้ความเป็นสากล
และคณุลกัษณะเฉพาะของจีน

สี จิน้ผงิ ได้อธบิายถงึลกัษณะและแก่น
แท้ของความทนัสมยัแบบจนีว่าเป็นความทัน
สมยัแบบสงัคมนยิมภายใต้การน�าของพรรค
คอมมิวนสิต์จนี

ประธานาธิบดีสีให้ค�าจ�ากัดความของ
“ความทันสมัยสไตล์จีน” ว่า ได้แก่ การ
ท�าให้ประชากรจ�านวนมหาศาลเข้าสู่ความ
ทนัสมยั ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั มคีวาม
ก้าวหน้าทางวตัถุโดยยงัรกัษาวฒันธรรมและ
จริยธรรมมคีวามกลมกลนืระหว่างมนษุยชาติ
กบัธรรมชาติตลอดจนการพฒันาอย่างสันติ

จนีมีการเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างมัน่คง
โดยสนับสนุนความเจริญรุ ่งเรืองร่วมกัน
เพื่อรับประกันว่า ทุกคนจะได้รับส่วนแบ่ง
ทีย่ติุธรรมจากความส�าเร็จทางเศรษฐกจิและลด
ความเหลือ่มล�า้ ซึง่เป็นเร่ืองทีอ่ยู่ตรงข้ามกับ
“จดุอ่อน”ของชาตเิสรนิียมประชาธปิไตยที่
พฒันาแบบมอืใครยาวสาวได้สาวเอาคนรวย
ยิ่งรวย คนจนยิ่งจน เอาภาษีของคนทั้ง
ประเทศมาท�าโครงการช่วยคนจนแต่คนรวย
ฉกฉวยก�าไรจากโครงการเหล่าน้ันแล้วปล่อย
ให้ความเหล่ือมล�า้มรีะยะห่างมากยิง่ขึน้ทกุวนั

การสร้างความทนัสมยัทีด่�าเนนิการต่อเนือ่ง
จนถึ งป ั จจุบัน  ท� า ให ้ จี นรู ้ ว ่ าต ้ องท� า
มากกว่าพดูต้องปรบัปรงุโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้ดียิ่งข้ึน เช่น การส่งเสริม “เศรษฐกิจ

5.7ล้านเมด็@“บิก๊ต๊ะ” พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวชัิย
ผบช.ภ.5 ชืน่ชมพล.ต.ต.วรพงศ์ ค�าลือ ผบก.
สส.ภ.5 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์  ภัทรพงศ์สินธุ ์
ผบก.ภ.จว.น่านจบัขบวนการลกัลอบขนยาบ้ากว่า
ล้านเมด็จากเชียงรายปลายทางขอนแก่น@โชว์
ผลงานต่อเนือ่งชดุลาดตระเวนออนไลน์สบืสวน
นครบาล(IDMB)น�าทมี“บิก๊จ๋อ” พล.ต.ต.ธรีเดช  
ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น./หัวหน้าชุด PCT
ชดุปฏิบตักิาร5สนองนโยบายตร.-บชน.พชิติ
อาชญากรรมคลีค่ลายทกุคดี@ไม่สนองนโยบาย

“บิก๊จ้าว” พล.ต.ท.ธติิ แสงสว่างผบช.น.สัง่ห้าม
มีบ ่อนการพนันกลางห ้องประชุม แต ่ยัง
ปล่อยปละละเลย งานนี้พล.ต.ต.ธวัชเกียรติ  
จนิดาควรสนองผบก.น.5ออกค�าสัง่ย้ายด่วนต�ารวจ
สน.คลองตนัพ.ต.ท.ณรศิ หาญจรงิรองผกก.
จร.พ.ต.ท.ประเสริฐ จนัทร์อักษรรองผกก.สส.
พ.ต.ท.ธนากร งามเยน็รองผกก.ป.พ.ต.ท.จกัเรศ  
อุปถัมภ์ สว.สส. พ.ต.ท.ชาติชาย ด�ารัสการ
สวป. เข้ากรุทันที @ ฝั ่งธนบุรีไม่น้อยหน้า
พล.ต.ต.มานพ สคุนธ์ธนพัฒน์ผบก.น.8ลงดาบ

 การด�ารงต�าแหน่ง
เป็นรองสว.สส.สภ.อ.เมอืงชยันาทแล้วย้าย

มาเป็น รอง สวส.สน.บางซื่อ และโยกไปเป็น
รองสว.ผ.ทะเบียนพลกก.กพ.บก.อก.บช.น.

เลือ่นชัน้เป็นสว.งานท่ี7กก.อก.บก.จร.แล้ว
โยกไปเป็นสว.งานที่2กก.อก.บก.จร.และย้าย
ไปเป็นสว.จร.สน.ลาดพร้าว

เลื่อนชั้นข้ึนเป็น รอง ผกก.อก.ภ.จว.ชัยภูมิ
แล้วโยกมาเป็น รอง ผกก.กลุ ่มงานสืบสวน

 ประวัตกิารศึกษา
-รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตร.)

จากรร.นรต.พ.ศ.2534
-พฒันบรหิารศาสตร์มหาบณัฑติ(พฒันา

สงัคม)จากนด้ิาพ.ศ.2541
-หลักสูตรการบริหารงานต�ารวจขั้นสูง

(บตส.)จากบช.ศ.พ.ศ.2555
-หลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิารระดับสูง(รวมมิตร)

รุน่1จากตร.พ.ศ.2560
-หลกัสตูรการบรหิารการรกัษาความสงบ

เรยีบร้อยของสงัคมภาครฐัร่วมเอกชน (บรอ.)
รุน่7จากบช.ศ.พ.ศ.2563

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.ต. อาทิชา เปาอนิทร์

ภ.จว.ชัยภูมิ ก่อนจะย้ายมาเป็น นว.(สบ 3)
ผูช่้วยผบ.ตร.

เลือ่นชัน้เป็นผกก.ประจ�าสง.ผบ.ตร.(ทนท.
อก.ประจ�าผู้ช่วยผบ.ตร.)แล้วย้ายไปเป็นผกก.
สส.2บก.สส.ภ.1

เลือ่นชัน้เป็น รอง ผบก.ศฝร.ภ.1 โยกไป
เป็นรองผบก.ภ.จว.นนทบรีุแล้วย้ายมาเป็น
รองผบก.น.6

เ ล่ือนข้ันเป ็น นว.(สบ 6) ผบ.ตร.
(พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว) แล้วย้ายไปเป็น
ผบก.อก.ภ.7

เล่ือนชั้นเป็น ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม
ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งเป็นรองผบช.ภ.7

 ผลงาน
-ประธานรุน่นักเรยีนเตรยีมทหาร
 รุน่28ปี2557-2558
-ประธานรุน่นักเรยีนนายร้อยต�ารวจ
 รุน่44ปี2557-2559
-ได้รบัการคดัเลือกให้เป็น
 นกัเรยีนเก่าดเีด่นสามเสนวิทยาลยั
 ปี2559

5เสอืสน.บปุผารามพ.ต.ท.ยทุธนา นงัคลารอง
ผกก.(สอบสวน)พ.ต.ท.ศศพล บวัหนอง รอง
ผกก.สส.พ.ต.ท.สสุริวิงษ์ ยอดวงษ์รองผกก.ป.
พ.ต.ท.อตกินัต์ ไชยทองดีสวป.พ.ต.ต.อนวุฒัน์ 
จยัสทิธิ์ สว.สส. เซ่นบ่อนไฮโลตลาดพญาไม้@
อทิธฤิทธิเ์วปพนนัพล.ต.ต.กัมพล ลลีาประภาภรณ์
ผบก.ภ.จว.ชลบุรี สั่งเด ้ง พ.ต.อ.พันดาว  
ด�าข�าผกก.บ่อวินเอีย่วเวบ็พนนัSaipay69โดย
ขาดจากต�าแหน่งเดมิตัง้กรรมการสอบข้อเทจ็จรงิ

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง พล.ต.อ.วนิยั ทองสองพล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง พล.ต.ท.ธติ ิแสงสว่าง

พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ 
นายต�ารวจน�า้ดี 

นามเรยีกขาน “เจดย์ี 3” 
นรต.รุน่ 44 

ต�าแหน่งปัจจบุนั รอง ผบช.ภ.7

ดจิทิลั” เพราะรู้แน่ชดัว่า มผีลต่อเศรษฐกิจ
ยคุใหม่ โดยมข้ีอมลูสนบัสนนุว่า ผลผลติทีม่ี
มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมใหม่และรูปแบบ
ธรุกจิใหม่มสัีดส่วนมากกว่า17%ของGDP

 “การบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง”
เป็นหนึ่งในข้อก�าหนดที่ส�าคัญของการสร้าง
ความทันสมัยแบบจีนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
GDPของจีนเพิม่ขึน้เป็น121ล้านล้านหยวน
โดยมีอตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปีท่ี5.2%ทัง้นี้
เพราะจีนด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พฒันาทีข่บัเคลือ่นด้วยนวตักรรมอย่างเตม็ที่
ตลอดจนปรับปรุงและยกระดับโครงสร้าง
อตุสาหกรรม

พรรคคอมมิวนิสต์จีนวางเป้าหมายให้
ระบอบสังคมนิยมบรรลคุวามทนัสมยัระยะแรก
ตั้งแต่ปี 2020 -2035 ส่วนระยะที่สอง
ปี2035-2049คือการสร้างประเทศสงัคมนยิม
ที่ทันสมัย พร้อมด้วยความเจริญรุ่งเรือง
ความแขง็แกร่งความเสมอภาคความก้าวหน้าทาง
วฒันธรรมและความเป็นอันหนึง่อันเดยีวกัน

ปี2049คอืวาระครบรอบ100ปีแห่ง
การสถาปนาสาธารณรฐัประชาชนจนี

สิง่ท่ีรอสีจิน้ผงิอยูใ่นระยะ5ปีข้างหน้า
บนเส้นทางทีมุ่ง่สูความทนัสมัยสไตล์จนีไม่ใช่
โควดิ-19ทีเ่ริม่บางเบาไม่ใช่ภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ใช่สถานการณ์ภายในประเทศอย่างไต้หวนั
หรือฮ่องกงทีช่าติตะวนัตกพยายามแทรกแซง

แต่คือความขัดแย้งกับ “สหรัฐอเมริกา”
และเหล่าพันธมิตรตะวันตกที่มองจีนเป็น “
ภยัคกุคาม”อนัดบั1แม้ว่าจนีไม่ได้ใช้วิธกีารล่า
อาณานคิมการรุกรานหรือสร้างสงครามเพือ่
การแย่งชิงอย่างทีส่หรัฐอเมริกาและพนัธมติร
ท�ามาจากอดตีจนถงึปัจจบัุน

“จุดเด่นของจีน คือควำมแข็งแกร่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีน 
ทีไ่ม่มคีูแ่ข่งขนั มกีำรส่งต่ออ�ำนำจและสบืทอดนโยบำย กำรสร้ำงควำม 
ทันสมัยให้แก่ประเทศชำติจึงได้รับกำรสืบทอดและปฏิบัติจำกรุ่นสู่รุ่น 
จำกเติ้ง เสี่ยวผิง สู่ เจียง เจ๋อหมิน ผู้น�ำรุ่นที่ 3 ส่งต่อ หู จิ่นเทำ 
ผู้น�ำรุ่นที่ 4 และ สี จิ้นผิง ผู้น�ำรุ่นที่5 ที่เติบโตอย่ำงก้ำวกระโดด  
จนจนีกลำยเป็นยกัษ์ใหญ่ของโลกท่ีหลำยคนเช่ือว่ำ มขีนำดเศรษฐกจิ
แซงหน้ำสหรัฐอเมริกำไปแล้วในปัจจุบัน”

เพราะธรุะไม่ใช่ประชาชนไม่รบัรู้เพราะต้อง
ท�างานหาเลีย้งชพีสดุท้ายครบเทอม4ปีมา
ย้อนดยูงัไม่ได้ท�าอะไรเลย

การน�าประเทศไปสูค่วามทนัสมยันัน้ แม้
จะมีความขัดแย้งในระดับแกนน�าของพรรค
คอมมิวนิสต์จีนในอดีต แต่ทุกคนก็เห็นด้วย
กับการมีไฟฟ้าในชนบท การใช้เครื่องจักร
อัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม การแสวงหา
โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจ และการสร้าง
ความแข็งแกร ่งในการป้องกันประเทศ
ดงันัน้นโยบาย“สีทั่นสมยั”จงึเริม่มาตัง้แต่
สมยั เติง้ เสีย่วผงิ อดตีผู้น�ารุน่ท่ี 2 โดยมุง่
เน้นไปทีก่ารเกษตรอตุสาหกรรมวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และการป้องกันประเทศ
นบัตัง้แต่ปี1978

จุดเด่นของจีน คือความแข็งแกร่งของ
พรรคคอมมวินสิต์จนีทีไ่ม่มคีูแ่ข่งขนัมกีารส่ง
ต่ออ�านาจและสบืทอดนโยบายการสร้างความ
ทนัสมัยให้แก่ประเทศชาติจงึได้รับการสืบทอด
และปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่น จากเติ้ง เส่ียวผิง
สู ่ เจียง เจ๋อหมิน ผู ้น�ารุ ่นที่ 3 ส่งต่อ
หู จิน่เทาผูน้�ารุ่นที่4และสี จิน้ผิงผูน้�ารุ่นที5่
ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด จนจีนกลายเป็น
ยักษ์ใหญ่ของโลกที่หลายคนเชื่อว่า มีขนาด
เศรษฐกิจแซงหน้าสหรัฐอเมริกาไปแล้วใน
ปัจจบุนั

เมือ่วนัที่ 31 ธนัวาคม 2022 สี จิน้ผงิ
ได้กล่าวปราศรัยเนื่องในวาระข้ึนปีใหม่แก่
ชาวจนีทัง้ประเทศซึง่ได้ถกูเผยแพร่ต่อชาวโลก
ด้วยว่า “เราได้วาดพิมพ์เขียวขึ้นเพื่อมุ่งมั่น 
ที่จะสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ และ 
ส่งเสริมการฟ้ืนฟคูร้ังใหญ่ของประชาชาติจนี 
ในทกุด้าน ตามเส้นทางสูค่วามทนัสมยัในแบบของจนี  

จากองค์กร หน่วยงาน ห้างร้านและบริษัท
ทีส่ร้างกลุม่ไลน์เพือ่ไว้สือ่สารกบัผูค้นอยูด่ีๆ กบัมี
พ่ีมิจเข้ามา พ่ีมิจ ที่เข้ามานี้ ไม่ใช่พี่มิตรภาพ
ทีเ่ข้ามาเพือ่หวงัดนีะครบั แต่ดนัเป็นพีม่จิฉาชพี
พวกทีเ่ข้ามาก่อกวนสร้างความวุ่นวายเดือดร้อน
ให้ชาวบ้านเสยีหายซึง่“การระรานทางไซเบอร์”
หรือการกลั่นแกล้ง คุกคาม นั้น มีความผิด

เตือนภัยสังคม ‘วิธีการรับมือ’
เมื่อไลน์กลุ่มโดนก่อกวนจากผู้ไม่หวังดี

วัสดีครับ ในยุคดิจิทัลที่อินเทอร์เน็ต
และโซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญ 

ในการด�าเนนิชวีติของคนเรา กจิกรรมหลายอย่าง 
ที่เคยเกิดขึ้นได้เฉพาะบนโลกสังคมแห่ง 
ความเป็นจริง ก็เคลื่อนตัวไปเกิดข้ึนในโลก
ไซเบอร์ด้วย อย่างการตดิต่อสือ่สารกนัเมือ่ก่อน 
นั่งพูดคุยกัน วันนี้เราสื่อสารกันผ่านไลน์  
และหนึ่งในสิ่งที่ เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ 
กลายมาเป็นปัญหาใหญ่ของคนยุคนี้ ก็คือ  
การถูกลบกลุ่มไลน์

กระแสการลบกลุม่ไลน์ก�าลงัร้อนแรงและ
น่ากลวัขึน้เรือ่ยๆจากทีผ่มได้รบัการให้ช่วยเหลอื

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ
มาตรา328โทษจ�าคกุ1ปีปรบั2หมืน่บาท
แล้วจะท�าอย่างไรเม่ือมีพวกคุมคามเข้ามา
ก่อกวนในกลุม่ไลน์อนันีค้นทีอ่ยูใ่นกลุม่ต้องร่วมมอื
ร่วมใจกันครับ ต้องท�าด้วยความรวดเร็วและ
ฉับไวเพราะทุกวินาทีส�าคัญมาก หากพลาด
นดิเดยีวเราอาจจะต้องเสยีห้องไลน์กลุม่ทีเ่ตม็ไปด้วย
ความทรงจ�าตลอดกาล

วธิรัีบมอืเมือ่ไลน์กลุม่โดนแฮกมพีีมิ่จฉาชพี
หรอืบอทBOTโปรแกรมเข้ามาฝังตวัอยูใ่นกลุ่ม
แล้ววธิป้ีองกนัเร่งด่วนปิดQRCodeและLink
ทีเ่ป็นทางเข้าของเหล่าผูก่้อกวนไปทีก่ารต้ังค่ากลุ่ม
(รูปฟันเฟือง) จากนั้นก็ติ๊กปิดที่หัวข้อ Invite
bylinkorQRCodeเมือ่ปิดแล้วกต้็องร่วมมือ

ส

ร่วมใจกันไล่ลบ (Remove) เหล่าผู้ก่อกวน
ออกจากห้องให้หมดถ้าเราท�าทัง้หมดน้ีด้วยความไวสงู
ห้องของเราก็จะปลอดภัย ถ้าป้องกันไม่ได้
ป้องกันไม่ส�าเร็จก็ถึงคราวท่ีต้องสละกลุ่ม
วธิสีละกลุม่อนันีก้ดไม่ยากให้กดทีต่ัง้ค่าแล้วกด
ออกกลุ่ม(Leave)แค่นัน้ก็เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว
ต้องรบีออกจากสงครามเลวร้ายนัน้เพือ่ความ
ปลอดภยัไลน์ส่วนตัวเรา แต่ก่อนจะออกจาก
กลุม่แคปเจอร์บนัทกึเก็บข้อมลูหลกัฐานต่างๆ
ด้วยว่าชือ่บญัชไีลน์ทีล่บผูค้นออกจากกลุม่คือืใคร
เก็บหลักฐานไว้ให้หมด แล้วน�าไปแจ้งความ
ได้เลย หลังจากนั้น เป็นหน้าท่ีของฝ่าย
เจ้ากฎหมายจะไปสบืสวนสอบสวนเพือ่ด�าเนนิคดี
เพือ่ท�าให้สงัคมในโลกออนไลน์นัน้สงบสุข

สุดท้ายนีห้วงัว่าบทความนีจ้ะมีประโยชน์
นะครบั อย่าลมืน�าไปใช้ด้วยล่ะ! เวลาโดนพวก
ก่อกวนลงกลุม่จะได้รบัมอืถูกครบั

จงัหวัดสระบรุ ีมีดมีำกกว่ำทีค่ดิ
สัมผัสกำรท่องเทีย่ว ‘เสน่ห์ชำตพัินธุ’์
งหวัดสระบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย
อย่างเช่น น�้าตกเจ็ดสาวน้อย สวนไม้ดอก

ไม ้ประดับ ฟาร ์มเกษตรของเอกชน วัด
พระพทุธบาทแต่น้อยคนจะรูว่้าสระบรุเีป็นจงัหวดั
ท่ีมกีลุ่มชาตพินัธุต่์างๆไม่ว่าจะเป็นลาวเวยีงลาว
พวนลาวแง้วไทยวนเข้ามาตัง้ถิน่ฐานอยู่ในพืน้ที่
มากทีส่ดุ ด้วยเหตนุี้วฒันธรรมขนบธรรมเนยีม
ประเพณขีองกลุ่มชาตพินัธ์ุจงึเป็นมนต์เสน่ห์ของ
การท่องเทีย่วชมุชนทีไ่ม่อาจจะมองข้าม

นายผล ด�าธรรมผูว่้าราชการจังหวดัสระบรีุ
กล่าวว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ความส�าคญัอยูท่ีก่ารกระจายรายได้จากการท่องเทีย่ว

วิถชีีวิตของกลุ่มชาตพัินธุ์ ซ่ึงอยู่อาศยัอยูใ่นพืน้ที่
เส้นทางท่องเทีย่วใหม่นี้นกัท่องเทีย่วจะได้เยีย่มชม
สถานทีส่�าคญัๆ อย่างเช่น วดัพระพทุธบาทมหา

เข้าไปสูช่มุชนจงัหวดัสระบรุจีงึได้ส่งเสรมิรปูแบบ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
โดยชูความหลากหลายของขนบธรรมเนียม
ประเพณขีองกลุม่ชาตพินัธ์ต่างๆเมือ่เรว็ๆนี้จงึได้
เรียนเชิญสือ่มวลชนรายการโทรทศัน์ยทูปูเบอร์
ผู ้รวมทั้งประกอบการด้านการท่องเที่ยวและ
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเข้าไปสมัผสัการท่องเทีย่ว
ภายใต้คอนเซ็ปต์“เสน่ห์ชาตพินัธ์ุ สระบรีุ” 

นายกสเิดช จารเุพง็ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สระบุรี กล่าวเสริมว่า
โปรแกรมท่องเที่ยวเสน่ห์ชาติพันธุ์นี้ มุ่งเปิดการ
ท่องเทีย่ววถีิใหม่ๆทีเ่ชือ่มโยงประวัตศิาสตร์และ

วหิาร,วดัสุวรรณครีีบ้านกลบัเก่า,วดัตาลเสีย้น,
วดัสูง(เสาร้องไห้)และบ้านทรงไทยอายุ100ปี
รวมถงึวถิเีกษตรพอเพียง“โคกหนองนาโมเดล”
ของนายนคร หุ่นนาครินทร์, ย้อนประวัตศิาสตร์
บนถนนพระเจ้าทรงธรรม,ชมบ่อน�า้โบราณศกัดิส์ทิธิ์
(บ่อดงโอบ),โยนกอทุยานท่าน�า้ศกัดิสิ์ทธิ์(บ้านท่าราบ),
เยี่ยมชมหอวัฒนธรรมไทยวน ของอาจารย์
ทรงชยัวรรณกลุและตลาดน�า้โบราณบ้านต้นตาล

“นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับสถานที่
ท่องเทีย่วต่างๆ ซึง่ผกูโยงกับประวตัศิาสตร์ และ
วถิชีวีติของกลุม่ชาตพินัธุ์รวมทัง้ผลติภณัฑ์ทีพ่ฒันา
จากวิถีชุมชน เช่น การทอผ้า การแต่งกาย
การแสดงศลิปวฒันธรรมการท�าอาหารซึง่แต่ละกลุม่
ชาตพินัธุไ์ด้อนรุกัษ์และสบืสานต่อกนัมารุน่ต่อรุน่
จนถงึปัจจบุนั”

จั
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ธ.ก.ส. หนุนองค์กรการเงินชุมชน 
ร่วมแก้ไขปัญหาหน้ีสินครวัเรอืน

ธ.ก.ส.หนุนสร้างความเข้มแข็งสถาบัน 
การเงนิชมุชนแบบครบวงจร ทัง้การฝาก-ถอน 
เงิน และการสนับสนุนสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ต�า่ 
ช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุและ
ลดปัญหาการพึง่พาหนีน้อกระบบ พร้อมเป็นแกน 
หลักในการร่วมแก้ไขปัญหาหน้ีสินอันเป็น 
ภาระหนกั ด้วยการปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ละ 
ให้ค�าปรกึษาด้านการแก้ไขหนีส้นิ ชสูถาบนัการเงนิ 
ชมุชนต�าบลโพธิห์มากแข้ง เป็นต้นแบบในการ
เข้าไปดูแลสมาชิกในการจัดการภาระหนี้สิน
และการสร้างรายได้ อันน�าไปสู่การก้าวข้าม 
กบัดกัหนีอ้ย่างย่ังยนื

นายสภุาษติ ศุภวฒุิผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคาร
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)
เปิดเผยว่าธ.ก.ส.มุง่ม่ันในการเพิม่ประสทิธิภาพ
สถาบันการเงินชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการบรหิารจดัการเงนิภายในชมุชนทีเ่ข้มแขง็
สามารถท�าหน้าที่ดูแลและสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับสมาชิก ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน สนับสนุนให้สมาชิกสร้างวินัย
ในการออมเงนิและยดึหลกัการพึง่พาอาศยักนั
ในชมุชนรวมถงึส่งเสรมิให้สมาชกิสามารถเข้าถงึ
แหล่งเงนิทนุอตัราดอกเบีย้ต�า่ส�าหรบัการใช้จ่าย
และลงทุนเพือ่ป้องกนัการพึง่พาหนีน้อกระบบ
นอกจากนี้ยงัสนบัสนนุให้สถาบนัการเงนิชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสมาชิกที่มี
หน้ีสนิอนัเป็นภาระหนักทีเ่กิดจากเหตสุุจริตและ
จ�าเป็นให้สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัในการประกอบ
อาชพีและสร้างรายได้อย่างยัง่ยืน

ส�าหรับสถาบันการเงินชุมชนต�าบลโพธิ์
หมากแข้งจงัหวัดบงึกาฬเป็นองค์กรที่ธ.ก.ส.

และองค์การบริหารส่วนต�าบลโพธ์ิหมากแข้ง
ร่วมสนับสนุน เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหาร
จัดการเงินในชุมชนอย่างครบวงจร ทั้งด้าน
การฝาก-ถอนเงนิ การสนับสนุนสนิเชือ่ในการ
ลงทุนและเสริมสภาพคล่อง โดยในช่วงการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 สมาชิกใน
ชุมชนกว่า 850 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบ
ด้านการประกอบอาชีพและขาดรายได้ ท�าให้
ไม่สามารถช�าระหน้ีสถาบันการเงินชุมชนได้
ตามก�าหนด ก่อให้เกิดหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้
(NPLs) ธ.ก.ส.จงึเข้าไปดแูลเพือ่ลดความกงัวล
ในเร่ืองหนี้ผ่านการปรบัปรุงโครงสร้างหนีแ้ละ
ให้ค�าปรกึษาในการแก้ไขปัญหาหนีข้องสมาชกิ
มกีารลงพืน้ทีต่รวจเยีย่มและรวบรวมข้อมลูด้าน
การประกอบอาชพีและรายได้ของสมาชกิ เพือ่
น�ามาวเิคราะห์ข้อมลูหาสาเหตุและวางแผนหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหนีส้นิมกีารเตมิทนุอัตรา
ดอกเบ้ียต�่า เพื่อน�าไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพ
สร้างรายได้และน�ามาช�าระหนีไ้ด้ตามปกติท�าให้
สถาบนัการเงนิชุมชนสามารถด�าเนนิงานได้ตาม
ปกติ และสมาชกิสามารถก้าวข้ามกบัดกัหนีไ้ป
ได้อย่างเข้มแขง็และย่ังยนื

ทัง้น้ี ธ.ก.ส.ได้มีการขับเคลือ่นงานดงักล่าว
ภายใต้ยทุธศาสตร์ การพฒันาศกัยภาพชุมชน
แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนภายใต้ BCGModel พร้อมวาง
เป้าหมายหนุนองค์กรการเงนิชมุชนกว่า243แห่ง
เพื่อยกระดับไปสู ่การเป็นสถาบันการเงิน
ประชาชน ทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกและ
ตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชนได้
อย่างแท้จรงิ

กรมบัญชีกลาง แนะร้าน “ธงฟ้า”
ใช้แอปฯ ถงุเงนิ แทนเครือ่ง EDC

นางสาววารี แว่นแก้วรองอธิบดกีรมบญัชี
กลางในฐานะโฆษกกรมบญัชกีลางเปิดเผยว่า
กรมบัญชีกลางได้ให้ธนาคารกรุงไทย วาง
เครื่องรับช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC)
ให้แก่ร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการธงฟ้าซึง่ขณะนี้
เครื่อง EDC เริ่มทยอยส้ินสุดระยะเวลา
การรบัประกนัการใช้งาน5ปีแล้วหากร้านค้า
มคีวามประสงค์จะใช้เครือ่งEDCต่อจะมค่ีาใช้จ่าย
เป็นค่าบริการที่ธนาคารกรุงไทย เรียกเก็บ
ประมาณ 2,100 บาทต่อปี ซึ่งจะเริ่มเก็บ
ค่าบรกิารต้ังแต่วนัที่1เมษายน2566และปีถดัไป
จะต้องช�าระภายในเดอืนมนีาคมของทกุปี

ส�าหรับร้านค้าที่ไม่ประสงค์จะใช้งาน
เครื่อง EDC ต่อ สามารถเปลี่ยนไปใช้
แอปพลิเคชนัถงุเงนิแทนได้โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย
เพิ่มเติม โดยส่งคืนเครื่อง EDC ได้ที่กรม

บญัชกีลาง หรอืส�านกังานคลงัจงัหวดั พร้อม
ยืน่ค�าร้องขอเปลีย่นแปลงระบบรบัช�าระสทิธิ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเครื่อง EDC เป็น
แอปพลิเคชันถุงเงินท่ีส�านักงานพาณิชย์
จังหวัดหรือกรมการค้าภายใน และเครื่องที่
ครบ5ปีแล้วกรมบญัชกีลางจะมหีนงัสือแจ้ง
ไปยังร้านค้า ให้ติดต่อที่กรมบัญชีกลางหรือ
ส�านักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดเท่านั้น
จะไม่มีการโทรสอบถามข้อมูลใดๆโปรดอย่าหลงเชือ่
และระวงัมจิฉาชพีแอบอ้าง

จ.ปัตตานี ประชุมโมเดลเศรษฐกจิใหม่
มุ่งการพฒันาท่ีย่ังยืนในระดับจงัหวัด

ปัตตาน ี: นายสนัน่ สนธเิมอืง รองผูว่้าราชการจงัหวัดปัตตาน ีเป็น
ประธานเปิดการประชมุถ่ายทอดองค์ความรูโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่(BCG
Model) สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบัจงัหวดั ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ประจ�าปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวโสภติา  
จันทมณีโชติรักษาราชการแทนผูอ้�านวยการส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะท�างานด�าเนินโครงการฯ
เข้าร่วมประชุม

นางสาวโสภติา จนัทมณโีชติกล่าวว่าเมือ่วนัที่19มกราคม2564
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้การขบัเคลือ่นการพัฒนาเศรษฐกิจชวีภาพ
เศรษฐกจิหมนุเวยีนเศรษฐกจิสเีขียว(BCGModel)โมเดลเศรษฐกจิ
สูก่ารพฒันาท่ียัง่ยนืเป็นวาระแห่งชาติต้ังแต่ปีพ.ศ.2564เป็นต้นไป

และให้คณะกรรมการบรหิารการพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว พิจารณาก�าหนดและด�าเนินแผนงาน/
โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อน

การพฒันาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกจิBCGพ.ศ.2564-2570
ดงันัน้ส�านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะเลขานุการ
ของคณะกรรมการบรหิารฯ

จงึจดัท�าแผนปฏบิตักิารด้านการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ 2564-2570 เพื่อใช้เป็นกรอบ
การท�างานส�าหรบัหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมขบัเคลือ่นวาระแห่งชาติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็และย่ังยนืและได้มอบหมายให้ส�านกังาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั ด�าเนนิโครงการดงักล่าว
โดยมกีรอบแนวคดิการขับเคลือ่นโมเดลเศรษฐกจิBCGในภารกจิของ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ใน 4 ประเดน็ ได้แก่
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ
และเป็นฐานการพฒันา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยัง่ยนื
เพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ลดการใช้ทรัพยากร
“ใช้น้อย ได้มาก” ลดขยะและของเสยีหมนุเวยีนทรพัยากรกลบัมาใช้
และมุ่งสูส่งัคมคาร์บอนต�า่และวิถชีวีติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม

ส�าหรับการจัดประชุมฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบัโมเดลเศรษฐกจิใหม่ (BCGModel)สูก่ารพฒันา
ทีย่ั่งยืนเพือ่ด�าเนนิการขับเคล่ือนการด�าเนนิงานตามเผนการขับเคลือ่น
โมเดลเศรษฐกจิใหม่สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมส่งเสรมิให้เครอืข่ายภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกนัค้นหาแนวคดิ/
รูปแบบในการพัฒนาชุมชน/พื้นที่น�าร่อง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคดิโมเดลเศรษฐกจิใหม่ (BCGModel)
โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุมฯประกอบด้วยหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องระดบั
จงัหวัด,หน่วยงานสงักดัทส.ในพืน้ทีแ่ละคณะท�างานด�าเนนิโครงการฯ

จ.แพร่ อบรม ยกระดับการตลาด
ธุรกจิเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้าน

แพร่ : นางสาวนติยิา พงษ์พานชิ รองผู้ว่าราชการจงัหวดัแพร่เป็นประธานในพธิเีปิด
กจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการตลาดของ
ผูป้ระกอบการเฟอร์นเิจอร์และของแต่งบ้านณห้องประชุม400ทีน่ัง่วทิยาลยัชมุชนแพร่
ต�าบลน�า้ช�าอ�าเภอเมืองแพร่จังหวดัแพร่

โดยส�านักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ได้บูรณาการร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ
บรษิทั เบต็เตอร์บี มาร์เกต็เพลส จ�ากดั ด�าเนนิการจดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารยก
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์และ
ของแต่งบ้าน เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันให้กลุม่ผูผ้ลติ/ผูป้ระกอบการและ
เพ่ิมช่องทางการตลาด รวมทัง้สร้างเครือข่ายทางการค้า การลงทนุ เกิดเป็นเศรษฐกิจ
หมนุเวยีนในจงัหวัดแพร่

จ.กาฬสนิธ์ุ จดักจิกรรมเดินแบบ 
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

กาฬสนิธุ ์ : นายศุภศษิย์ กอเจริญยศ ผูว่้าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพธีิเปิดกจิกรรมการแสดงแบบผ้าไทย ภายใต้คอนเซป็ต์
“ผ้าไทยใส่ให้สนกุ” โดยมวัีตถปุระสงค์เพ่ือน้อมน�าแนวพระด�าริ สมเดจ็
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสริวิณัณวรี นารรีตันราชกญัญา“ผ้าไทยใส่ให้สนกุ”
มาพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยในทุกช่วงวัย และทุกโอกาส เพื่ออนุรักษ์
สืบสานมรดกภูมปัิญญาทางวัฒนธรรม และต่อยอดการออกแบบผ้าไทย

ให้มีความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างกระแสความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผ้าไทย (soft power) และเพือ่จดัหารายได้ใช้ในกจิกรรมสาธารณกุศล
ของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมี ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้า
ส่วนราชการเข้าร่วมการแสดงแบบซึง่การแสดงแบบผ้าไทยในครัง้นี้จะเน้น
ชดุเสือ้ผ้าทีม่กีารออกแบบและตดัเยบ็ให้หลากหลายรปูแบบสามารถสวมใส่
ได้หลายโอกาส โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมเดินแบบ ซึ่งมาจากทุกภาคส่วน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคยีงรวมทัง้ส้ิน350คนจ�าแนกเป็น
ประเภทเดีย่ว23คนประเภทคู่63คู่และประเภททมี25ทมีโดยมี
การถ่ายทอดสดผ่านสถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น(NBT)

ผวจ.ชลบุร ีเปิดงาน “LUNCH”
จดัโดยนิตยสารออนไลน์ 3 ภาษา

ชลบรีุ : นายธวชัชยั ศรทีอง  
ผู ้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็น
ประธานเปิดงานสมัมนาเชงิปฏบิตัิ
การเน้นสมัฤทธิผ์ลภายใต้ชือ่“EEC
LUNCH TALK BUSINESS
CONNECTION” ซึ่ งจัดโดย
นิตยสารออนไลน์ 3 ภาษา ไทย
จนีองักฤษภายใต้ชือ่“TRENDS
REAL ESTATE MAGAZINE”
โดยมีดร.วิรยิพล คณาสิรวิฒัน์ ผูก่้อตัง้และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
นติยสารออนไลน์3ภาษาไทยจนีองักฤษภายใต้ชือ่“TRENDSREAL
ESTATEMAGAZINE” เป็นผูก้ล่าวรายงานวตัถปุระสงค์ของการจดั
งานว่า นอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์และเช่ือมโยงผู้สนใจด้าน
ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ทัง้ในและต่างประเทศให้ได้มโีอกาสมาพบปะและ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ในการด�าเนนิธรุกจิร่วมกนัภายใต้กจิกรรมจบัคู่
ธรุกจิแล้วยงัจะก่อให้เกดิสร้างสมัพนัธภาพระหว่างกนัทัง้ผูบ้รหิารธรุกิจ
เจ้าของทีด่นิผูพ้ฒันาอสงัหารมิทรพัย์และภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องซึง่จะเป็น
กลไกในการขบัเคลือ่นธุรกจิในปี2023และในอนาคต

โดยมีไฮไลต์ส�าคัญอยูท่ีก่ารเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเคลด็ลับ
ในการด�าเนนิธุรกจิด้านอสงัหารมิทรพัย์ให้ประสบผลส�าเรจ็โดยไม่ปิดบงั
จาก3กูรดู้านอสงัหารมิทรพัย์ระดบัต�านานอาทิดร.ประทปี ต้ังมติธรรม
ประธานกรรมการบรหิารบริษทัศภุาลยัจ�ากดั(มหาชน)ผูป้ระกอบการ
ในตลาดอสังหารมิทรพัย์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ระดบัTOP5ของประเทศ
ดร.โสภณ พรโชคชยัผูเ้ชีย่วชาญในวงการอสงัหารมิทรพัย์ทีม่แีฟนคลบั
มากมาย ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างไรให้ธุรกิจ
อยูร่อดระยะยาวรวมทัง้การพัฒนาเครอืข่ายเพือ่รบัมือกับการค้ารปูแบบใหม่
ฯลฯ และดร.เทอดเกียรติ ศักด์ิค�าดวง อดีตนายกสมาคมสถาปนิก

ชมุชนเมอืงไทย,อดตีกรรมการผงัเมอืงและเป็นผูว้างผงัเมอืงภเูกต็รวมทัง้
วางผังเมอืงท่าเรอืแหลมฉบงัเป็นคนแรกและในหลายๆพืน้ที่

ส่วนสาเหตทุีเ่ลือกเมืองศรรีาชาเป็นสถานทีจ่ดังานเพราะเมอืงแห่งนี้
ถอืเป็นศนูย์กลางหลกัของ EEC เพราะเป็นทีต่ัง้ของนคิมอตุสหกรรม
เป็นทีต่ัง้ของแหล่งงาน และเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยั รวมท้ังยงัเป็น
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ EEC ซึ่งส่ิงที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับก็คือ
ความรูด้้านการด�าเนินธรุกจิทีย่ัง่ยนืและประสบความส�าเรจ็จากผูท้ีเ่ข้าร่วม
การเสวนา

นอกจากน้ัน ยังได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ผูร่้วมก่อตัง้และยังเป็นประธานคณะทีป่รกึษากติตมิศกัดิ์
นติยสารออนไลน์3ภาษา“TRENDSREALESTATEMAGAZINE”
เข้าร่วมเป็นประธานพธีิเปิดร่วมกับผูว่้าราชการจงัหวดัชลบรุี

ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุเปิดเผยถงึพืน้ฐานเศรษฐกจิไทยในปี2566
ว่า ยังคงต้องขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงต้องเกี่ยวเนื่องกับ
สถานการณ์การสูร้บระหว่างรสัเซยีและยเูครนโดยเฉพาะสหรฐัอเมรกิา
ที่อาจต้องพิมพ์แบงก์เพ่ิมจากการสร้างหน้ีในการสนับสนุนสงคราม
ดงักล่าวอกีทัง้ยงัต้องปรบัอตัราดอกเบีย้เพือ่พยงุเศรษฐกจิซึง่เศรษฐกจิ
ของไทยยงัสามารถบรหิารด้วยกฎเกณฑ์ทางราชการและกฏเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดีจงึสามารถป้องกนัภาวะเงนิเฟ้อ
ได้ดี รวมทั้งการไม่ประกาศปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยในอัตราท่ีสูงเกินไป
จนท�าให้ภาคเอกชนไม่สามารถเดนิหน้าลงทนุได้ม.ร.ว.จตุัมงคลกล่าวใน
ทีส่ดุ

กรงุไทย ชบูรกิารดจิทัิล “Krungthai Business”
เพิม่ฟีเจอร์ใหม่ ให้ธรุกจิทะยานไกลไม่สะดดุ

- แสดงรายงานธรุกรรมการค้าต่างประเทศ
จากทุกช่องทางทนัทกุความเคลือ่นไหว

- เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการโอน
เงนิต่างประเทศส�าหรับลกูค้าธรุกจิผ่านเครอืข่าย
พันธมิตรของธนาคาร ให ้ ถึ งปลายทาง
อย่างรวดเรว็ด้วยระบบอจัฉรยิะแนะน�าแพลตฟอร์ม
การโอนเงินระหว่างประเทศที่เหมาะสมกับ
รายการของลูกค้า และระบบตรวจสอบเลขท่ี
บญัชผีูร้บัเงนิปลายทาง

KrungthaiBusinessใช้งานง่ายได้ทกุอปุกรณ์
เชื่อมโยงข้อมูลแบบ Real-Time อยู่ท่ีไหน
กท็�ารายการได้ผ่านมอืถอื คอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊
และแทบ็เลต็ตลอด24ชัว่โมง7วนัส�าหรับ
ลูกค้าที่สมัครใช้บริการ Krungthai Business
ภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2566 ธนาคารจัด
โปรโมชั่นให้โอน รับ และจ่ายบิลต่างๆ ด้วย
ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายเพยีงหลกัร้อย มใีห้เลอืก
2แพก็เกจคอืแพก็เกจSMESmartLiteโอนรบั
จ่ายฟรีไม่อัน้เหมาจ่ายเพยีง111บาทต่อปีและ
แพก็เกจSMESmartSolutionราคาเหมาจ่าย
เพยีง555บาทต่อปีกบัสทิธปิระโยชน์ทีเ่พิม่มาก
ขึน้หลายรายการ และฟรคีวามคุม้ครองประกนั
อบุตัเิหตกุลุม่แบบหายห่วงพร้อมสทิธปิระโยชน์
พเิศษอืน่ๆอกีมากมาย

- เลือกใช้แบบฟอร์ม LG มาตรฐานของ
ธนาคาร หรือ Upload แบบฟอร์มท่ีลูกค้า
ต้องการได้เอง

- หนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ (e-LG)
รบัได้ภายใน4ชัว่โมงหนงัสือค�า้ประกนั(LG)
รบัได้ทีส่าขาภายในได้ใน1วนั

- ตรวจสอบข้อมูลวงเงินค�้าประกัน และ
ติดตามสถานะรายการออกหนังสือค�้าประกัน
ได้ครบจบในทีเ่ดียว

 ได้เปรยีบทกุธรุกรรมการค้าต่างประเทศ
-บรกิารธรุกรรมการค้าต่างประเทศส่งค�าส่ัง

ได้ 24 ช่ัวโมง ครอบคลุมทุกธุรกรรมหลัก
ไม่ต้องส่งเอกสารตวัจรงิ

ธวัชชยั ชวีานนท์

ธนาคารกรงุไทย เดนิหน้ายกระดบับรกิาร 
“Krungthai Business” ตอบโจทย์ลกูค้าธุรกจิ
ครบวงจร ให้บริหารจัดการทางการเงินครบ
ทุกฟังก์ชันในทีเ่ดยีว ท้ัง โอน รบั จ่าย พร้อม
บริการด้านสินเช่ือ บริการหนังสือค�้าประกัน 
และบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ ด้วย
มาตรฐานความปลอดภยัระดบัสากล 

นายธวัชชัย ชีวานนท์รองกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อ
ธรุกจิธนาคารกรงุไทยเปิดเผยว่าธนาคารได้รบั
ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าจากการเปิดตัวบริการ
“Krungthai Business” ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ในการบริหารจัดการด้านการเงินส�าหรับลูกค้า
ธุรกิจ ที่ตอบโจทย์ทุกธุรกิจแบบครบวงจร
ท�าธุรกรรมได้หลากหลายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศครอบคลมุทกุธรุกรรมการเงินช่วยให้
การบรหิารธรุกจิและการจดัการเงนิเป็นเรือ่งง่าย
สะดวก มีประสิทธิภาพ ไม ่ ว ่ าจะ เป ็น
การท�ารายการโอนเงนิหลายรายการพร้อมกนัในคร้ังเดยีว
พร้อมระบบตัวช่วยแนะน�าบริการโอนเงิน
ทีเ่หมาะสมกบัวงเงนิและความคุม้ค่าของต้นทนุ
ธรุกิจให้อัตโนมติัการจ่ายเงินเดอืนพนกังานบญัชี
กรงุไทยพร้อมความคุม้ครองประกนัอบัุตเิหตกุลุม่
อกีทัง้สามารถสร้างQRบญัชนีติบิคุคลได้ผ่าน
บรกิารMy QR เพ่ือรบัหรือจ่ายเงนิผ่านบญัชี
ธรุกจิการสัง่ซือ้สมดุเชค็และการจดัการเชค็

รวมถึงท�ารายการโอนเงินไปต่างประเทศ
ครอบคลุม 16 สกุลเงินส�าคัญท่ัวโลก สร้าง
และอนุมัติรายการได้รวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน
บนโทรศพัท์มอืถอื พร้อมฟังก์ชนั Self Admin
บรหิารจดัการข้อมูลผูใ้ช้งานผ่านระบบด้วยตนเอง
มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน
สากลผ่านฟังก์ชนัการยนืยนัการท�าธรุกรรมการ
เงนิแบบ2FAหรือการยนืยนัการท�าธรุกรรมแบบ
2ชัน้โดยใช้รหสัOTP,PINหรอือุปกรณ์Token
รองรบัการยนืยันตวัตนด้วยใบหน้าหรอืลายนิว้มือ
ในการเข้าระบบนอกจากนีย้งัเพิม่ความคล่องตัว
ให้ธุรกิจ ด้วยบริการหักและน�าส่งภาษีหัก
ณทีจ่่ายอเิลก็ทรอนกิส์e-WithholdingTaxPlus
   ล่าสุดได้ยกระดับบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม
“KrungthaiBusinessให้ง่ายจบครบกว่าเดิมใน

แอปเดยีวตดิปีกให้ธรุกจิทะยานไกลไม่สะดดุเพิม่
ฟีเจอร์ใหม่ดแูลธรุกจิครบทกุฟังก์ชนัอาทิบรกิาร
ด้านสนิเช่ือบรกิารหนังสือค�า้ประกนัและบริการ
ธรุกรรมการค้าต่างประเทศรวมไว้ในทีเ่ดยีวให้
ด�าเนินธรุกจิสะดวกยิง่ขึน้ด้วยบรกิารใหม่ดงันี้

 เชค็วงเงนิและจดัการสินเชือ่ง่าย
 แค่ปลายนิว้

-บริหารสนิเชือ่ได้คล่องตวัเรยีกดวูงเงนิสินเชือ่
ระยะยาวได้ทกุรายการ

- ช�าระบัญชีสินเชื่อได้ทุกรูปแบบ ทั้งแบบ
ปกติแบบมยีอดคงค้างหรือช�าระเพ่ือปิดบญัชี

-ดาวน์โหลดใบเสรจ็ได้ทนัที

 ขอออกหนังสอืค�า้ประกนัสะดวก
 ง่าย ประหยดัเวลา

- ขอออกหนังสือค�้าประกันได้ด้วยตัวเอง
ตลอด 24 ช่ัวโมง ทั้งหนังสือค�้าประกัน
แบบกระดาษ (LG) และหนังสือค�้าประกัน
อเิลก็ทรอนกิส์(e-LG)

Krungthai Business ใช้งำนง่ำยได้ทกุอปุกรณ์เชือ่มโยงข้อมลูแบบ 
Real-Time อยูท่ีไ่หนกท็�ำรำยกำรได้ผ่ำนมอืถอื คอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊ และ
แทบ็เลต็ ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน
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กรมส่งเสริมการค ้าระหว ่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัว “โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP สู่ตลาด
สากล” หรอื“OTOP Premium Go Inter”  
ปีที ่8 ร่วมมอืกบันกัออกแบบระดบัแนวหน้าชัน้น�า 
ของประเทศ ลงพืน้ทีพ่ฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการไทย  
พร ้ อมชู ก ลยุ ท ธ ์  So f t  Powe r  ดั น 
อตัลกัษณ์ท้องถิน่ไทย ให้โดนใจตลาดโลก

นายภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธิ์ อธิบดกีรม
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณชิย์
(DITP)เปิดเผยว่า“โครงการพฒันาและส่งเสริมการ
ตลาดสินค้าOTOPสูต่ลาดสากลปีที่8”หรอื
“OTOPPremiumgoInter”กรมส่งเสรมิการ
ค้าระหว่างประเทศ ได้ด�าเนนิโครงการมาอย่าง
ต่อเนือ่งตามนโยบายของนายจริุนทร์ ลกัษณวศิิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่ าการ
กระทรวงพาณชิย์ภายใต้ยทุธศาสตร์“ตลาดน�า
การผลิต”เพือ่ผลกัดนัการส่งออกสนิค้าOTOP
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเพิ่มศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึง
การสร้างโอกาสทางการค้าอย่างเป็นระบบ

ผลติภณัฑ์ OTOP เป็นทีรู่จ้กัและได้รับการ
ยอมรับจากจุดเด่นด้านอัตลักษณ์ ฝีมือ และ
ภมูปัิญญาท้องถ่ินโดยเป็นหนึง่ในSoftpower
ทีช่่วยสร้างทศันคตแิละภาพลกัษณ์ทีด่แีก่สนิค้า
และธุรกิจบริการของไทย อย่างไรก็ดี ในการ
ยกระดบัสู่การค้าระหว่างประเทศยงัมคีวามจ�าเป็น
ต้องพัฒนาสินค้าเพื่อสร ้างความแตกต่าง
ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ และเทรนด์โลก
โดยเฉพาะ BCG รวมถึงพัฒนาศักยภาพ
เชิงธุรกจิของผู้ประกอบการ

โครงการในปีที่ 8 น้ี จะพิเศษกว่าทุกครั้ง
คือมุ ่งเน ้นการพัฒนาแบบ customized
ท่ีเจาะลกึและเข้มข้นยิง่ขึน้ โดยผู้เช่ียวชาญทีมี่
ประสบการณ์และมชีือ่เสยีงระดบัสากล เพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายในการสร้างผลติภัณฑ์คอลเลคช่ัน
ใหม่เพื่อออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ และยกระดับ

‘พาณชิย์’ โชว์ OTOP Premium Go Inter ปีท่ี 8
ชูกลยุทธ์ Soft Power ดันอัตลักษณ์ท้องถิน่ไทย

ศักยภาพทางธุรกิจ กับ 8 นักออกแบบ อาทิ
คุณยุทธนา อโนทัยสินทวี นักออกแบบสินค้า
ไลฟ์สไตล์เจ้าของธรุกจิUpcyclingแบรนด์The
ReMakerคณุธีระ ฉนัทสวสัดิ์ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
การออกแบบและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ เส้ือผ้า
ผ้าทอและผ้าบาติกร่วมสมัยดร.กรกต อารมย์ดี
Creative Director เจ้าของแบรนด์ Korakot
ศลิปินศลิปาธรสาขาออกแบบปี60คณุศุภชยั 
แกล้วทนงค์เจ้าของแบรนด์TIMAผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านการออกแบบDesigneroftheYearสาขา
ProductDesignคณุเอก ทองประเสรฐิแฟชัน่
ดไีซเนอร์และสถาปนกิชัน้น�าระดบัสากลผูก่้อตัง้

นอกจากน้ัน ในปี 2566 นี้ โครงการยังมี
กจิกรรมเพือ่สร้างโอกาสต่อยอดเชงิพาณชิย์ให้กบั
ผูป้ระกอบการโอทอปอาทิกจิกรรมMiniTrade
Show กิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้า และ
พเิศษการมอบรางวลัPremiumStarAwards
ชงิโล่และเงนิรางวลัรวมกว่า50,000บาท

หลงัจากการเปิดตัวโครงการOTOPPremium
GoInterbyDITPปีที่8ณกรงุเทพมหานคร
ผู้ประกอบการที่สนใจในส่วนภูมิภาค สามารถ
สมัครเข ้าร ่วมอบรมสัมมนาและร ่วมรับ
การคดัเลอืกได้ในอกี5จงัหวดัทีเ่หลอืได้แก่

จ.นครศรีธรรมราช:วนัที่3มนีาคม2566

โรงแรมแกรนด์ฟอร์จนูนครศรธีรรมราช
จ.อดุรธานี:วนัท่ี10มนีาคม2566โรงแรม

เดอปริน้เซสโฮเทล
จ.อุบลราชธานี : วนัท่ี 13 มนีาคม 2566

โรงแรมเซน็ทาราอบุลราชธานี
จ.น่าน : วนัที่ 29 มนีาคม 2566 โรงแรม

น่านบตูคิรสีอร์ท
จ.เชยีงใหม่:วนัที่31มนีาคม2566โรงแรม

เซน็ทารารเิวอร์ไซด์เชยีงใหม่
 ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้

ที่Facebook:OTOPPremiumGoInter66
หรอืทางLineOffificialID:@ditpotopgointer
(มเีครือ่งหมาย@น�าหน้า)

ส�าหรบัผู้สนใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เติมได้ท่ีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ
(DITP)กระทรวงพาณชิย์www.ditp.go.thหรอื
สายตรงการค้าระหว่างประเทศโทร.1169

ครงการรถไฟความเรว็สงูเชือ่มสนามบนิ 
ด อน เ มื อ ง - สุ ว ร รณภู มิ - อู ่ ต ะ เ ภ า  

แบบไร้รอยต่อ (The High-Speed Rail 
Linked 3 Airport Project) เป็นอีก
โครงสร้างพื้นฐานส�าคัญที่จะเป็นไฮไลท์
ส�าคัญในการปทูางเศรษฐกจิในประเทศไทย
ให้ก้าวกระโดดไปอกีขัน้ เนือ่งจากจะเป็นการ
ใช้โครงสร้างและแนวเส้นทางการเดนิรถเดมิ 
ของระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแอร์พอร์ตลงิค์  
(Airport Rail Link) ที่เปิดให้บริการ 
อยู่ในปัจจุบนั เพ่ือสร้างโครงข่ายคมนาคม- 
ขนส่ง เชือ่มต่อกบัเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวนัออก  
หรอื EEC

โ

เร่งแก้ปมรถไฟ เช่ือม 3 สนามบิน
ผ่อนภาระเอกชน หว่ันกระทบ EEC

“การแก้ปัญหานี ้กพอ.ยนือยู่บนหลกัการ 
ไม่ขัดต่อกฎหมาย อยู่บนความร่วมมือรัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership 
หรอื PPP) และเพือ่ประโยชน์สงูสดุให้เกดิ
กบัประชาชน” 

โดยเสนอการปรับสัญญาตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ให้เอกชนผ่อนช�าระค่าสิทธิ
ร่วมลงทุนโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์(ARL)โดย
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้รับ
ค่าสทิธปิระโยชน์ครบจ�านวน10,671ล้านบาท
บวกดอกเบี้ยและค่าเสียโอกาสของ รฟท.
อกีจ�านวน1,060ล้านบาทรวมทัง้เอกชนยังรบั
ภาระหนี้ตามเดิม ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ที่รัฐ
ไม่เสยีประโยชน์ สร้างความเป็นธรรม และ
เอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินสมควรพร้อมช่วย
ให้บริการARLเกดิความต่อเนือ่งประชาชน
เดนิทางได้สะดวกยิง่ขึน้ รฟท.ไม่ต้องรับภาระ
ขาดทุนและได้รบัดอกเบีย้ชดเชยค่าเสยีโอกาส

อย่างไรก็ดี ความคืบหน้าโครงการรถไฟ
ความเรว็สงูเชือ่มสามสนามบินขณะน้ีรฟท.
ได้ส่งมอบพื้นที่ ช่วงสถานีสุวรรณภูมิ ถึง
สถานอีูต่ะเภาระยะทาง160กม.และพืน้ที่
บรเิวณมกักะสัน(TOD)จ�านวน140ไร่เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และหากเอกชนได้รับบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถเริ่มงาน
ก่อสร้างได้ทันทีโดยจะก่อสร้างทางรถไฟขนาด 1.435

เมตร(StandardGauge)ส่วนต่อขยาย2ช่วง
จากสถานีพญาไท ไปยังสนามบินดอนเมือง
และจากสถานีลาดกระบัง ไปยังสนามบิน
อูต่ะเภาพร้อมเชือ่มเข้าออก3สนามบนิรวม
ระยะทาง 220 กม. มีผู้เดินรถรายเดียวกัน
ซึ่งรถไฟความเร็วสูงมีความเร็วสูงสุด 250
กิโลเมตร/ช่ัวโมง เชื่อมกรุงเทพฯ กับพื้นที่
ออีซีีภายในระยะเวลาไม่เกนิ60นาที

ซึง่ในเรือ่งนี้ ทางคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)
มมีตเิห็นชอบหลกัการเดนิหน้าโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่ายกรณีเกิดผลกระทบ
จากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าทัง้จากสถานการณ์โควิด-19ปัญหา
ความขดัแย้งของรสัเซียและยเูครน ซึง่ส่งผล
รนุแรงต่อเศรษฐกจิทัว่โลกถดถอย เกดิภาวะ
เงนิเฟ้อ ดอกเบีย้เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะจ�านวน
ยอดผูโ้ดยสารแอร์พอร์ตเรลลงิก์ทีล่ดลงอย่าง
มากในช่วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึง่ทุกฝ่าย
ได้พยายามหาแนวทางร่วมกันแก้ไขอย่าง
รอบคอบ

ออมสนิเปิดศูนย์บรกิาร 24 ชม.
รบัแจ้งเหตมุจิฉาชีพทางการเงิน

ภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ์

สสว./ม.สงขลานครนิทร์/ม.ศิลปากร
จดัโครงการระบบวินิจฉยั 360 องศา

สสว.ร่วมกับ ม.อ. และ มศก. ส่องธุรกจิ 
ร่วมวนิจิฉยั เพือ่เตมิเตม็กระบวนการทางความคดิ  
และเชื่อมโยงเอสเอ็มอีสู ่โอกาสทางธุรกิจ  
จัดท�าโครงการ “ระบบวินิจฉัย 360 องศา 
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ  
(SME Formalization)” ให้เอสเอ็มอไีทยสามารถ 
ยกระดบัพฒันาศกัยภาพ เพือ่เพิม่โอกาสในการ 
แข่งขันทางธุรกิจ และผลักดันเข้าสู่ระบบการ 
พฒันายกระดบัธรุกจิอย่างครบวงจร ของภาครฐั 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง สนใจสมัคร 
เข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ ได้ท่ี www.
sme360d.com ตัง้แต่วนัน้ี ถงึ 15 สงิหาคม 
2566

   นายวีระพงศ์ มาลัย ผู ้อ�านวยการ
ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) เปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างมาก จากสภาวะเศรษฐกิจ

ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาการ
ว่างงานของคนรุ่นใหม่ การถูกเลิกจ้าง ถึงแม้
จากรายงานภาวะสังคมไทยของส�านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติระบกุาร
จ้างงานเพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานปรับตัว
ดขีึน้กต็ามแต่วกิฤตครัง้นีไ้ด้สร้างการเปลีย่นแปลง
ส�าคัญหลายประการให้แก่โครงสร้างสังคม
พฤตกิรรมของผู้คนทีเ่ปลีย่นแปลงไป

หลงัวิกฤตโควิด-19ด้วยรูปแบบออนไลน์ซึง่ท้ัง
2มหาวทิยาลยัมคีวามพร้อมทีจ่ะมาช่วยขบัเคลือ่น
และผลักดันในการท่ีจะพัฒนาผู้ประกอบการ
ด้วยความมุ่งมั่น ทั้งนี้จะอ�านวยความสะดวก
แก่ผู ้รับบริการในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
และสามารถนัดหมายเวลาผ่านระบบออนไลน์
ท่ี www.sme360d.com เพ่ือรับค�าวินิจฉัย
ผู้ประกอบการแบบ360องศาผ่านระบบZoom
Conferencing ท�าให้ผูร้บับรกิารสามารถเข้ารับ
บริการได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“นอกจากน้ีแล ้ว ผู ้รับบริการยังจะได ้
รับโอกาสในการเชื่อมโยงในบริการของสถาบัน
การเงิน หรือสิทธิประโยชน์จากโครงการอื่นๆ
หรือการสนับสนุนต่างๆ มากมายจากหน่วย
ภาครัฐที่ผนึกก�าลังกันเพื่อร่วมกันยกระดับและ
พฒันาSMEไทยให้เข้มแข็ง”นายวีระพงศ์กล่าว

ผูป้ระกอบการเอสเอ็มอหีรอืผูท้ีก่�าลงัจะเริม่ต้น
ธุรกิจ สมัครเข ้าร ่วมโครงการได ้ที่www.
sme360d.comหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ผ ่านช่องทางของหน่วยร่วมด�าเนินการ
ดังนี้  ม .สงขลานครินทร ์ Facebook :
PSU SME 360/Line:@psu-sme/โทร :
089-615-9151,ม.ศิลปากรFacebook:
SME3 6 0 / L i n e  :  SME3 6 0 / โ ท ร  : 
065-437-8900

 วรีะพงศ์ มาลยั 
ต อาจมหียบิจับเทคโนโลยมีาใช้บ้างแต่กลบัไม่ได้

ใช้อย่างเตม็ศกัยภาพ
และถงึตลอดหลายปีทีผ่่านมา ทางภาครฐั

จะพยายามสนบัสนนุองค์ความรูเ้ทคโนโลยแีละ
กระบวนการคิดแบบสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่คงตามเป้าที่ควรจะเป็น
สะท้อนให้เห็นว่า สุดท้ายไม่ว่าจะจัดสัมมนา
หรือน�าเสนอเทคโนโลยีซักเพียงใด แต่หาก
เกษตรกรไม่สามารถน�าไปใช้หรือไม่เห็น
ความส�าคญัได้โอกาสทีจ่ะน�าไปใช้กน้็อยหรอืต่อให้
ภาครฐัมีการเทคโนโลยีให้เกษตรกรได้หยบิยมื
แต่กไ็ม่เอาเพราะพวกเขายงัตดิอยูก่บัการเกษตร
แบบเดิมๆ

ดังนั้น รัฐบาลจึงควรสร้างกลไกส�าคัญ
ทีจ่ะท�าให้เกษตรกรตระหนักถงึความ“จ�าเป็น”
มากกว่าแค่ “ให้รูจั้ก” เทคโนโลยี เพราะหาก
เกษตรกรไทยยังไม่มีการปรับตัว ให้ทันต่อ
สถานการณ์โลก ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเรว็ โอกาสทีผ่ลผลติเกษตรไทยจะตกราง
และลดมลูค่าลงก็ย่อมมสูีงเช่นกนั

ลอดระยะเวลาในช่วงชวีติของเกษตรกร
แต่ละยคุสมยั เหล่าเกษตรกรล้วนแล้วแต่ 

ต้องพึ่งพาอาศัยตนเองเป็นหลัก และพึ่งพา
รฐับาลเป็นหน่วยงานสนับสนนุ 

แต่ปรากฏว่า ทศิทางของรฐับาลมักมีการ
เปลีย่นแปลงแนวนโยบายไปตามยคุเปลีย่นไป
ตามนกัการเมอืงทีเ่ข้ามาบรหิารประเทศในช่วงนัน้ๆ
แน ่นอนด ้วยการสนับสนุนจากผู ้บริหาร
ประเทศที่ไม่คงเส้นคงวา การสร้างจุดยืนให้
เกษตรกรยนืได้ด้วยตวัเองจงึเป็นสิง่ส�าคัญ

ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่า วงการเกษตรกร
ในประเทศไทย เร่ิมมีการหยิบจับเทคโนโลยี
มาเป็นหนึง่กลไกในการผลติมากขึน้ ทัง้การใช้
ระบบเซนเซอร์ในอุปกรณ์เครือ่งจักรเครือ่งใช้ต่างๆ
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ด้วย
เกษตรกรรมในปัจจบุนัใช้เทคโนโลยีทีซ่บัซ้อน

อย่างไรกต็ามจากจ�านวนเกษตรกรยคุใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าในการผลิตจาก
ทัง้หมดในประเทศสยาม กถ็อืว่าเป็นส่วนน้อย
เมื่ อ เทียบกับเกษตรกรทั่ ว ไปทั้ งหมดใน
ประเทศและแน่นอนว่าเกษตรกรเหล่านัน้กย็งั
ใช้หลกัสตูรเดมิ ๆในการสร้างผลผลติทางการเกษตร

โดย:ไข่เจยีวฟู

เกษตรยุคใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี 
กญุแจยกระดับเศรษฐกจิฐานราก 

สถานรัีบส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมอืง
(สถานีมกักะสนั) 

ปัจจบัุน เปิดให้บรกิารเป็นส่วนหน่ึง
ของรถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ

คาดว่าการก่อสร้างและทดสอบระบบ
พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570 เมื่อ
โครงการ ฯ แล้วเสร็จ จะท�าให้ประชาชน
เดินทางได้สะดวกรวดเรว็ปลอดภยัตรงเวลา
และจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบ
ไร้รอยต่อเชือ่มกรงุเทพฯสูพ่ืน้ทีอ่อีซีีส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจท้ังประเทศเพิม่รายได้การท่องเทีย่ว
สร้างประโยชน์ตรงถงึชมุชน เกดิการจ้างงาน
ภาคธรุกจิไม่น้อยกว่า100,000อตัราใน5ปี
ภาคแรงงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า16,000อตัรา
ดงึดดูนักลงทนุทัว่โลกสูป่ระเทศไทย

“กำรแก้ปัญหำนี้ กพอ. 
ยืนอยู ่บนหลักกำรไม่ขัดต่อ
กฎหมำย อยูบ่นควำมร่วมมือ
รฐัและเอกชน (Public Private 
Partnership หรอื PPP) และ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดให้เกิด 
กับประชำชน”

“จากปัจจัยดังกล่าว ท�าให้ธุรกิจหลาย
ประเภทไม่สามารถแข่งขันหรืออยู่รอดได้ หาก
ยังยึดติดกับธุรกิจรูปแบบเดิม ประกอบกับ
สถานการณ์โควิดที่ผ่านมา มีผู ้ประกอบการ
รายใหม่เกดิขึน้เป็นจ�านวนมากมคีวามหลากหลาย
ของช่วงอายุ ทั้งแบบเริ่มต้นธุรกิจแบบตั้งใจ
อยากเป็นเจ้าของกิจการเพราะไม่ต้องการเป็น
มนุษย์เงินเดือน และการเริ่มต้นธุรกิจแบบมี
ความจ�าเป็นจากการตกงานขาดความแน่นอนในหน้าที่
การงานทัง้นี้ยงัขาดความรู้ขาดประสบการณ์
ในการท�าธรุกิจและขาดทีป่รกึษาในการแนะน�า
แนวทางในการวางแผนธุรกิจ จึงท�าให้หลาย

ธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่ต้องล้มเลิก
กจิการไป”

นายวี ร ะพงศ ์  กล ่ า ว
อีกว ่า สสว.จึ งได ้ร ่วมกับ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จัดท�าโครงการระบบวินิจฉัย
360 องศา เพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ระบบของภาครัฐ
(SME Fo rma l i za t i on )
เพือ่พัฒนากลไกในการช่วยเหลอื
ผู ้ ป ร ะกอบการระยะ เ ริ่ ม
ต ้ น ธุ ร กิ จที่ ต ้ อ ง เ ผชิญ กับ
“แรงกดดนั4Cประกอบด้วย
Customer Competition
CostและCost-reduction

ผูส้นใจเป็นผูป้ระกอบการ
ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
เติบโต เตรียมความพร้อมเข้า
สู่ระบบของภาครัฐ โดยปรับ
กระบวนการด�าเนนิงานให้สอด
รับกับการใช้ชีวิตที่เปล่ียนไป

วทิยั รัตนากร

ธนาคารออมสินเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุภัย
มิจฉาชีพทางการเงิน พร้อมให้บริการ 24 
ชม. ตดิต่อได้ที ่GSB Contact Center โทร. 
1115 กด 6 ย�า้ชดัธนาคารไม่มกีารส่ง SMS 
แนบลงิก์ให้ลกูค้าทกุกรณี 

นายวิทยั รตันากร ผูอ้�านวยการธนาคาร
ออมสนิ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจบุนัมลีกูค้าและ
ประชาชนจ�านวนมากทีป่ระสบภัยถกูมจิฉาชพี
ล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ เป็นเหตุให้ต้อง
สูญเสียทรพัย์สินโดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ดังนัน้เพือ่
เป็นการดูแลลูกค้าและอ�านวยความสะดวก
แก่ผูท้ีป่ระสบเหตุธนาคารออมสินจงึเปิดศนูย์
รบัแจ้งเหตุภัยมิจฉาชีพทางการเงินทางGSB
ContactCenterโทร.1115กด6โดยลกูค้า
ธนาคารออมสินที่ประสบเหตุ พบธุรกรรม
ทีผ่ดิปกติหรือสงสยัว่าตนเองมคีวามเสีย่งจาก
การถูกล่อลวงและอาจสูญเสียเงินจากบัญชี
ธนาคารออมสิน สามารถติดต่อแจ้งเหตุ
ทีศ่นูย์ฯดงักล่าวได้ตลอด24ชัว่โมง

นอกจากนี้ ธนาคารขอย�า้เตอืนลกูค้าและ
ประชาชนให้เพิม่ความระมดัระวงัอย่าหลงเชือ่
หรอืเผลอกดลงิก์ใดๆ โดยธนาคารไม่มกีารส่ง

SMSไปยงัโทรศพัท์มอืถอืของลกูค้าชวนให้กด
ลงิก์ทีแ่นบไปพร้อมกบัข้อความ หากลกูค้าได้
รบัข้อความSMSหรอืรบัสายโทรศพัท์อ้างว่า
ตดิต่อจากธนาคารออมสนิหรอืได้รบัข้อความ
ทางโซเชียลมีเดียเชิญชวนให้แจ้งข้อมูลส่วน
บคุคลใดๆธนาคารขอความร่วมมอืโปรดตรวจ
สอบแหล่งทีม่าของข้อความก่อนทกุครัง้

โดยปัจจุบัน ช่องทางสื่อสารหลักของ
ธนาคารออมสนิได้แก่www.gsb.or.thface-
book:GSBSocietyLINE:GSBSociety
และLINE:GSBNowรวมถงึGSBCon-
tactCenterโทร.1115

แบรนด์ EkThongprasert Sculpture Studio
คณุศรณัย์ เยน็ปัญญาDesignerและArtistic
Directorแบรนด์56thนกัออกแบบผลติภณัฑ์
ระดบัแนวหน้าทีใ่ช้แรงบนัดาลใจจากวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสู่ผลิตภัณฑ์ระดับสากล คุณวลงค์กร  
เทียนเพิ่มพูน เจ้าของแบรนด์ PATAPIAN
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ด้วยวสัดุ
จากธรรมชาตสิูส่นิค้าไลฟ์สไตล์และคณุปฏพิทัธ์ 
ชัยวิเทศ นักออกแบบสิ่งทอและศิลปินระดับ
สากลเจ้าของแบรนด์PatipatDesignStudio
และDesigneroftheYearสาขาTextileand
FabricDesign

การด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งเข้าสู่ปีที่ 8 นัน้
มผู้ีเข้าร่วมโครงการมามากกว่า 3,000 ราย ได้
ผ่านเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาเชงิลกึกว่า300ราย
และสร้างสรรค์สนิค้าต้นแบบใหม่มากกว่า1,200
รายการ ช่วยพฒันาและยกระดบัสนิค้าOTOP
ให ้ มี มู ลค ่ า เพิ่ มและมี คุณภาพตรงตาม
ความต้องการของผูบ้ริโภคมากย่ิงขึน้
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ดร.วิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรี
นครปากเกรด็ให้สัมภาษณ์กับอปท.นิวส์ว่า
เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับรางวัลดีเด่น
ด้านบริการประชาชนหลายอย่างมากมาย
โดยเฉพาะการน�าระบบบรกิารแบบE-Service
ซึ่งเป็นนวัตกรรมของการบริการที่ทันสมัย
ในยุคปัจจุบัน ซึ่งจริงๆ แล้วทางเทศบาลฯ
ได้น�าระบบนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2559-2563
เพือ่บรกิารประชาชนยิง่ช่วงโควิด-19ระบาด
ช่วงปี 2563-2564 ประชาชนไม่สามารถมา
รวมตวักนัอย่างใกล้ชิดได้ ระบบอนิเทอร์เนต็
เข้ามาใช้มากขึน้งานบรกิารประชาชนทีไ่ด้รบั
การยกย่องมากคือ ระบบของการนัดหมาย
ประชาชนมาท�าบตัรประชาชนมีการจองคิวไว้
อย่างเป็นระบบเมือ่ถงึเวลาก็มาตามนัดหมาย
ซึง่ประชาชนไม่ต้องมาน่ังรอให้เสยีเวลาและ
ลดความแออดัของเทศบาลฯ ด้วย ซึง่ตรงนี้
จะสามารถเข้าไปดูในเวบ็ของเทศบาลฯได้ตลอด
เวลาเป็นการลดขัน้ตอนของการบรกิารให้กบั
ประชาชนเป็นอย่างมาก ซึง่ทางเราได้ท�าการ
ประชาสมัพนัธ์ไปทกุช่องทางเช่นเฟซบุก๊ของ
เทศบาลฯเสยีงตามสายสือ่ออนไลน์รวมไปถงึ
สถานประกอบการในเขตเทศบาลฯ

นอกจากนี้ เราได้ท�างานเชิงรุกโดยให้
เจ้าหน้าทีเ่ข้าไปบรกิารถงึประชาชนกลุม่ต่างๆ
ท่ีไม่สามารถเดินทางมาได้ประกอบด้วยผู้ป่วย
ตดิเตยีงกลุม่ผูพ้กิารจดัทมีไปท�าบตัรฯให้ถงึ
บ้านกันเลยกลุม่คนทีร่บัเงินยงัชพีข้าราชการ
บ�านาญผูด้้อยโอกาสต่างๆทีจ่ะต้องมาตดิต่อ
หรอืรบับรกิารจากเทศบาลฯแบ่งทีมกันไปตาม
บ้านเข้าไปในศูนย์ประสานสงเคราะห์เดก็ของ
กระทรวงพม.ซึง่เด็กท่ีมีอายุเข้าเกณฑ์ต้องท�า
บตัรประชาชนเลข13หลกัทางเราได้เข้าไป
บรกิารถงึทีไ่ด้บรกิารไปแล้วจ�านวนหลายร้อยคน
และยังได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการประชาชน

สมัภาษณ์ ดร.วิชัย บรรดาศักดิ ์
นายกเทศบาลนครปากเกรด็  นนทบุรี

ในจุดที่เดินทางสะดวกอีกด้วย โดยขยายไป
ตั้งจุดบริการที่ห้างคอสโม ในเมืองทองธานี
และท่ีโรงพยาบาลชลประทานปากเกรด็ เพือ่
ความสะดวก

นายกฯ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้น�าระบบ
E-Service มาขยายงานด้านสิ่งแวดล้อม
มลพษิโดยเฉพาะเรือ่งฝุน่ขนาดเลก็ซึง่ก�าลงั
มปัีญหามาก พืน้ทีข่องเทศบาลฯ เอง มกีาร
ก่อสร้างอยูห่ลายอย่างทัง้ตกึอาคารคอนโด
ต่างๆและทีส่�าคญัก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพู
และสร้างซ่อมถนนอย่างต่อเนื่อง โดยจะมี
การตดิตัง้จดุวัดค่าฝุน่รอบๆมากกว่า40จดุ
ซึง่จะสามารถทราบได้ว่าบรเิวณท่ีตัวเองอยู่นัน้
ค่าฝุน่เกนิมาตรฐานหรอืไม่ ค่ามนัจะบอกเลย
โดยดจูากแอปพลเิคชัน่ทีท่างเทศบาลฯออกแบบ
ไว้ให้แล้วสามารถโหลดได้ทันที ส่วนใหญ่
พบว่าค่าฝุ ่นจะมีมากในช่วงเช้าหรือเย็น
ประมาณ9-10โมงเช้าแถวถนนแจ้งวัฒนะ
จะมจี�านวนรถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์ ห้าแยก
หน้าโรงเรยีนค่าฝุน่จะสูงส�าหรบัอาคารต่างๆ
สถานทีพ่กัอาศยัขนาดใหญ่อย่างลมุพนิคีอนโด
มีประชาชนอยู ่จ�านวนมากมีการติดตั้ ง
สเปรย์น�า้ฝอยลงมาช่วยเพือ่ให้ฝุน่เบาบางลง

และถนนรอบๆ เทศบาลฯ เราจะใช้รถน�้า
เทศบาลฯประมาณ4-5คนัมาช่วยลดปัญหา
ฝุ่นลงโดยล้างถนนอยู่สม�า่เสมอซึง่ช่วยได้มาก
ทเีดยีว

ส�าหรบัฝุน่ทีเ่กิดจาการการก่อสร้างอย่าง
รถไฟฟ้าจะประสานกับผูร้บัจ้างหรือผูร้บัเหมา
ในการแก้ปัญหาฝุน่ โดยให้รถน�า้มาล้างถนน
หรอืบรเิวณทีม่ฝีุน่เยอะๆอย่างต่อเนือ่งเช่นกนั
ซึ่งนโยบายนี้ ได ้ใช ้มาตลอด และได ้รับ
ความร่วมมอืเป็นอย่างดีเพือ่รกัษาส่ิงแวดล้อม
ร่วมกนั

สดุท้ายการบริหารจดัการน�า้ เราเป็นห่วง
และเตรียมการพร้อมตลอด โดยเม่ือตุลาคม
ที่ผ่านมาฝนตกมาก น�้าท่วมมาก เร็วๆ นี้
ทางผูว่้ากทม.เองได้มาร่วมประชุมกันเน้นเรือ่ง
การก่อสร้างพยายามคุยในเรื่องอย่ากีดขวาง
ทางน�้ากับผู้รับเหมา ผู้รับจ้างงาน ขุดท่อใน
บรเิวณทีเ่ป็นทางไหลของน�า้ ส่วนคคูลองใน
ปากเกร็ดทุกแห่งจะขุดลอกให้น�้าไหลสะดวก
ลงทะเลโดยเร็ว ส่วนคู ท่อระบายน�้า และ
บริเวณก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสชีมพูทางเทศบาลฯ
ได้ท�าสัญญากับทางเรือนจ�า แล้วร่วมกับ
ทางหลวงนนทบรุี ขดุลอกท่อทีล่กึๆ คคูลอง
ใช้เงินลงทนุกว่า1ล้านบาทซึง่จะเริม่ด�าเนนิ
การก่อนหน้าฝนนี้

เทศบาลนครปากเกรด็
ชูรางวัล E-Service ดีเด่นบรกิารประชาชน

ส.อ.ท.เปิดผลส�ารวจ FTI Poll คร้ังที ่26
ชีเ้ป้านโยบายท่ี รบ.ใหม่ ควรให้ความส�าคญั!
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หวงั

รัฐบาลใหม่ให้ความส�าคัญกับนโยบายแก้ไขปัญหา
ต้นทุนพลังงาน/การเพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขัน/การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน/ 
การแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ในภาคธรุกจิ/การแก้ไข 
ปัญหาโลกร้อนและมาตรการกดีกนัทางการค้า

นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานสภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)เปิดเผยผลการ
ส�ารวจFTIPollครัง้ที่26ในเดอืนกมุภาพนัธ์2566
ภายใต้หวัข้อ“นโยบายรฐับาลใหม่ทีภ่าคอตุสาหกรรม
อยากได้”พบว่าจากการทีป่ระเทศไทยจะมกีารจดัการ
เลือกตั้งใหม่ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้
ภาคอตุสาหกรรมมองว่า การเลอืกตัง้ครัง้นี้ จะเป็น
จดุเปลีย่นท่ีส�าคัญท่ีเราจะได้รัฐบาลใหม่และมนีโยบาย
ใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยขับเคลือ่นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ของประชาชน ซ่ึงจากการส�ารวจความเห็นของ

อันดบัที่4:การแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ในภาค
ธรุกจิและการส่งเสรมิผู้ประกอบการSME52.5%

อนัดับที่ 5 : การแก้ไขปัญหาโลกร้อนClimate
change มาตรการกีดกันทางการค้า 47.8% และ
การจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม

2. นโยบายใดช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงาน 
และการสร้างเสถยีรภาพด้านพลงังานให้แก่ประเทศ 
(Multiple choices)

อนัดบัที่1:เร่งเปิดเสรพีลงังานทางเลอืกส่งเสรมิ
การลงทนุผลติไฟฟ้า72.9%จากพลังงานหมุนเวยีน
ใช้เองภายในโรงงาน

อนัดบัที่ 2 : ปรบัโครงสร้างราคาพลังงาน เช่น
ค่าไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ 71.8%
ให้เป็นธรรมกับทกุฝ่าย

อนัดับที่ 3 : แก้ไขกฎหมายและกฎระเบยีบจาก
นโยบายด้านพลงังานให้เป็นธรรมกบัทกุฝ่าย 66.7%
ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการภาคผลิตและบริการ

คต.เปิดนวัตกรรมดิจทัิล 2 ระบบ
ตรวจสอบ-รบัรองถิน่ก�าเนิดสินค้า

กรมการค้าต่างประเทศให้ความส�าคัญกับ 
ภารกิจด ้านการให้บริการแบบไร ้กระดาษ  
ผลกัดันการน�านวัตกรรมดิจทัิลมาใช้ในงานในการให้ 
บริการตรวจคุณสมบัติด้านถิ่นก�าเนิดสินค้าและ
ออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าของไทย  
ดังวิสยัทัศน์กรมฯ “เป็นองค์กรน�านวัตกรรมสมยัใหม่ 
ขบัเคลือ่นการค้าไทยสู่ความเป็นเลศิในเวทีโลก”

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศเปิดเผยว่าในปี2566นี้กรมการค้า
ต่างประเทศจะท�าการเปิดใช้ระบบงานบริการ
ทีส่�าคัญของกรมฯ2ระบบได้แก่ระบบตรวจสอบ
ถ่ินก�าเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ และระบบการ
ออกหนงัสือรับรองถ่ินก�าเนดิสินค้าณส�านักงาน
ผู้ประกอบการ (SMART C/O) โดยเป็นการน�า
นวัตกรรมดจิทิลัเข้ามาใช้ในการพฒันาระบบการ
ให้บริการตรวจคุณสมบัติด้านถิ่นก�าเนิดสินค้า
และออกหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดสินค้าของไทย
ซึ่งเป็นการยกระดับการให้บริการที่สอดคล้อง
ตามแผนพฒันารัฐบาลดจิทิลัของประเทศ

ระบบฯทัง้สองดงักล่าวจะช่วยให้ผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการใช้งานมาก
ยิง่ขึน้กว่าเดมิ(UserFriendly)โดยระบบตรวจสอบ
ถิ่นก�าเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ หรือระบบ
ตรวจต้นทุนของสินค้าก่อนการส่งออกในกรณีที่
ผู้ประกอบการต้องการขอรับสิทธิพิเศษทางภาษี
ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี(FTAs)จะสามารถ
บันทึกค�าขอตรวจคุณสมบัติด้านถ่ินก�าเนิดสินค้า
โดยอัตโนมัติ รวมถึงแจ้งผลการตรวจคุณสมบัติ

ด้านถ่ินก�าเนิดสนิค้าให้แก่ผูป้ระกอบการทราบผ่าน
ช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์

ส�าหรับระบบSMARTC/Oผูป้ระกอบการ
ไม่มคีวามจ�าเป็นต้องเดนิทางมารบัหนงัสอืรบัรอง
ถ่ินก�าเนดิสินค้า (FormC/O) ท่ีกรมฯ อีกต่อไป
เนื่องจากระบบ SMART C/O จะอนุญาต
ให้ผู้ประกอบการสามารถพิมพ์ Form C/Oณ
ส�านกังานของตนเองได้ทนัที ซึง่ระบบฯ นี้ จะมี
ความปลอดภัยสูง เนื่องจากจะมีการส่งข้อมูล
FormC/Oทีก่รมฯออกไปประทับรบัรองการมอียู่
ของFormC/Oณเวลานัน้ๆ(e-Timestamping)
โดยหน่วยงานกลาง ได้แก่ ส�านักงานพัฒนา
รัฐบาลดจิทิลั(องค์การมหาชน)(สพร.)

นายรณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เม่ือทั้งสอง
ระบบฯดงักล่าวเปิดใช้งานจะท�าให้ผูป้ระกอบการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายจากต้นทนุการเดนิทางและระยะ
เวลาการขอรับหนังสือรับรองฯ และลดขั้นตอน
กระบวนการขอรบัหนงัสอืรบัรองถิน่ก�าเนดิสินค้า
ได้เฉลีย่มากกว่าปีละ500ล้านบาทจากการลด
ต้นทุนในการเดินทางและต้นทุนเวลาที่ต้องใช้
ในการเดินทางมาติดต่อยังกรมฯ หรือหน่วยงาน
ให้บริการที่ได้รับมอบหมาย และขอเน้นย�้าว่า
กรมฯจะเดนิหน้าพฒันาระบบการให้บรกิารโดยการ
น�านวตักรรมดจิทิลัมาปรบัใช้เพือ่ให้ผูป้ระกอบการ
ไทยได้รับความสะดวกอย่างต่อเนือ่งต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสารหรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั
ระบบการให้บรกิารของกรมการค้าต่างประเทศได้ท่ี
เวบ็ไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th
หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ1385

รณรงค์ พลูพพิฒัน์

ขณะทีภ่าพรวมเศรษฐกจิของประเทศมสีญัญาณ
ฟื้นตัวอย่างต่อเน่ือง การจัดงานนี้จึงเป็นการ
ตอกย�า้ว่าประเทศไทยมศีกัยภาพและความพร้อม
ในการจดังานแสดงสนิค้าระดบันานาชาติ

โดยไฮไลท์ส�าคัญของงานในปีนี้ คือ ART
ZONEซึง่จดัขึน้เป็นครัง้แรกเป็นพ้ืนทีจ่ดัแสดง
ผลงานไลฟ์สไตล์ทีผ่สานแนวความคดิสร้างสรรค์
เพือ่โลกระหว่างศิลปินStreetArtกบัผูป้ระกอบการ
ชั้นน�าที่ร่วมกันผลิตชิ้นงาน Art Installation
มาโชว์ในงานโดยจดัท�าพเิศษเฉพาะงานSTYLE
Bangkokเท่าน้ัน

DITP จบัมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
จดังาน STYLE Bangkok 2023 ครัง้ท่ี 6

นายภสูติ รตันกลุ เสรเีรงิฤทธ์ิ อธิบดกีรม
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ(DITP)เปิดเผยว่า
DITP จบัมอืกบัสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลบัมาจดังานSTYLEBangkok2023อย่าง
ยิ่งใหญ่อีกคร้ัง พร้อมผลักดันดันสู่งานแสดง
สินค้านานาชาติช้ันน�าของภูมิภาคเอเชีย ด้วย
แนวคดิBCGModelเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการ
ก้าวสู่การท�าตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น
อย่างยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายให้ไทยก้าวสูก่ารเป็น
ศนูย์กลางการค้าสนิค้าไลฟ์สไตล์และแฟชัน่แนว
ดีไซน์ทีส่�าคัญของภมูภิาคเอเชยีคาดว่าจะมเีข้าร่วม

ชมงานนี้กว่า 30,000 ราย สามารถสร้าง
มลูค่าการค้าได้ไม่ต�า่กว่า1,430ล้านบาท

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์และ
แฟช่ันมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ไทยเนือ่งจากกว่าร้อยละ90เป็นSMEsมกีาร
จ้างงานกว่า 1 ล้านคน โดยการส่งออกสินค้า
ไลฟ์สไตล์และแฟชัน่ในปี2565ขยายตัวถงึร้อยละ16.5
คดิเป็นมลูค่าเกือบ450,000ล้านบาท

“งานแสดงสนิค้า“STYLEBangkok”ถอื
เป็นเวทีแสดงศักยภาพสินค้าไลฟ์สไตล์และ
แฟชั่นของไทยที่ส�าคัญในระดับสากล สร้าง
โอกาสในการเจรจาซือ้-ขายและสร้างพนัธมิตร
ทางการค้ากบันกัธรุกจิจากทัว่โลกโดยในปีนีจ้ดัขึน้
เป็นครัง้ที่ 6 หลงัจากทีเ่ว้นมาถงึ 2 ปี โดยปีนี้
จะย้ายไปจดัทีศ่นูย์การประชมุแห่งชาตสิริกิิติ”์

ด้านนายสน่ัน องัอบุลกลุ ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การจดังานSTYLEBangkok 2023
ในป ีนี้  เป ็นช ่วงจังหวะเวลาที่ เหมาะสม
ที่ประเทศไทยได้เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ

ภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ์

ตนเองของผู ้ประกอบการ เพื่อยืนยันว ่า
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก�าหนด
และโรงงานทีผ่ลติมรีะบบควบคมุคุณภาพเพยีงพอ
ท่ีจะรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานได้อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้ง ยังได้
เพิ่มการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ (COC) ท่ีออกให้โดยหน่วยรับรอง
ท่ี สมอ. ยอมรับ เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ ลดระยะเวลา ขั้นตอนในการ
ตรวจสอบเพื่อการอนุญาต และลดค่าใช้จ่ายให้
ผูป้ระกอบการได้อกีทางหนึง่

สมอ.แก้เกณฑ์ขอใบอนุญาต มอก. 
อ�านวยความสะดวกผูป้ระกอบการ

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวง
อตุสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอตุสาหกรรม
ได้แก้ไขหลกัเกณฑ์การออกใบอนญุาต มอก. ให้
มคีวามยดืหยุน่และคล่องตวัมากขึน้ เพ่ืออ�านวย
ความสะดวกให้ผู ้ประกอบการตามนโยบาย
“MINDใช้หวัและใจป้ันอุตสาหกรรมคูช่มุชน”
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการสร ้าง
ความส�าเรจ็ให้ภาคธรุกจิให้เติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยนื

ณฐัพล รังสติพล

บรรจง สกุรฑีา

ซึง่เป็นหนึง่ในแนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมใน 4 มิติ ได้แก่ การสร้าง
ความส�าเรจ็ให้ภาคธุรกจิการดแูลชมุชนและสงัคม
การรกัษาสิง่แวดล้อมและการกระจายรายได้สูช่มุชน
โดยการแก้หลกัเกณฑ์การขอใบอนญุาตดงักล่าว
เป็นการเพิม่วธิกีารรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ์เพ่ือ
ให้ผูป้ระกอบการมีทางเลอืกมากยิง่ขึน้และไม่เป็น
อปุสรรคในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมผีลตัง้แต่วนัที่
30มกราคม2566เป็นต้นมา

ด้านนายบรรจง สกุรฑีาเลขาธกิารส�านกังาน
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม(สมอ.)กล่าวว่า
การแก้ไขหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาต มอก.
จากเดิมที่เป็นการยืนยันคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วย
การทดสอบผลิตภัณฑ์และการตรวจประเมิน
ระบบการควบคมุคณุภาพโรงงานและการยนืยนั
คุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นการเฉพาะครั้ง สมอ.
ได้เพิม่การยนืยนัคณุภาพผลติภณัฑ์ด้วยการรบัรอง
ตนเอง(SDOC)โดยจะพจิารณายอมรบัใบรบัรอง

รวมถงึผูล้งทนุ
อนัดบัที่4:เร่งเปิดให้เอกชนสามารถใช้ระบบส่ง/

จ�าหน่ายไฟฟ้า (Third Party Access) 54.5%
เพือ่น�าไปสู่NetMetering

3. นโยบายใดช่วยเพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม (Multiple choices)

อันดับที่1:ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาและ
น�าเทคโนโลยี71.4%และนวัตกรรมมาใช้ในการผลติ

อันดับที่ 2 : การส่งเสริมการลงทุนทั้งใน
อตุสาหกรรมเดมิและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 60.0%
S-Curveในประเทศเช่นการปรับปรุงสิทธิประโยชน์
ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี, การอ�านวยความสะดวก,
การสนบัสนนุด้านการเงินเป็นต้นและพัฒนาระบบ
การศกึษาเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการก�าลงัคนภาคธรุกิจ
    อันดับที่ 4 : ส่งเสริมแนวคิด BCGModel
เพือ่สร้างมลูค่าให้กบัภาคการเกษตร55.3%ควบคูไ่ปกับ
การดแูลสิง่แวดล้อม

มนตร ีมหาพฤกษ์พงศ์

ผู้บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ คาดหวังให้รัฐบาลใหม่
ให้ความส�าคัญกบักรอบนโยบายใน5เร่ืองดงันี้

1) การแก้ไขปัญหาต้นทนุพลงังานและการสร้าง
เสถียรภาพด้านพลังงานให้แก่ประเทศ 2) การเพิ่ม
ขดีความสามารถในการแข่งขันของภาคอตุสาหกรรม
3) การแก้ไขปัญหาการทจุริตคอรปัชัน่ 4) การแก้ไข
ปัญหาความเหลือ่มล�า้ในภาคธรุกจิ และการส่งเสรมิ
ผู้ประกอบการ SME 5) การแก้ไขปัญหาโลกร้อน
Climate change มาตรการกีดกันทางการค้า
และการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม

ซ่ึงในแต่ละเรือ่งส.อ.ท.ได้มกีารส�ารวจความเหน็
เจาะลกึในแต่ละประเด็นนโยบายย่อย เพือ่เป็นโจทย์
ให้กบัพรรคการเมอืงทีม่กีารหาเสยีงอยู่ในขณะนี้น�าไป
ใช้เป็นกรอบในการก�าหนดนโยบายการขบัเคลือ่นภาค
อุตสาหกรรมของประเทศในอนาคตต่อไป

จากการส�ารวจผูบ้รหิารส.อ.ท. (CEOSurvey)
จ�านวน255 ท่านครอบคลมุผูบ้รหิารจาก45กลุม่

อุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
มีสรุปผลการส�ารวจ FTI Poll ครั้งที่ 26 จ�านวน
6ค�าถามดงันี้

1. รัฐบาลใหม่ควรให้ความส�าคัญกับนโยบาย 
ในการขบัเคลือ่นภาคอตุสาหกรรมเรือ่งใด (Multiple 
choices)

อันดับท่ี 1 : การแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงาน
และการสร้างเสถียรภาพ 81.6% ด้านพลังงาน
ให้แก่ประเทศ

อนัดบัท่ี2:การเพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขันของ
ภาคอตุสาหกรรม77.3%

อันดับที่ 3 : การ
แก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปชัน่70.6%

4. นโยบายใดช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรัปช่ัน (Multiple choices)

อนัดบัที่ 1 : เพิม่บทลงโทษคนกระท�าผดิ และ
ปรบัปรงุกระบวนการยติุธรรม 72.5% ให้มุ่งอ�านวย
ความยุติธรรมโดยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว
เป็นส�าคัญ

อันดับที่2:ปรบัรปูแบบจากระบบการขออนุมัติ
อนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ 62.4% มาเป็น
การรายงานผลการปฏบิตัติามกฎหมาย(Self-Declaration)
และตรวจติดตามผล

อันดับที่3:ขยายผลการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรม
(Integrity Pact) ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 53.3%
ทุกระดับ เพื่อเป ิดให้เอกชนมีส ่วนร่วมเข ้าไป
สงัเกตการณ์และตรวจสอบ

อันดับที่4:มีรางวัลน�าจับให้แก่ผูท้ีแ่จ้งเบาะแส
การทจุรติคอรปัช่ัน50.2%เพ่ือสร้างแนวร่วมในการ
ป้องกันการทจุริตคอรปัช่ัน

5.  นโยบายใดช่วยแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้
ในภาคธรุกจิ และการส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME 
(Multiple choices)

อันดับที่ 1 : สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ส�าหรบัSMEและมาตรการช่วยเหลอืต่างๆ66.7%

อันดับที่2:ปรบัปรุงกฎหมายกฎระเบียบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการด�าเนินธุรกจิ65.9%

อนัดบัที่ 3 : เพิม่สทิธปิระโยชน์ด้านการลงทนุ
ให้แก่ SME ทั้งมาตรการทางภาษี 62.4% และ
มาตรการทีไ่ม่ใช่ภาษีรวมทัง้การบรกิารครบวงจร

อันดับที่4:สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมผ่านธรุกจิStartup52.5%และสนับสนุน
ให้เกดิTechnologytransferแก่ผูป้ระกอบการSME

6. นโยบายใดช่วยรับมือกับปัญหาโลกร้อน  
Climate change มาตรการกีดกันทางการค้า 
และการจดัการปัญหาสิง่แวดล้อม (Multiple choices)

อนัดบัที่ 1 : ส่งเสรมิอตุสาหกรรมตามนโยบาย
เศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 73.3%
เพ่ือน�าของเสยีกลบัมาสร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่

อันดับที่2:สนับสนุนให้ปรับเปลีย่นพลงังานเพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 66.3% เช่น โซลาร์
ฟาร์มโซลาร์รูฟทอ็ป

อันดับที่ 3 : เพ่ิมสทิธปิระโยชน์ในการส่งเสรมิ
โรงงานให้มีการปรบัปรุงการผลติ65.1%และเปล่ียน
เครือ่งจกัรเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก

อันดับที่4:ส่งเสรมิการใช้ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบั
สิง่แวดล้อมทัง้ผูใ้ช้และผู้ผลติ59.2%(Ecoproduct,
Greenlabel)

“กำรเลือกตั้งครั้งน้ี จะเป็นจุดเปลี่ยนท่ีส�ำคัญท่ีเรำจะได้
รัฐบำลใหม่ และมีนโยบำยใหม่ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
และควำมเป็นอยู่ของประชำชน ซึ่งจำกกำรส�ำรวจควำมเห็น 
ของผูบ้รหิำร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ คำดหวังให้รัฐบำลใหม่ให้ควำมส�ำคญั 
กบักรอบนโยบำยใน 5 เรือ่ง”
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“เฉลมิชัย” ดนัโครงการ “อ่างเก็บน�า้แม่ตาช้าง”
มต ิครม. ผ่านฉลยุ 1,325 ล้านบาท เพ่ือชาวแม่สรวย

ดร.เฉลมิชยั ศรีอ่อน

ชาวแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย “ปลืม้” 
หลงั ครม. มมีตเิหน็ชอบให้เดนิหน้าโครงการ
ก่อสร้างอ่างเกบ็น�า้แม่ตาช้าง หลังจากทีต้่อง 
รอคอยมานานหลายปี เพ่ือใช้เป็นแหล่งเกบ็น�า้ 
ต้นทนุ แก้ปัญหาน�า้ท่วม ภยัแล้ง และส่งเสรมิ 
การเกษตร สร้างรายได้เพิม่ให้แก่ชมุชน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ
โครงการสร้างอ่างเกบ็น�า้แม่ตาช้าง หมูท่ี ่ 14 
ต�าบลป่าแดด อ�าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย  
ตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ภายใต้ 

กรอบวงเงนิงบประมาณ 1,325 ล้านบาท เพือ่ให้ 
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ด�าเนินการสร้างอ่างเก็บน�้าแม่ตาช้าง ซึ่งเป็น
โครงการทีค่ณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาติ 
(กนช.) มมีตเิหน็ชอบให้กรมชลประทานด�าเนนิการ 

ภายใต้เป้าหมายสูก่ารขบัเคลือ่นโครงการส�าคญั
และสอดคล้องกบัแผนแม่บทการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรน�า้ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

เพ่ือจดัสร้างอ่างเกบ็น�า้แม่ตาช้างให้เป็นแหล่งน�า้ 
ต้นทนุแห่งใหม่ ช่วยบรรเทาปัญหาภยัแล้ง น�า้ท่วม  
และส่งเสริมการเกษตร หลังจากที่ได้ผ่าน 
การศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี และได้รับอนุญาตจาก

กรมป่าไม้ เรยีบร้อยแล้ว เนือ่งจาก
พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาว
ฝ่ังซ้าย 1,595 ไร่ 1 งาน 

12 ตารางวา และ 

เกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ด�าเนนิ
โครงการอ่างเก็บน�า้แม่ตาช้าง จังหวัดเชยีงราย 
ประกอบด้วย การก่อสร้างเข่ือนดนิเพือ่กักเก็บน�า้  
พร้อมอาคารระบายน�า้ล้น และอาคารท่อระบายน�า้ 
ลงล�าน�า้เดมิ กรอบวงเงนิงบประมาณ 1,325 ล้านบาท  
มแีผนระยะเวลาด�าเนนิการ 3 ปี ตัง้แต่ปี 2567-2569  
เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้าอุปโภค
บริโภคและการเกษตรในพื้นที่อ�าเภอแม่สรวย 
จงัหวดัเชยีงราย รวมทัง้บรรเทาอุทกภยัในช่วง
ฤดนู�า้หลากได้อกีด้วย

ด ้าน นายประพิศ จันทร ์มา อธิบดี
กรมชลประทาน กล่าวว่า โครงการอ่างเก็บน�า้ 
แม่ตาช้าง ได้ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนในพื้นท่ีและผ่านการ
ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) 
เรียบร้อยแล้ว โดยมีลักษณะเป็น
เข่ือนดิน สามารถเก็บกักน�้าได้  
32 ล้านลูกบาศก์เมตร หาก 
ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ตามแผน  
จะเป็นแหล่งน�า้ต้นทนุส�าหรบั 
ช่วยเหลือด้านการอุปโภค
บรโิภค ในพืน้ทีต่�าบลป่าแดด 
และพืน้ทีใ่กล้เคยีง กว่า 4,775  
ครวัเรอืน โดยสามารถส่ง
น�้าให้กับพื้นท่ีการเกษตร 
ได้ประมาณ 17,200 ไร่ 

ตลอดจนเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์และอนุรักษ์

สตัว์น�า้ เพือ่ใช้เป็นแหล่งประมงน�า้จดื ให้พีน้่อง 
ประชาชนสามารถสร้างรายได้ ขยายอาชพี ยกระดบั 
คุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน รวมทั้ง 
ยงัช่วยรกัษาสภาพต้นน�า้ล�าธาร เสรมิความมัน่คง 
ของล�าห้วยแม่ตาช้างในฤดแูล้ง เพือ่เพิม่ความชุม่ช้ืน 
ให้แก่พื้นดิน ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้ดีขึ้นอีกด้วย 
ทัง้น้ี จะเร่งรัดงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผน  
เพือ่ให้พีน้่องชาวอ�าเภอแม่สรวย ได้ใช้ประโยชน์

โดยเรว็ต่อไป
ส� า ห รั บ โ ค ร ง ก า ร 

ดงักล่าว กรมชลประทาน  
ได ้ ให ้ ความส� าคัญ 
กับกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน 
ท้ังในการด�าเนนิงาน
ทุกข้ันตอน ซึ่งถือป่าไม้ถาวร ตามมต ิ ครม.เมือ่วนัที ่ 7 เม.ย. 36 

จ�านวน 101 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ ่อน รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวง

เป็นปัจจัยหลักของความส�าเร็จ จนได้รับ
รางวัลเลิศรัฐ จากส�านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ�าปี 2565 
สาขารางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม  
ระดบัด ีประเภทสมัฤทธผิลประชาชนมส่ีวนร่วม  
จากผลงาน “การแก้ปัญหาขาดแคลนน�้า
ด้วย ชลประทานเพื่อท้องถ่ิน” อ่างเก็บน�้า
แม่ตาช้าง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเกดิจากความ
ร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและทีมงาน
ชลประทานเพื่อท้องถ่ินอ่างเก็บน�้าแม่ตาช้าง 
ในการพัฒนาแหล่งน�้า เพ่ือตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนในชมุชนได้อย่างแท้จรงิ

“อ่างเกบ็น�า้แม่ตาช้างมีลกัษณะเป็นเข่ือนดิน สามารถเก็บ
กักน�า้ได้ 32 ล้านลกูบาศก์เมตร หากด�าเนนิการแล้วเสรจ็
ตามแผน จะเป็นแหล่งน�้าต้นทุนส�าหรับช่วยเหลือด้านการ
อุปโภคบริโภค ในพ้ืนท่ีต�าบลป่าแดดและพืน้ทีใ่กล้เคยีง กว่า 
4,775 ครัวเรือน โดยสามารถส่งน�า้ให้กบัพืน้ทีก่ารเกษตร 
ได้ประมาณ 17,200 ไร่”

 ประพิศ จนัทร์มา

“สส.มอบโล่รางวลัการจดัการพืน้ทีส่เีขยีว ถอืเป็นการยกย่อง
เชดิชูเครือข่ายต่างๆ ท่ีร่วมกันพฒันาพืน้ท่ีสีเขยีว โดยมีหน่วยงานท่ีได้
รบัโล่รางวลัผ่านเกณฑ์ประเมนิระดบัดเียีย่ม 8 แห่ง และประกาศนยีบัตร
หน่วยงานท่ีมีความมุ่งม่ันพฒันาการจัดการพืน้ท่ีสีเขยีว 4 แห่ง” สมศกัดิ ์สรรพโกศลกลุ 

อธบิดีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม (สส.)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
และนายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมเป็น
ประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อม ในพธิเีปิดงาน PTT Group Tech and 
Innovation Day ทีจ่ดัขึน้ภายใต้แนวคิด “Beyond 
Tomorrow:นวตักรรม น�าอนาคต”

นายสุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ รองนายกรฐัมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า  
การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมิอากาศทีเ่ป็นปัญหาส�าคญั 
ของโลก จนส่งผลให้เกดิการเปลีย่นผ่านทางเทคโนโลยี 
พลังงานจากการใช้พลังงานแบบด้ังเดิม (ฟอสซิล) 
ไปสู่การใช้พลังงานสะอาด เพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และประเทศไทยจ�าเป็นต้อง
ด�าเนินการตามกติกาของโลก โดยวางโรดแมป  
การมุ่งสูเ่ป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 ภายใต้
การด�าเนนิงานใน 6 แผนงาน ประกอบด้วย 

1. ภาคไฟฟ้า จะเพิม่สดัส่วนพลงังานสะอาด เช่น 
โซลาร์ ลม ให้มากกว่า 50% ภายในปี 2586 (ค.ศ.
2043) 2. ภาคขนส่ง มุง่ส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า (อีว)ี  
ตามนโยบาย 30@30 และการลงทุนในสถาน ี
อดัประจไุฟฟ้า และแบตเตอรี ่ 3. ภาคอุตสาหกรรม 

อาคาร ท่ีอยู ่อาศัย จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์พลังงาน ลดความเข้มการใช้พลังงาน 
40% ในปี   2593 (ค.ศ.  2050) 4.  การลดนอกเหนอืจาก 
ภาคพลงังาน (กระบวนการอตุสาหกรรม เกษตร ของเสยี)  
5. ปลกูป่า และ 6. ส่งเสริมมาตรการและเทคโนโลยี
อืน่ๆ เช่น Carbon Capture Utilization and Storage  
(CCUS)

ท้ังน้ี เชือ่ว่าจากโรดแมปดงักล่าว ประเทศไทย
อาจไปถึงเป้าหมายได้เร็วกว่าแผน โดยเฉพาะหากมี 
CCUS เกิดข้ึน ซึง่วนัน้ี กฟผ. กเ็ข้าไปดพูืน้ทีเ่หมอืง
แม่เมาะ ร่วมกับ ปตท.สผ. เพือ่พัฒนาเป็น CCUS  
และก็ดพ้ืูนท่ีในอ่าวไทย ขณะเดยีวกัน กลุ่ม ปตท.เอง  
ก็ได้ไปจัดวางพอร์ตลงทุนสู ่เป้าหมาย Carbon 
Neutrality ด้วย ฉะน้ันไทยจะบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้ 
แน่นอน

อย่างไรก็ตาม ปตท.อาจจะมีความกงัวลเร่ืองการ
เปลี่ยนผ่านทางพลังงานจากฟอสซิลไปสู่พลังงาน
สะอาด แต่หาก ปตท.ปรบัตวัได้ทนั ผนัไปสูก่ารลงทนุ
ด้านเทคโนโลยีและนวตัวกรรมพลงังานรปูแบบใหม่ๆ 
มากข้ึน ก็จะเกิดอตุสาหกรรมใหม่เข้ามาแทนที ่ ซึง่
ในช่วงกว่า 3 ปีท่ีผ่านมา ปตท.กมี็การปรับตัวเข้าไป
ศึกษาและแสวงหาโอกาสการลงทนุด้านพลงังานใหม่
ร่วมกับพันธมติร และวนันี ้สิง่ที ่ปตท.ได้ด�าเนนิการไว้

พลงังาน-ทส.เชือ่แก้ปัญหาสภาพภูมอิากาศ
บรรลเุป้าจากความร่วมมอืของทุกภาคส่วน 

ด้าน นายวราวุธ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้กล่าวถึงการต่ืนตัวเร่ืองการเปล่ียนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศในปัจจบุนัว่า เชือ่ความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 
จะบรรลุเป้าหมายแก้ปัญหาการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศทีท่กุประเทศ ทกุผูน้�า ทกุองค์กร 
ต่างให้ความส�าคัญเป็นอันดับต้นๆ จะเห็นได้จาก
รายงาน Global Risks Report 2023 ในการ
ประชมุ World Economic Forum พบว่าใน 10 ข้อ  
ที่เกี่ยวกับปัจจัยความเส่ียงทางเศรษฐกิจทั่วโลก 
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ความเสีย่งทีม่รีปูแบบมาจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มมีากถงึ 5 ข้อ และจะทวคีวามรนุแรงมากยิง่ขึน้ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้มี
การวางแผนในทกุระยะ ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว
ในการแก้ไขปัญหา เพื่อน�าพาประเทศไทยก้าวสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ภายในปี 2065 ผ่าน
ความร่วมมอืทัง้จากภาครฐั ภาคเอกชน ประชาชน 
และภาคประชาสังคม ในการร่วมกันสร้างความ
ตระหนักและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถึง
ความส�าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพราะไม่สามารถรอให้การเปลี่ยนแปลงมาถึง  
ทกุคนจะต้องร่วมมือกนัเปลีย่นตัง้แต่วนันี ้ตอนนี ้และ 
ต้องท�าด้วยกนั เพราะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ลงมอืท�าเพยีงล�าพังไม่ได้ ทกุฝ่าย 
ต้องร่วมมือกัน และเม่ือลงมือท�าด้วยกันแล้ว  

ไม่มีอะไรที่จะท�าไม่ได้เพราะศักยภาพของคนไทย  
ทกุอย่างเป็นไปได้เสมอ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากดั 
(มหาชน) กล่าวว่า งาน PTT Group Tech and 
Innovation Day จดัข้ึนระหว่างวนัที ่28 กมุภาพนัธ์
ถงึวนัที ่3 มนีาคม 2566 เป็นการผนกึก�าลงัครัง้ส�าคัญ
เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการลงทุน 
ด้านนวตักรรมของกลุม่ ปตท. ตลอดจนสร้างการรบัรู ้
ของเทคโนโลยใีนอนา คตและหาโอกาสต ่อยอด 
ความร่วมมอืทางธรุกจิใหม่ทัง้จากภายในกลุม่ ปตท.และ 
หน่วยงานภายนอก เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมาย Carbon Neutrality  
ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ Net Zero  
Emissions การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย์ 

ดร.บุรณนิ รตันสมบตั ิประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตัิ
การกลุม่ธรุกจิใหม่และโครงสร้างพืน้ฐาน บรษิทั ปตท.
จ�ากดั (มหาชน) เปิดเผยว่า งาน PTT Group Tech & 
Innovation Day ถกูจดัขึน้เป็นครัง้แรก โดยตลอดทัง้ 
4 วัน นอกจากผลงานต่างๆ ทีม่กีารน�าเสนอภายใน
งานแล้ว กลุม่ ปตท. ยงัคงมุง่มัน่พฒันา เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเดินหน้าขยาย 
การลงทนุในธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ ให้ตอบโจทย์การดแูล  
สิ่งแวดล้อม เทรนด์การใช้ชีวิตของผู ้คนและ 
ความต้องการของภาคธรุกิจ ทีจ่ะมคีวามหลากหลายมากขึน้ 
ในอนาคตอันใกล้ เพื่อเป็นอีกหน่ึงก�าลังส�าคัญที่จะ
ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต 
เป็นท่ียอมรบัทั้งในภูมภิาคอาเซียนและเวทีโลก พร้อม 
ขบัเคลือ่นทกุชวีติด้วยพลงัแห่งอนาคตได้ตามวสิยัทศัน์ 
ของ ปตท.

นายนฤตย์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสรมิการลงทนุ หรือบโีอไอ กล่าวในงาน
เสวนา “Thailand Strategic Direction for Future” 
ว่า การขอรบัการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
หรอืเอฟดไีอในช่วงปี 2558-2565 มมูีลค่ารวม 2.22 
ล้านล้านบาท โดยมีประเทศญีปุ่น่ลงทนุเป็นอนัดบั 1 
คดิเป็น 24% ของมลูค่าเอฟดไีอท้ังหมด ซึง่ปัจจยั 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนในอนาคต 
มาจากศักยภาพของตลาด, โครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์,ความพร้อมของบุคลากร, กฎระเบียบ 

ทีเ่อือ้ต่อภาคธรุกจิ, ฐานอตุสาหกรรมสนับสนุน, ต้นทุน 
ท่ีเหมาะสมและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ ซึ่งใน
ระยะต่อไปจะต้องพจิารณาถงึเรือ่งต่างๆ เหล่านีด้้วย 
เช่น สงครามการค้า ความขดัแย้งระหว่างประเทศ 
ความยืดหยุน่ของห่วงโซ่อปุทาน การบรหิารจดัการ
สถานการณ์ที่ไม่กระทบธุรกิจและความสามารถ 
ในการจดัหาพลงังานหมุนเวยีน เป็นต้น

ส�าหรับจุดแข็งของไทยในการดึงดูดการลงทุน 
ในอดีต คือโครงสร้างพืน้ฐานดี เช่น ไฟฟ้า ประปา ถนน 
โทรคมนาคม ท่าเรอื สนามบนิ และนคิมอตุสาหกรรม, 
ฐานอุตสาหกรรมสนบัสนนุความพร้อม เช่น วัตถดุบิ 
ชิน้ส่วนรองรบัอตุสาหกรรมต่างๆ, บคุลากรโดยรวม 
มีคุณภาพ, ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่และ 
มีศักยภาพ, สิทธิประโยชน ์แข ่ งขันได ้และ 
สภาพแวดล้อมน่าอยู ่เป็นมติรกบัธรุกจิและมต้ีนทนุทีเ่หมาะสม  
ส่วนจุดแข็งใหม่ของไทย คือ EEC โครงการ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, Renewable  
Energy พลงังานทดแทน, Resiliency ความยืดหยุน่, 
Ease of Investment and Living in Thailand  
ความยากง่ายในการลงทุนและการพ�านักอาศัยใน
เมอืงไทย รวมทัง้ Confl ffllict-free Zone ความขดัแย้ง
ในเขตปลอดอากร เป็นต้น

ทัง้นี ้ ม ี 5 อุตสาหกรรมทีเ่ราก�าลงัจะพุง่เป้าไป 
คือ 1. BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. EV รถพลังงานไฟฟ้า 3. Smart Electronics 
อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ 4. Digital ดจิทิลั 5. Creative 
ความคดิสร้างสรรค์

ส�าหรบัแผนยทุธศาสตร์การลงทุนในอกี 5 ปีข้างหน้า  
(พ.ศ. 2566-2570) คือ 1. การปรับโครงสร้าง
อตุสาหกรรมและสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่อปุทาน 
2. เร่งเปลีย่นผ่านไปสู่อุตสาหกรรมอจัฉรยิะและยัง่ยืน 
หรอื Smart and Sustainable Industry 3. ผลกัดนั
ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศและประตู
การค้าการลงทนุของภมูภิาค 4. ส่งเสริมเอสเอ็มอแีละ
สตาร์ท อัป ให้เข้มแข็งและเช่ือมต่อโลก 5. ส่งเสริม
การลงทุนตามศักยภาพพื้นที่เพื่อสร้างความเติบโต
อย่างทัว่ถึง 6. ส่งเสรมิการลงทนุเพือ่ชมุชนและสงัคม 
และ 7. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
เพือ่ขยายโอกาสทางเศรษฐกจิในอนาคต

สพุฒันพงษ์ พันธ์มเีชาว์ วราวุธ ศลิปอาชา

ก�าลงัจะออกดอกและผลให้กบั ปตท.ในอนาคต และ
จะเกิดเป็นอตุสาหกรรมใหม่ของประเทศ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมส่งเสริม
การลงทุนพลังงานสะอาด ทั้งการเปิดรับซื้อไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน 5,000-10,000 เมกะวัตต์  
ส่งเสริมการตัง้ฐานผลติรถอวี ีแบตเตอร่ี และทีส่�าคัญ 
แม้ว่าไทยจะเป็นฐานการผลติรถยนต์ แต่ในส่วนของ
อเิลก็ทรอนกิส์ยงัต้องพึง่พาชิน้ส่วนจากต่างประเทศ 
30% แต่จากปัญหาการเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศ 
ท�าให้ผู ้ผลิตลังเลและตัดสินใจย้ายฐานการผลิต 
ไปประเทศอืน่แทน เช่น มาเลเซยีและสงิคโปร์ แต่วนันี้ 
ประเทศจะดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กลับมา 
ขณะเดียวกันกลุ่ม ปตท.ก็มีการลงทุนในด้านนี้ด้วย  
กเ็ชือ่ว่าจะกลายเป็นธุรกจิใหม่ในอนาคต

“วนัน้ีทกุคนจะหันกลบัมาประเทศไทยแล้ว และ
ยอดขอรับส่งเสริมการลงทนุจากบโีอไอ ล่าสดุปี 2565 
อยูท่ีร่ะดบั 6.6 แสนล้านบาท ถือเป็นทศิทางการลงทนุ
ทีด่มีาก ซึง่ในอดีตยอดขอบีโอไอ เคยไปแตะ 1 ล้าน
ล้านบาท ฉะนั้น ถ้าไทยสร้างฐานดึงดูดการลงทุน
ในอตุสาหกรรมใหม่ๆ ยอดขอรบัส่งเสรมิการลงทนุ
กจ็ะไปแตะ 1 ล้านล้านบาทได้ กจ็ะเป็นผลพวงให้
ประเทศไทยเดนิหน้าต่อไปได้” นายสพุฒันพงษ์ กล่าว
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“SHARGE” เร่งเครื่องติดตั้งหัวชาร์จ
สะสมทะล ุ40,000 จดุสิน้ปี 66 พร้อมรายได้ 
โต 7 เท่า หลังจ�านวนหัวชาร์จเพิ่มข้ึน 
ก้าวกระโดด เล็งขยาย Fast Charger  
130 สถาน ีตดิตัง้เครือ่งชาร์จขนาด 120-360 kW  
ความเร็วสูงสุด ลุยติดตั้งจุดชาร์จคุณภาพ
สูงในคอนโด-บ้าน-โรงแรม-ห้าง-ออฟฟิศ-
เจ้าของพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมเปิดกว้าง 
รบัพนัธมติรใหม่ต่อเนือ่ง เสรมิฟังก์ชนั Plug-
and-Charge ผนกึค่ายรถพร้อมมอบเครดติ
การชาร์จ อ�านวยความสะดวกการชาร์จ
อตัโนมตัิ 

นายพรีะภทัร ศริิจนัทโรภาส กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
(SHARGE) เปิดเผยว่า ความต้องการด้าน  
EV Charger ในประเทศไทยเติบโตขึ้น 
อย่างรวดเรว็ เนือ่งจากมผีูใ้ช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)  
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มียอด 
จดทะเบยีนยานยนต์ไฟฟ้าพลงังานแบตเตอร่ี 
(BEV) อยูท่ี ่ 20,816 คนั หรือเพิม่ข้ึนอย่าง 
ก้าวกระโดดถึง 260% จากปีก่อนหน้า ขณะที ่
ปี 2566 คาดว่าประเทศไทยจะมยีอดขายรถ  
BEV ทะล ุ100,000 คนั ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาส 
ให้บรษิทัสามารถก้าวสูก่ารเป็นผู้น�าอันดบั 1  
ให้บริการ EV Charger ครบวงจร ตอบโจทย์ 
ทกุไลฟ์สไตล์ (No.1 Lifestyle EV Charging  
Operator) ได้ และช่วยให้มโีอกาสสร้างรายได้ 
เตบิโตขึน้ 7 เท่าจากปีก่อนหน้า บรษิทัจงึเดนิหน้าแผน  

SHARGE ผนึกพนัธมิตรบ้าน-ยานยนต์-พลงังาน
พร้อมลยุตดิต้ังเครือ่งชาร์จหวัชาร์จสะสม 40,000 จดุ

รวมทัง้ขยายจ�านวนหวัชาร์จภายใต้ความดแูลของ  
SHARGE ได้ตามเป้าหมาย 

“จากกระแสความนยิมรถ EV ท�าให้การขยาย
สถานบีรกิาร EV Charger ตามอาคารและสถานที ่
ต่างๆ ให้มากทีส่ดุเป็นภารกจิทีส่�าคญัในขณะนี้ 
ซึง่ท่ีผ่านมา SHARGE ได้น�าโนว์ฮาวและทีมงาน
มอือาชพีมาช่วยขยายจ�านวนสถานชีาร์จ EV ทีม่ี
มาตรฐานความปลอดภยัข้ันสงูร่วมกับพนัธมิตร
องค์กรธรุกจิต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ ท�าให้เรามี 
EV Charging Network ทีแ่ข็งแกร่งมากทีส่ดุ
รายหนึง่ในตลาด” นายพีระภทัร กล่าว 

3. Every Lifestyle รองรับทุกไลฟ์สไตล ์
การชาร์จของผูใ้ช้งานท้ัง 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย  
NIGHT กลุ่มผู้ใช้บริการชาร์จท่ีเน้นการชาร์จ 
ทีบ้่านในช่วงกลางคนื มีสดัส่วนอยูท่ี ่70% ของ 
ผูใ้ช้งานทัง้หมด โดยคาดว่าจะมีหวัชาร์จเพิม่เตมิ 
ในปีนีอ้กีราว 31,000 จดุ เพือ่รองรบัความต้องการ 
ของผู้ใช้งานในกลุ่มน้ี DAY กลุ่มผู้ใช้บริการ
ชาร์จระหว่างวัน เน้นการชาร์จที่จุดหมาย 
ปลายทาง เช่น ศูนย์การค้า แหล่งไลฟ์สไตล์ อาคาร 
ส�านกังาน มีสดัส่วนอยู่ท่ี 15% พร้อมรองรบัด้วย
จ�านวนหวัชาร์จเพิม่เตมิในปีนีอ้กีราว 1,000 จดุ 
และ ON-THE-GO กลุม่ผู้ใช้บรกิารชาร์จทีเ่น้น 
การชาร์จตามสถานีบริการระหว่างเดินทาง 
ข้ามจังหวดั หรอืสถานท่ีอืน่ๆ มสัีดส่วนท่ี 15% จาก 
ผูใ้ช้งานทัง้หมด รองรับบรกิารครอบคลมุทกุเส้นทาง 
ด้วยหัวชาร์จสะสมมากกว่า 520 จดุ 

ทีผ่่านมา บรษิทัได้ร่วมมอืกับพนัธมติรชัน้น�า
หลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งผู้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ อาทิ แสนสิริ, พร็อพเพอร์ตี้  
เพอร์เฟค, พฤกษา ผู้ให้บรกิารพลังงาน เช่น PEA 
ENCOM ในเครอืการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค, เชลล์ 
(Shell), บางจาก ผู้ผลิตและตัวแทนจ�าหน่าย
รถยนต์ เช่น อาวดี ้(Audi), เบนซ์ (Benz), ปอร์เช่ 
(Porsche), เรเว่ ออโตโมทีฟ (Rêver Automotive) 
ตัวแทนจ�าหน่ายและผู้ให้บริการหลังการขาย
ของบวีายด ี (BYD) และกลุ่มผู้มยีานพาหนะให้ 
บริการจ�านวนมาก (Fleet Operator) เช่น  
เรอืด่วนเจ้าพระยา รวมถึงบรษิทัโลจิสตกิส์ บรษิทั
ทีใ่ห้บรกิารด้านการขนส่งคนและสิง่ของ เพือ่เพิม่
จ�านวนจุดชาร์จให้ครอบคลุมและเพียงพอส�าหรบั
ทุกไลฟ์สไตล์ ปัจจุบนั บรษิทัยังคงเปิดกว้างในการ
สร้างความร่วมมอืกบัหน่วยงาน องค์กร ตลอดจน 
เจ้าของพืน้ท่ี (Location Owner) ทุกประเภท 
ทกุเซก็เตอร์ เพือ่ขยายการตดิตัง้และให้บรกิาร  

ส�าหรับบรษิทั ชาร์จ แมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
หรอื SHARGE เป็นผู้น�าอนัดบัต้นๆ ของไทย
ทีใ่ห้บรกิาร EV Charging Solution แบบ
ครบวงจรท้ังด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพือ่
รองรบั Lifestyle Charging Ecosystem ทัง้ 
Night, Day, On-the-go เติบโตมาจากการเป็น
สตาร์ทอปั มบีรษิทัขนาดใหญ่จากหลากหลาย
เซก็เตอร์เข้าร่วมลงทนุเป็นผูถ้อืหุ้น อาทิ บรษัิท 
แสนสริิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SIRI บรษัิท 
บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
BCP และบริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล 
จ�ากัด ท้ังยัง ร่วมกับบรษิทั พอีเีอ เอน็คอม 

พรีะภทัร ศริจินัทโรภาส 

จกัรชัย ชุม่จติต์

EV Charger ในสถานท่ีและพื้นท่ีใหม ่ๆ  
อย่างต่อเนือ่ง 

นอกจากนี้ SHARGE ยังเดินหน้าร่วมมือ
กับพันธมิตร ส่งมอบสิทธิพิเศษให้แก่ผู้ใช้งาน
อย่างต่อเนือ่งในรปูแบบ Lifestyle & Privilege 
Programs ทัง้โปรแกรมสะสมคะแนนและสทิธิ
ประโยชน์ต่างๆ อาท ิสะสมคะแนน Shell GO+ 
เม่ือใช้บรกิารในสถาน ีShell Recharge พร้อมรบั 
ส่วนลดพเิศษ เอกสทิธิเ์ฉพาะลูกค้า Shell-Porsche,  
สะสมหรื อแลก เปลี่ ย นคะแนนส� าห รั บ 
สมาชกิ The1 และสทิธปิระโยชน์ใหม่ๆ ส�าหรบั
สมาชิกร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

สส.เดินหน้าบุกตลาด/มอบถังเตมิบญุ
เพิม่จดุรบัคนืพลาสตกิใช้แล้วกว่า 20 แห่ง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชา ติและ 
สิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิง่แวดล้อม (สส.) จดักจิกรรมส่งมอบถงัเติมบุญ  
ภายใต ้โครงการ “เปล่ียนพลาสติกเป ็น
บุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ณ ตลาดนัดมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายจุดรับคืนขยะ
พลาสตกิ (Drop Point) น�ากลบัสู่กระบวนการ 
รีไซเคิล ให ้ทรัพยากรถูกใช ้อย ่างคุ ้มค ่า 
ตามแนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน ลดปรมิาณขยะ 
พลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว (Single-use Plastics)  
รวมถึ งสร ้ างความรู ้ ความเข ้ า ใจ เรื่ อ ง 
การจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทางให้กับ
ประชาชน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ร่วมใจดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม

นายจักรชัย ชุ่มจิตต์ ผู้อ�านวยการกอง
ส่งเสริมและเผยแพร่ กล่าวว่า กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) โดย 
กรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม (สส.) ให้ความส�าคญั 
กับการแก้ไขปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม โดย 
เฉพาะปัญหาขยะพลาสตกิ เนือ่งจากสถานการณ์
ขยะพลาสตกิในพืน้ทีต่ลาดท่ัวประเทศ มแีนวโน้ม
เพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเป็นการลดปัญหา 
ดงักล่าว รวมถงึสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมในการ 
จัดการขยะ จึงได้ขยายจุดรับคืนพลาสติก 
สู่ตลาดสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่งมอบถัง 
เตมิบญุ ภายใต้โครงการ “เปล่ียนพลาสตกิเป็นบุญ  

เทวราช 6. ตลาดบางกะปิ 7. ตลาดหนองจอก  
8. ตลาดพระเครือ่งวงเวยีนเลก็ 9. ตลาดรัชดาภเิษก  
10. ตลาดสิงหา 11. ตลาดบางแคภริมย์ และ  
12. ตลาดราษฎร์บรูณะ

ซึง่สอดคล้องกบันโยบายด้านสิง่แวดล้อมของ
กรงุเทพมหานครทีต้่องการให้เกิดการคัดแยกขยะ  
โดยเฉพาะขยะเป ียกที่ต ้นทางจากแหล ่ง 
พาณชิยกรรมทีม่กีจิกรรมและผูใ้ช้งานหนาแน่น รวมถงึ 
ปลูกฝังพฤติกรรมการคัดแยกขยะในโครงการ 
“ไม่เทรวม” ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ 

(เมือ่คณุหมนุเวยีน) ช่วยป้องกนัและแก้ไขปัญหา
จากขยะพลาสตกิตัง้แต่ต้นทางอย่างครบวงจร 

โดยประชาชนสามารถส่งคืนขยะพลาสติก
แบบใช้ครัง้เดยีว (Single-use Plastics) ผ่านจดุ
รบัคนื ตามสถานทีต่่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐ  
20 กระทรวง ภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน 
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต  
ร้านสะดวกซือ้ และเครอืข่ายมหาวทิยาลยั ขยะ
พลาสติกที่รวบรวมได้นั้นจะถูกน�ากลับเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิล/อัปไซเคิลให้ได้มากท่ีสุด 
เพื่อน�าไปเป็นส่วนผสมของการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ตลอดจนเพือ่สาธารณประโยชน์ เช่น รไีซเคลิเป็น
ผลติภัณฑ์ใหม่ จวีรรไีซเคลิ น�าไปผลติชดุ PPE 
ส�าหรบับคุลากรทางการแพทย์ เป็นต้น รวมถงึ
มอบให้กับมูลนิธิเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก
หรือกลุม่ผูท้ีข่าดแคลนอปุกรณ์ในการด�ารงชีวติ  
เป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทย 
ได้เหน็ถงึคณุค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละความ 
ส�าคัญของการร ่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
ภายใต้แนวคดิเศรษฐกจิหมนุเวยีน (Circular Economy) 
 กิจกรรมคร้ังนี้ได้รับความร่วมมือจากหลาย 
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการจัดการขยะ
พลาสติกที่ต้นทาง โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิง่แวดล้อม ร่วมกบั บรษิทั เอสซจี ี เคมคิอลส์  
จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทั รไีซเคลิเดย์ จ�ากดั 
จัดพิธีมอบชุดถังรับคืนพลาสติก (ถังเติม
บุญ) ภายใต้โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ  
(เมื่อคุณหมุนเวียน) ให้แก่ส�านักงานตลาด 
กรุงเทพมหานคร มีตลาดในสังกัดจ�านวน  
12 แห่ง ได้แก่ 1. ตลาดนดัจตจุกัร 2. ตลาดนดัมนีบรุี  
3. ตลาดธนบรุ ี4. ตลาดประชานเิวศน์ 5. ตลาด

ในการรวบรวมขยะพลาสติกทีใ่ช้แล้วน�ากลับเข้า
สู่กระบวนการรีไซเคิลหรือหมุนเวียนกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ พร้อมสร้างค่านิยมใหม่ในสงัคม
ไทย สูส่งัคมรไีซเคิล ใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด นายจกัรชยั 
กล่าวทิง้ท้าย

ระบบ Plug-and-Charge ร่วมกบัค่ายพนัธมิตร
รถยนต์ มอบเครดติการชาร์จแบบเอก็คลูซฟีให้แก่
ลกูค้าใหม่ของพนัธมติรผ่านการผกูบญัชไีว้กบัเลข
ตวัถังรถ เพยีงเสยีบชาร์จรถ EV ท่ีผกูเลขตัวถงั 
รถไว้กับหัวชาร์จของ SHARGE ระบบจะด�าเนนิการ 
ชาร ์จและตัดเครดิตการชาร ์จให ้อัตโนมัติ  
ลดเวลาและขัน้ตอน เพิม่ความสะดวกสบายให้แก่ 
ผูใ้ช้งาน โดยปัจจบุนั พฒันาระบบและสทิธพิเิศษ
ดงักล่าวให้แก่ปอร์เช่เรยีบร้อยแล้ว และก�าลงัอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบและสิทธิพิเศษให้แก่
ทาง BYD  

นายพีระภัทร กล่าวอีกว่า การเดินหน้า 
แผน Every Charging Journey จะท�าให้บริษทั 
มคีวามแขง็แกร่ง สามารถก้าวขึน้สู่การเป็นผูน้�าอนัดบั 1  
ให้บรกิาร EV Charger ครบวงจร ตอบโจทย์
ทุกไลฟ์สไตล์ (No.1 Lifestyle EV Charging 
Operator) ช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึง EV 
Charger ได้อย่างทั่วถึง ลดการเกิดมลภาวะ 
ทีก่ระทบต่อสิง่แวดล้อม ควบคูก่บัการสร้างการ
เตบิโตให้กบับริษทั โดยคาดว่าปี 2568 บรษัิทจะ
มรีายได้เตบิโตเพิม่ขึน้ 10 เท่าเมือ่เทยีบกบัปี 2565 

“Every Charging Journey” เชื่อมต่อ 
ทกุการเดนิทางของผูใ้ช้รถ EV เพือ่ช่วยลดต้นทนุ
พลังงานของผู้บริโภค และยกระดับโครงสร้าง
พืน้ฐานด้าน EV Charger ให้แขง็แกร่ง สร้าง
ความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับ
ประเทศไทย 

ภายใต้แผน “Every Charging Journey” 
บรษิทัจะด�าเนินการผ่าน 3 กลยทุธ์หลกั ได้แก่ 
1. Every Route สร้างความมัน่ใจในทกุเส้นทาง  
ตัง้เป้าหมายตดิต้ังจดุชาร์จสะสมถงึ 40,000 หวัชาร์จ 
ภายในสิ้นปี 2566 เพื่อให้ครอบคลุมการ 
เดนิทางตัง้แต่ก่อนออกจากบ้านไปจนถงึการเดินทาง 
ไปยังต่างจังหวัด สร้างความม่ันใจในทุกการ 
ขบัขี ่พร้อมทัง้สามารถเข้าถงึหวัชาร์จความเรว็สงู  
(Fast Charger) ขนาด 120-360 kW สะสม
ทัง้หมด 130 สถานี ซึง่เครือ่งชาร์จขนาด 360 
kW ถอืเป็นเครือ่งชาร์จความเรว็ท่ีสงูทีส่ดุในโลก
ขณะนี ้เพือ่ยกระดับบรกิารด้าน EV Charger ให้
ครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ครอบคลมุทัว่ประเทศทกุช่วงเวลา 

นอกจากน้ี บริษัทยังขยายการให้บริการ 
ข้ามพรมแดนไปยงัประเทศมาเลเซยีเป็นครัง้แรก โดย 
ร่วมกบัเชลล์และปอร์เช่ เอเชยี แปซฟิิก ในการ
ตดิตัง้และให้บรกิารสถาน ี “Shell Recharge”  
สถานีชาร์จยานยนต์พลงังานไฟฟ้าประสทิธภิาพสงู  
(HPC) ขนาด 180 kW ขณะเดียวกนั บรษิทั 

ยงัเดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชนั SHARGE ด้วย
หลากฟังก์ชนัทีต่อบโจทย์ทุกการเดินทาง ทัง้การ
ค้นหาอัจฉริยะสามารถโชว์จุดชาร์จ EV ตาม
ประเภทหวัชาร์จทีต้่องการ ระบบจองการใช้งาน
ล่วงหน้าได้ 24 ชัว่โมง พร้อมระบบค�านวณเวลา
และพลงังานทีช่่วยผูใ้ช้งานวางแผนการชาร์จ EV 
ได้อย่างง่ายดาย 

2. Every Necessity ตอบโจทย์ทุกระดับ
ความจ�าเป็นของผูใ้ช้งาน ประเมนิความส�าคญั
และความเร่งด่วนในการติดต้ังของสถานทีแ่ต่ละ
ประเภท พร้อมเร่งบกุเป็นพนัธมติรกบักลุม่สถานที่ 
ทีม่คีวามจ�าเป็นต้องมี EV Charger ทนัที ณ ปี  
2566 (Must Have Location) เพือ่ให้กลุม่สถานที่ 
เหล่านัน้พร้อมรองรบักลุม่ผูใ้ช้รถ EV เช่น กลุม่ 
โครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ กลุม่อาคารขนาดใหญ่ 
โดยเฉพาะกลุม่โครงการทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ ท่ีบรษิทั
ยังคงยืนหยัดเป็นผู้น�าอันดับ 1 ของตลาด EV 
Charger ในท่ีอยูอ่าศัย 

ทั้งนี้ SHARGE ยังเป็นผู้ให้บริการ EV 
Charger รายเดยีวในไทยทีผ่นกึก�าลงักบั PEA 
ENCOM ในเครอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จดัตัง้
บรษิทัร่วมทนุ ENCOM SHARGE เพือ่พลกิโฉม
ระบบนเิวศ EV ประเทศไทย ท�าให้บรษิทัมทีมี
ผูเ้ชีย่วชาญพร้อมให้บรกิารติดต้ัง EV Charger  
อย่างทัว่ถงึในทกุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ รองรบัทกุไลฟ์สไตล์ 
การเดินทางของผู ้ ใช ้รถ EV ทั่วประเทศ  

อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั (PEA ENCOM) 
ในเครอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) จดัตัง้
บริษัทร่วมทุนบริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี 
เซอร์วสิเซส จ�ากัด หรือ ENCOM SHARGE 
ด�าเนนิธรุกิจให้บรกิารตดิตัง้ EV Charger ตาม
ทีอ่ยู่อาศยั ทัง้บ้านและคอนโดมเินยีมในพืน้ท่ี
ต่างจังหวดัทกุภูมภิาคท่ัวประเทศ 

ปัจจุบัน SHARGE ให้บริการธุรกิจแก่
ลกูค้าใน 3 กลุม่ธรุกจิหลกั ได้แก่ 1. Charger  
Sales & Installation ขายและติดตั้ง 
เครื่องชาร ์จให ้แก ่ เจ ้าของบ ้านจัดสรร  
บ้านส่วนตัว 2. Charging as a Service  
ขายพลังงานไฟฟ้าส�าหรับชาร์จรถยนต์ 
EV ตามจุดให้บริการสาธารณะต่างๆ หรือ
ตามอาคารที่มีผู ้อยู่อาศัยจ�านวนมาก เช่น 
คอนโดมิเนียม อาคารส�านักงาน ห้างสรรพ
สินค้า โรงแรม โรงพยาบาล 3. Custom 
Corporate & Fleet Solution ขายพลังงาน
ไฟฟ้าให้แก่องค์กรเอกชนและผูใ้ห้บรกิารยาน
พาหนะจ�านวนมาก

ใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิรอบ 1 เดือนของปี 66 
เพิม่ขึน้รบัเดินทางท่องเทีย่วช่วงเทศกาล

ภาพรวมการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิเฉลีย่เดอืน
มกราคม 2566 เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองจากปี 65  
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คล่ีคลาย
ไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับมีการด�าเนิน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาค 
การท่องเทีย่ว ส่งผลให้นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติ 
ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว 
ในไทย และคนไทยมีการเดินทางข้ามจังหวดั
มากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ซึง่เป็นช่วง
เทศกาลปีใหม่

การใช้น�า้มนักลุม่เบนซนิเดอืนมกราคม 2566 
เฉลีย่อยูท่ี ่ 31.00 ล้านลติร/วัน เพิม่ขึน้จากช่วง 
เดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 ส�าหรับการใช ้
แก๊สโซฮอล์ 95 เพิม่ข้ึนมาอยู่ท่ี 17.70 ล้านลิตร/วัน  
ขณะทีก่ารใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อ2ี0 
แก๊สโซฮอล์ อ8ี5 และเบนซนิลดลงมาอยูท่ี่ 6.87  
ล้านลติร/วนั 5.64 ล้านลติร/วนั 0.32 ล้านลติร/วนั  
และ 0.47 ล้านลิตร/วนั ตามล�าดับ 

การใช้น�า้มนักลุ่มดเีซลเดอืนมกราคม 2566 
เฉล่ียอยู่ท่ี 78.25 ล้านลิตร/วัน เพิ่มข้ึนจาก 
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.1 เนื่องจาก
มาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาน�้ามันดีเซล
ไม่ให้เกิน 35 บาท/ลิตร มาตรการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน�้ามันดีเซลจนถึงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2566 และการใช้กลไกกองทนุน�า้มัน
เชือ้เพลิง เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่ 
ประชาชนและภาคธุรกิจภายใต้สถานการณ์ 
ราคาน�า้มนัเชือ้เพลิงในตลาดโลกทีย่งัคงผนัผวนสูง  
ส�าหรับน�้ ามันดี เซลหมุนเร็ว บี7 การใช ้
เพิม่ข้ึนมาอยู่ที ่ 66.09 ล้านลติร/วัน และน�า้มนั
ดเีซลพ้ืนฐานเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่10.84 ล้านลติร/วนั  
ขณะท่ีน�้ามันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาและน�้ามัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ลดลงมา 
อยูท่ี่ 1.17 ล้านลติร/วัน และ 0.16 ล้านลติร/วนั  
ตามล�าดบั

การใช้น�า้มันอากาศยานเชงิพาณิชย์ (Jet A1)  
เดือนมกราคม 2566 เฉลี่ยอยู ่ที่ 14.16  
ล้านลิตร/วัน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อนร้อยละ 102.7 เนือ่งจากนกัท่องเทีย่วให้
ความสนใจเดินทางเนือ่งจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ขณะทีก่ารใช้ LPG เดอืนมกราคม 2566 
เฉลีย่อยูท่ี ่16.55 ล้าน กก./วนั ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 3.8 เนือ่งจากภาค
ปิโตรเคมีลดลงมาอยูท่ี ่6.35 ล้าน กก./วัน ลดลง 
ร้อยละ 15.8 ขณะท่ีการใช้ในภาคขนส่ง  
ภาคครวัเรอืน และภาคอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ โดย 
ภาคขนส่งอยูท่ี ่2.28 ล้าน กก./วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ  
19.7 ภาคครวัเรอืนอยูท่ี ่ 5.96 ล้าน กก./วนั  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 2.6 และภาคอุตสาหกรรมอยูท่ี่ 
1.97 ล้าน กก./วนั เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.1 

การใช้ NGV เดือนมกราคม 2566 เฉลีย่ 
อยู่ท่ี 3.47 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.0 เป็นผลมาจาก
การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่

การน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม 
2566 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,089,016 บาร์เรล/วัน  
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 7.2 
เนือ่งจากความต้องการใช้เพิม่มากขึน้ เป็นการ
น�าเข้าน�้ามันดิบอยู่ที่ 972,880 บาร์เรล/วัน  
เพิม่ขึน้ร้อยละ 5.0 โดยมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนัดบิ 
อยูท่ี่ 94,621 ล้านบาท/เดอืน เพิม่ข้ึนร้อยละ  
15.7 ส�าหรับการน�าเข้าน�้ามันส�าเร็จรูป 
(น�้ามันเบนซินพื้นฐาน น�้ามันดีเซลพ้ืนฐาน 
น�้ามันเตา น�้ามันอากาศยาน และ LPG)  
เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 116,136 บาร์เรล/วนั เพิม่ข้ึนร้อยละ  
30.0 คิดเป็นมูลค่าการน�าเข้ารวม 11,326  
ล้านบาท/เดอืน 

การส่งออกน�า้มนัส�าเร็จรปูเดอืนมกราคม  
2566 เป็นการส่งออกน�า้มนัเบนซนิ น�า้มนัดเีซล  
น�้ามันเตา น�้ามันอากาศยาน น�้ามันก๊าด  
และ LPG โดยปริมาณส ่ งออกอยู ่ ที่  
122,825 บาร์เรล/วนั ลดลงร้อยละ 18.6 คดิเป็น 
มูลค่าส่งออกรวม 13,636 ล้านบาท/เดือน  
ลดลงร้อยละ 6.8 

นันธกิา ทงัสพุานชิ 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรม
ธรุกิจพลังงาน เปิดเผยภาพรวมการใช้น�า้มนั
เชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนมกราคม 2566 อยู่ที่ 
161.49 ล้านลิตร/วัน เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 6.2 โดยการใช้กลุ่ม 
ดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 น�้ามันอากาศยาน 
เชงิพาณชิย์ (Jet A1) เพิม่ขึน้ร้อยละ 102.7  
น�า้มันเตาเพิม่ขึน้ร้อยละ 7.4 NGV เพิม่ขึน้ร้อยละ  
9.0 และการใช้กลุ่มเบนซนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 1.5 
ขณะที่ LPG และน�้ามันก๊าดมีการใช้ลดลง
ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 19.2 ตามล�าดบั ทัง้น้ี  
ภาพรวมการใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
จากป ี  2565 เนื่ องจากสถานการณ ์  
COVID-19 ทีค่ลีค่ลายไปในทศิทางทีด่ ีประกอบ 
กับมีการด�าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ว ส่งผลให้นกัท่องเทีย่ว 
ชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางเข้ามา 
ท่องเท่ียวในไทย และคนไทยมีการเดินทาง 
ข้ามจงัหวดัมากขึน้ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี ซึง่เป็น 
ช่วงเทศกาลปีใหม่
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บริษทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ BCP เชือ่มโยงความร่วมมอืชมุชน ส่งเสรมิ
ให้มีการรวมตวัเป็นเจ้าของสถานบีริการน�า้มนั 
หรอื ป๊ัมชมุชน พร้อมหนุนขยายธรุกจิน�า้มนัไปสู ่
ธุรกิจอื่น อย่างร้านกาแฟอินทนิล ซึ่งขณะนี ้
กล่าวได้ว่า รปูธรรมความส�าเรจ็เกดิขึน้ต่อเนือ่ง โดย 
ล่าสดุ จากความร่วมมอืของบางจาก ภาครฐั ซึง่
หยบิยืน่ความร่วมมอืจากต่างประเทศ ทัง้ (TICA  
และ JICA) ในการยกระดับสายพันธุ์กาแฟ 
ชัน้ยอดอย่าง ‘เทพเสด็จ’ จากชุมชนดอยสะเกด็ ซึง่ 
เป็น 1 ใน 9 แหล่งกาแฟทีม่ชีือ่เสยีงของเชียงใหม่  
ต่อยอดมาสู ่‘กาแฟดรปิเทพเสดจ็’ ตราอนิทนลิ

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการ 
ผูจั้ดการใหญ่ สายงานสือ่สารองค์กรและกจิการ
เพือ่ความยัง่ยืน บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรช่ัน  
จ�ากัด (มหาชน) กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า  
บางจากฯ มุง่มัน่พัฒนานวตักรรมในการด�าเนนิธุรกิจ 
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ความส�าคัญ 
กบัชุมชน ซึง่เป็นรากฐานทีส่�าคญัของเศรษฐกิจ
และสงัคม ด้วยการส่งเสรมิให้มกีารรวมตวัเป็น
เจ้าของสถานบีรกิารน�า้มัน หรอื ป๊ัมชมุชน ตัง้แต่
ปี 2533 จากการใช้พืน้ทีข่องสหกรณ์ มาเป็นทีต่ัง้
สถาน ี เพือ่จ�าหน่ายน�า้มนัให้แก่สมาชกิในราคา
พิเศษ โดยก�าไรจากการด�าเนินงาน จะถกูน�าไป 
ปันผลสู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้คนในชุมชน  
ได้มโีอกาสใช้น�า้มนัคณุภาพด ีราคายตุธิรรม และ 
จากจ�านวนสถานีบรกิารน�า้มนับางจาก มากกว่า 
1,300 แห่งนัน้ มป๊ัีมชมุชนมากกว่า 600 แห่ง 
กระจายอยูท่ัว่ประเทศ สร้างประโยชน์แก่สมาชิก
เกษตรกรมากกว่า 1 ล้านครัวเรอืน หรือประมาณ 
4 ล้านคน 

ส�าหรบัสหกรณ์การเกษตรดอยสะเกด็พฒันา 
เป็นป๊ัมชมุชนทีมี่ความสมัพนัธ์ร่วมกบับางจากฯ 
มาอย่างยาวนาน เกือบ 30 ปี (เปิดด�าเนนิการ
ในปี 2537) และด้วยความสามารถในการบรหิาร
จดัการ สหกรณ์การเกษตรดอยสะเกต็พฒันา จงึ
ได้ขยายจากธุรกิจน�า้มนัไปสูธุ่รกจิอืน่ๆ อกีมาก ซ่ึง 
บางจากฯ ยินดีเสมอที่ได ้มีโอกาสผลักดัน 
ความร่วมมอืทกุรปูแบบเพือ่ส่งเสริมป๊ัมชุมชน โดย 
เฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงความร่วมมือจาก
หนึง่ธรุกจิในกลุม่บรษิทับางจากอย่างร้านกาแฟ
อนิทนลิ ผ่านสถานบีรกิารน�า้มนับางจาก สาขา

สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ตพัฒนา และ 
ก้าวส�าคญัในวนันีก้เ็กดิข้ึนจากความร่วมมือของ 
ทกุภาคส่วน ในการยกระดบัสายพนัธุก์าแฟชัน้ยอด 
อย่าง “เทพเสดจ็” จากชมุชนดอยสะเกด็ ซึง่เป็น  
1 ใน 9 แหล่งกาแฟที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ 
ต่อยอดมาสู ่“กาแฟดรปิเทพเสดจ็” ตราอนิทนิล” 

นายวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ 
บรษิทั บางจาก รเีทล จ�ากดั กล่าวถึงการพฒันา
สินค้าว่า “โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หาก
ขาดการสนุนจากทุกภาคส่วน ต้ังแต่สถานี
บริการน�า้มนับางจาก สาขาสหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา โดย คุณศรีนวล ไทยตัน 
ประธานสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา  
จ�ากดั และคุณประหยดั เสนน้อง ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  
ซึ่ ง เป ็นผู ้ประสานงานหลักในโครงการนี้  
รวมถงึหน่วยงานจากภาครฐั กรมความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดย
อธบิด ี อรุรีชัต์ เจริญโต ซึง่ต้องถอืเป็นผูร้เิริม่
โครงการความร่วมมอืนี้ ตั้งแต่การประสานกบั
องค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศแห่งญีปุ่น่  
หรือ ไจก้า (JICA) โดย มร.ซูซูกิ คาซึยะ  
(Mr.Suzuki Kazuya) ในการน�าผูเ้ช่ียวชาญจาก 
ประเทศญีปุ่น่ มาลงพ้ืนทีก่บัชาวบ้าน เพือ่ศกึษา 
วเิคราะห์ และพฒันา ผลผลติของเทพเสดจ็ให้
เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง จนถึงการมองเห็น
โอกาสในการพัฒนาเป็นสินค้าในร้านอินทนิล  
และทีข่าดไม่ได้คอืหน่วยงานหลกัอย่าง กรมส่งเสริม 
สหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย 
ผูต้รวจราชการ คณุสริุยะ ค�าปวง 

อนิทนลิ เป็น Chain Store Coffee ราคาหลกัสิบ  
ที่ ใช ้เมล็ดกาแฟจากอาราบิก ้าแท้ 100%  
รวมถงึ ออร์แกนกิ อาราบก้ิาในหลายสาขา ไม่ใช่แค่ 
เพ่ือสนับสนนุรายได้เกษตรกร แต่รวมไปถงึการ
สนบัสนุนให้เกิดการท�าเกษตรปลอดสารพษิด้วย  

บางจากฯ มุง่พัฒนานวตักรรมคูส่ิ่งแวดล้อม
ยกระดับกาแฟเทพเสดจ็สู่กาแฟ ‘ดรปิพิเศษ’

โดยในปี 2563 อินทนลิ ได้ออกสินค้า “ออร์แกนิกดริป”  
จาก เมล็ ดกาแฟออร ์แกนิ กของอินทนิล  
ซึง่เป็นผลผลติจาก 2 แหล่งเพาะปลกู คอื กาแฟ
แม่แจ๋ม อ.แม่ปาน จ.ล�าปาง และกาแฟป่าแป๋ 
อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ 

ต้นปี 2565 หลังจากอินทนิลได้รับการ
ประสานจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ถึงโครงการสนับสนุนผลผลิตของสหกรณ์
การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา ซึ่งเป็นสหกรณ์
ทีไ่ด้รบัความร่วมมอื จาก JICA ในการพฒันา
ผลผลติกาแฟให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ โดยปีท่ีผ่าน
มา นอกจากอนิทนลิจะมแีผนออกสินค้าใหม่ เป็น
กาแฟดรปิ แบบ SINGLE ORIGIN จาก 2 แหล่ง
เพาะปลกู อย่าง “ป่าแป๋” และ “แม่แจ๋ม” แล้ว 
อนิทนิลยงัได้เลอืก กาแฟจากสหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเกด็พฒันา เพือ่ออกวางจ�าหน่ายภายใต้
ชือ่ “เทพเสดจ็” อกีด้วย ส�าหรบักาแฟเทพเสดจ็ 
เป็นกาแฟที่ปลูกในเขตโครงการหลวงป่าเมี่ยง 
900-1500 MASL (ความสงู 900-1,500 เมตร 
เหนือระดับน�้าทะเล) อินทนิลได้รับซื้อผลผลิต
ทัง้หมดของสมาชกิสหกรณ์ฯ ในต�าบลเทพเสด็จ  
น�ามาค่ัวบดจนได้ Taste Note ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวั  
ให ้กลิ่นดอกไม ้ผสมกลิ่นส ้มและคาราเมล  
รสสมัผสันุม่ หอมละมนุ ดืม่ง่าย” 

อนิทนลิ ดรปิคอฟฟ่ี ใหม่ “ซงิเกลิออรจินิ” 
สเปเชียลซรีย์ี มเีมล็ดกาแฟให้เลอืก 3 แบบ จาก 
3 แหล่งเพาะปลกู ได้แก่ MAE JAEM ราคา 135 
บาท กาแฟออร์แกนกิดรปิ จากหมูบ้่านแม่แจ๋ม 
ต.แจ้ซ้อน อ.แม่ปาน จ.ล�าปาง, PA PAE ราคา 
135 บาท กาแฟออร์แกนกิดรปิ จาก ต.ป่าแป๋ 
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และ THEP SADET ราคา 
150 บาท กาแฟจากสมาชกิสหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชยีงใหม่ วางจ�าหน่ายแล้ววนันี ้ทีร้่านอนิทนลิ
ทัว่ประเทศ

ก.ทรัพยากรฯ-ก.อตุสาหกรรม 
รกุป้องกนัฝุน่ PM 2.5 จากอ้อยไฟไหม้

นายป ิ ่นสักก ์  สุ รัสวดี อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ (คพ) เปิดเผยว่า กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  
ได้จัดท�าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
ขนาดเลก็ PM 2.5 ใน 3 พืน้ทีป่ระกอบด้วย 
พืน้ท่ีในเมอืง พืน้ทีป่่า และพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
โดยในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกปี  
จะเกดิปัญหา PM 2.5 ในหลายพืน้ทีข่องประเทศ  
และเป็นช่วงเวลาท่ีตรงกับฤดูเก็บเกี่ยวอ้อย
เข้าโรงงานน�า้ตาลท่ัวประเทศ โดยปีนีค้าดว่า  
ผลผลิตอ้อยท่ัวประเทศจะเพ่ิมข้ึน มีพ้ืนท่ี 
เพาะปลูกอ้อยประมาณ 12 ล้านไร่ และมจี�านวน 
อ้อยเข้าหบีจ�านวนประมาณ 74 ล้านตนั โดย
ประมาณการณ์ว่า จะมีอ้อยไฟไหม้เข้าหีบ 
ในสัดส่วนร้อยละ 30 

ท้ังนี้  ตั้งแต ่ป ี 2564-2566 พบจุด 
ความร้อนในพืน้ทีป่ลกูอ้อย ประมาณร้อยละ 3-4 
ของพืน้ท่ีเพาะปลูกอ้อยท้ังหมดท่ัวประเทศ ท�าให้ 
การด�าเนนิการตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อย
ไฟไหม้ ยังไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่  
11 พฤษภาคม 2564 ซึง่ก�าหนดให้ปรมิาณ
อ้อยไฟไหม้เข้าหบีในฤดกูารผลติปี 2565/2566  

ไม่เกินร้อยละ 5 และในฤดกูารผลติปี 2566/2567 
ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบต้องเป็น 0 ตามท่ี
กระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ 

นายป ิ ่นสักก ์  กล ่ าวว ่ า ตนเองและ 
นายภานวุฒัน์ ตรยิางกูรศร ี รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ 
คณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) ประชมุ 
ร่วมกบัทมีผูบ้ริหาร คพ. และ สอน. เพ่ือหารอื
แนวทางขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม
มติ ครม. และยกระดับมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุน่ละอองขนาดเลก็ (PM 2.5) จาก
อ้อยไฟไหม้ ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่ง 
สอน. ตรวจพบพืน้ท่ีปลกูอ้อย ทีม่ไีฟไหม้ ซ�า้ซาก 
ยังคงมอียู่ในบรเิวณรอยต่อระหว่างจังหวดัชยัภมูิ 

นครราชสีมา และบริเวณรอยต่อจังหวัด
ขอนแก่น อดุรธาน ีกาฬสนิธ์ และมหาสารคาม 
และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ได้สัง่การ
ให้ คพ. แจ้งไปยังจังหวัดดังกล่าวที่มีไฟไหม้
ซ�า้ซากในพืน้ทีป่ลกูอ้อย ให้ยกระดบัมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากอ้อย 
ไฟไหม้อย่างเข้มงวดต่อไป 

จากการทีป่ระเทศไทยได้ให้สตัยาบนัสารเข้าร่วม 
เป็นภาคคีวามตกลงปารสี ซ่ึงมเีป้าหมายร่วมกนั 
เพ่ือควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิ เฉลี่ยของ 
โลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซยีส และมุ่งพยายาม
ควบคมุการเพิม่ขึน้ของอณุหภูมิไม่ให้เกนิ 1.5 องศา
เซลเซยีส และมเีป้าหมายท่ีจะลดก๊าซเรือนกระจก
ลง ร้อยละ 20-25 ภายในปี พ.ศ. 2573 ส่งผลให้
ทกุภาคส่วนเลง็เหน็ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหา
วิกฤตการณ์โลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครฐั  
เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งการลดก๊าซ 
เรอืนกระจกทีด่รีปูแบบหนึง่ คอื การปลกูป่าชายเลนเพือ่ 
ดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อนัเป็นตัวการหน่ึง
ทีท่�าให้เกดิภาวะเรอืนกระจก 

ด้าน นายวราวธุ ศลิปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ได้เร่งขับเคลือ่นการดดูกลับก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ทีด่นิ จ�านวนทัง้ส้ิน 
120 ล้านตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 
ค.ศ. 2580 โดยมมีาตรการส�าคญั ได้แก่ การปลูก 
และฟื้นฟูป่าธรรมชาติ การปลูกป่าเศรษฐกิจ  
การเพิม่พืน้ทีพ้ื่นทีส่เีขยีว และการป้องกนัการบกุรกุ 
ป่าและเผาป่า และได้มอบนโยบายให้หน่วยงาน

ป่าชายเลนไทยดูดกลบัคาร์บอนกว่าปีละ 9.4 ตนัต่อไร่
ตัง้เป้า 10 ปี ฟ้ืนฟปู่าชายเลน 3 แสนไร่ ใน 23 จงัหวดั 

ในสงักดัด�าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการลดก๊าซ
เรอืนกระจกตามภารกจิหน้าทีข่องหน่วยงาน พร้อม
มอบหมายให้นายจตพุร บรุษุพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในสงักดักระทรวง ทส. เร่ง
ด�าเนินการก�าหนดแนวทางการจดัการลดก๊าซเรือน
กระจกเพือ่มุง่สูก่ารเป็นสงัคมคาร์บอนต�า่ 

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการ
แทนอธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง เปิด
เผยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) 
ตัง้เป้าฟ้ืนฟปู่าชายเลน 3 แสนไร่ ใน 23 จงัหวัด 
ภายใน 10 ปี (ปี 2565-2574) อกีท้ังผลักดนัให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการเร่ง
ฟ้ืนฟพูืน้ทีป่่าเสือ่มโทรมและส่งเสรมิการเพิม่พืน้ที่
ป่าชายเลนเพือ่เป็นแหล่งกกัเกบ็ก๊าซเรอืนกระจก 
โดยทีไ่ด้รับประโยชน์จากคาร์บอนเครดติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) ใน
ฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลทรัพยากรป่าชายเลน
ได้มีการออกระเบียบ อาทิ การปลูกและบ�ารุง 
ป่าชายเลนส�าหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก  
พ.ศ. 2565 พืน้ทีเ่ป้าหมายทีใ่ห้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการขอรับพื้นที่ป่าชายเลนไปปลูกป่าเพื่อลด
คาร์บอนเครดิต เพื่อรับมือกับมาตรการการค้า 
รูปแบบใหม่ ทีม่ผีลต่อการส่งอออกและเวทกีารค้า
ระหว่างประเทศ

พร้อมกันนี้ได้จัดท�าคู่มือการปลูกป่าชายเลน 
เพือ่ประโยชน์จากคาร์บอนเครดติ และขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการปลกูป่าชายเลนกบั กรม ทช. เพือ่ให้ 
การด�าเนินงานปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน ์
จากคาร์บอนเครดติ เกดิประสิทธภิาพ สมัฤทธิผ์ล
ทกุมติิ และบรรลเุป้าหมายของทกุฝ่าย เปิดโอกาส 
สนับสนนุเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมกนั
สร้างป่าชายเลนได้มากขึน้ 

อีกทั้งยังเป ็นการลดงบประมาณของรัฐ 
ในการฟ้ืนฟปู่าชายเลนอกีด้วย โดยมีองค์การบรหิาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) 
ท�าโครงการลดก๊าซเรอืนกระจกภาคสมคัรใจตาม 
มาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ในการจดัเกบ็ 
ข้อมูลการประเมินคาร์บอนเครดิตส�าหรับผู ้ที ่
เข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงเดมิค่าคาดการณ์การกักเกบ็
คาร์บอนไดออกไซด์ของป่าชายเลนเท่ากับ 2.75 
ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อไร่ต่อปี จงึได้
มีการศกึษาการกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของไม้
สกลุโกงกาง (Rhizophara spp.) ในพืน้ทีแ่ปลง
ปลกูป่าชายเลนของประเทศไทย ด�าเนนิการโดย
คณะท�างานเพ่ือศึกษาศักยภาพการเก็บคาร์บอน
ของป่าชายเลน 

ซึง่คณะท�างานเป็นบคุลากรจากกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.) องค์การบรหิารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว  
ประธานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  

และประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ  
(ISME) ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ศกึษาเพือ่ปรบัปรุง เพ่ือใช้ข้อมูลอ้างอิงการกกัเกบ็
คาร์บอนไดออกไซด์ในป่าชายเลนของประเทศไทย 

โดยมกีารเกบ็ข้อมลูในพืน้ท่ี 4 โซน แบ่งออกเป็น  
โซนตะวันออก โซนอ่าวไทย ตวั ก โซนอ่าวไทย  
และโซนอันดามัน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดจันทบุรี เพชรบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี 

รวมถงึการหยดุซ่อมบ�ารงุโรงงไฟฟ้าชวีมวล (CPL) 
เป็นเวลา 1 เดือน ส่งผลให้ก�าไรในธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายไฟฟ้าลดลง เช่นเดยีวกบักลุม่ธรุกจิ 
วศิวกรรมทีม่ต้ีนทนุวสัดกุ่อสร้างเพิม่ขึน้ จงึส่งผลกระทบ 
ต่อก�าไรขัน้ต้นของทัง้ 2 กลุ่มธุรกจิดงักล่าว 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร CV กล่าวว่า ในปีน้ี
บรษิทัฯ มุง่ม่ันบรหิารจดัการด้านต้นทนุอย่างเตม็ที่ 
รวมถงึเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารงานในทกุกลุม่ 
ธุรกิจ โดยกลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้า 
อยูร่ะหว่างรอผลพจิารณาโรงไฟฟ้าขยะอตุสาหกรรม 
รอบสดุท้าย คาดว่าภาครฐัจะประกาศได้ในช่วง
กลางเดือนมีนาคม 2566 ซึ่ง CV ได้เตรียม 
ความพร้อมเพ่ือรองรับโครงการเรยีบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ยังเตรียมรอเซ็นสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า (PPA) ในโครงการโรงไฟฟ้าชมุชนจ�านวน 
3 โครงการ ก�าลงัการผลติรวม 19.8 เมกะวตัต์ 
ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค (กฟภ.) คาดว่าจะ
มีการลงนามได้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ 
CV ได้มุ่งเน้นพัฒนาและกระจายการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียน 
หลากหลายประเภท ได้แก่ชีวมวล ขยะ และ  
ก๊าชชีวภาพ เป็นต้น โดยปัจจบัุน CV มีก�าลังการผลติ 
ตดิตัง้รวมทัง้สิน้ 23.66 เมกะวตัต์ (MW) แบ่งเป็น 
เป็นโรงไฟฟ้าชวีมวล 14.3 MW, โรงไฟฟ้าขยะ  
2 MW และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 7.36 MW 

ส่วนธรุกจิวศิวกรรม ปัจจบุนัมีงานในมอืทีร่อ
รบัรูร้ายได้ (Backlog) ประมาณ 1,984 ล้านบาท  
คาดว่าจะรับรู ้ ในปีนี้  ไม ่ต�่ากว ่า 60-70%  
โดยมแีผนเข้าประมลูงานโปรเจกต์ใหม่ๆ จากภาค
รัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะงาน
ก่อสร้างแบบส�าเรจ็รปู (Modular) ซึง่ในปี 2566 
คาดว่าจะมีรายได้ของธุรกจิน้ีไม่ต�า่กว่า 100 ล้าน 
บาท เพือ่รกัษาระดบั Backlog ในมือให้ไม่ต�า่กว่า  
1,500 ล้านบาท และส�าหรับธุรกิจเชื้อเพลิง 
(Fuel Supply) บริษทัฯ ได้เดนิหน้าเพิม่ก�าลงัการ 
ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood Pellet)  
ในประเทศเวยีดนามมากขึน้ พร้อมวางแผนปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิตและขยายก�าลังการผลิต 
เพิม่เตมิจาก 8,000 ตนั เพิม่เป็น 12,000 ตนัต่อเดือน  
เพือ่รองรบัค�าสัง่ซือ้จากต่างประเทศ ซึง่จะทยอย
ส่งมอบตัง้แต่ไตรมาส 1/66 เป็นต้นไป

‘CV’ รกุขยายลงทนุ 3 กลุม่ธรุกจิ 
พร้อมลุน้ผลประมลูโรงไฟฟ้าขยะ

‘บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์’ หรอื CV ประกาศ
ผลงานปี 2565 มรีายได้รวม 1,967.21 ล้านบาท  
เติบโต 13.3% และมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
บริษัทใหญ่ 23.2 ล้านบาท จากปัจจัยต้นทุน 
ทีเ่พิม่ขึน้ เดนิหน้าขยายการลงทนุทัง้ 3 กลุม่ธรุกจิ 
เตรียมลุน้ผลพจิารณาโรงไฟฟ้าขยะรอบสุดท้าย 
คาดประกาศในเร็วนี ้ฟากธรุกิจผลติเชือ้เพลงิชวีมวล 
อัดเม็ด เดินหน้าขยายก�าลังการผลิต Wood 
Pellets ต่อเน่ือง

นายเศรษฐศิริ ศักด์ิสิทธิเสรีกุล ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CV ผู้พัฒนาโครงการ
พลังงานหมนุเวยีนขนาดเล็ก เปิดเผยถงึ ภาพรวม 
ผลการด�าเนินงานในปี 2565 บรษิทัฯ มีรายได้รวม  
1,967.21 ล้านบาท เติบโต 13.3% จากช่วง 
เดยีวกนัของปีก่อน ทีม่รีายได้รวม 1,735.87 ล้านบาท  
ทั้ ง น้ี  เ ป ็ นผล เติ บ โ ตจ ากทุ ก ก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ  
โดยแบ่งเป็น 1. ธรุกิจผลติและจ�าหน่ายไฟฟ้า (Power  
Producer) โดยมรีายได้จากการขายไฟฟ้าทัง้สิน้  
553.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับ 
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 2. ธรุกจิวศิวกรรม (Value 
EPC) ท�ารายได้ 1,235.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 5.7% 
เมือ่เทยีบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน และ 3. ธรุกจิ
เชือ้เพลงิ (Fuel Supply) มรีายได้ 131.2 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีมี่รายได้เท่ากบั 0.7 ล้านบาท

ขณะท่ีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ในงวดปี 2565 ท�าได้ 23.2 ล้านบาท ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน จากปัจจัยเชื้อเพลิงก๊าซ
ธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้นท�าให้ต้องหยุดเดินเครื่อง 
การผลิตในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม  
(SPP) ที่จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2565  

นครศรธีรรมราช ระนอง สตลู กระบี ่และพงังา 
จ�านวน 116 แปลง ใน 16 ช้ันอาย ุ(แปลงปลกูป่า
ชายเลนทีอ่ายุ 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 21, 27, 28, 29 และ 30 ปี) โดยผลการศกึษา 
การกักเก็บคาร ์บอนไดออกไซด์ของไม ้สกุล
โกงกาง (Rhizophara spp.) ในพืน้ทีแ่ปลงปลกู
ป่าชายเลนของประเทศไทย พบว่าป่าชายเลน
สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ 9.4 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อไร่ต่อปี และในวนัที่  
28 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2566 
ซึง่ม ี นายวจิารย์ สมิาฉายา เป็นประธาน มมีติ
รับทราบค่าศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนของ 
ป่าชายเลน และให้น�าค่าเฉลีย่ศกัยภาพการกักเกบ็
คาร์บอนของป่าชายเลนเท่ากบั 9.40 tCO2eq/ไร่-ปี  
ไปใช้ในการคาดการณ์ส�าหรับโครงการ T-VER 
ของกิจกรรมการปลกูป่าชายเลน 

อย่างไรกต็าม โครงการปลกูป่าเพือ่ประโยชน์
จากคาร์บอนเครดติ คาดว่าจะสร้างประโยชน์ใน 
หลายมิต ิ ทัง้เพ่ิมพ้ืนทีป่่า เพ่ิมความสมบรูณ์ของ 
ทรพัยากรป่าไม้ เพิม่โอกาสทางเศรษฐกิจ และลด 
การตัง้ก�าแพงภาษจีากสหภาพยุโรป ตลอดจนสร้าง 
รายได้รวมถึงประโยชน์ต่อชมุชนและประชาชน ให้ 
สามารถประกอบอาชพีตามวถิชีมุชนในเขตป่าชายเลน 
ได้ตามปกติทุกประการ ในส่วนขององค์กรภาค 
ธรุกิจก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครดั มสีทิธเิพยีงการคดิค�านวณคาร์บอน
เครดิตเท่าน้ัน และจะต้องดูแลป่าที่ปลูกข้ึนใหม่ 
ต่อเน่ืองไปไม่น้อยกว่า 10 ปี

นอกจากนี ้ ในระยะยาว คพ. และ สอน. 
จะได้ท�างานอย่างใกล้ชดิ โดยมีแผนจะร่วมกัน 
จัดท�า After Action Review และจัดท�า 
ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพือ่ยกระดบัมาตรการ 
ระยะยาวส�าหรบัเตรยีมฤดกูาลเปิดหบีในปีถดัไป  

เศรษฐศริ ิศกัด์ิสทิธเิสรกุีล

โดยจะมีมาตรการที่ส�าคัญได้แก่ มาตรการ
ส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วย
เทคโนโลยแีละองค์ความรู้ทางวชิาการ ควบคู่ 
ไปกับมาตรการด้านบังคับใช้กฏหมายตาม 
พระราชบญัญัตโิรงงาน พระราชบญัญตัป้ิองกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั และพระราชบัญญตัิ
การสาธารณสุข 

อภชิยั เอกวนากุล

ทัง้น้ี ตัง้แต่ ปี 2564-2566 พบจุดความร้อนในพืน้ทีป่ลกูอ้อย ประมาณ
ร้อยละ 3-4 ของพืน้ทีเ่พาะปลกูอ้อยทัง้หมดทัว่ประเทศ ท�าให้การด�าเนนิการ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ยงัไม่เป็นไปตามมติ ครม. เมือ่วนัท่ี 11  
พฤษภาคม 2564 ซึ่งก�าหนดให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้เข้าหีบในฤดูการผลิต 
ปี 2565/2566 ไม่เกนิร้อยละ 5 และในฤดูการผลติปี 2566/2567 ปรมิาณ
อ้อยไฟไหม้เข้าหบีต้องเป็น 0 ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 400 วันที่ 16-31 มีนาคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

คณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงาน (กกพ.) 
ประกาศให้อกี 6 บรษิทัทีย่ืน่อทุธรณ์ ผ่านเกณฑ์
ขัน้ต�า่ด้านเทคนิค ในการเสนอขายไฟฟ้า ตาม  
“โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573  
ส�าหรับขยะอตุสาหกรรม” 

โดยก่อนหน้านี้มี 18 บริษัทท่ีผ่านการ
พิจารณาไปแล้ว และภายในวันที่ 15 มี.ค. 
2566 กกพ.จะประกาศรายช่ือผูผ่้านการคดัเลือก
อย่างเป็นทางการอกีครัง้ เพือ่เริม่ซือ้ไฟฟ้าขยะ 
อุตสาหกรรม 100 เมกะวัตต์ ตามมติ กพช. 
ทีก่�าหนดไว้ต่อไป 

หลังจากมีผู ้ยื่นอุทธรณ์กรณีไม่ผ่านการ
พิจารณาทางด้านเทคนิคขั้นต�่าของ “โครงการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ  
Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565-2573 ส�าหรบั 
เช้ือเพลงิขยะอุตสาหกรรม (ปี 2569) พ.ศ. 2565” นัน้ 
 ล ่ า สุด นายคมกฤช ตันตระวาณิชย ์  
เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน (ส�านกังาน กกพ.) ได้ลงนามประกาศ
ส�านกังาน กกพ. แจ้งว่า ทางคณะกรรมการก�ากบั
กจิการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาการขอยื่น
อุทธรณ์ดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว และได้ประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อม
ด้านเทคนิคขั้นต�่า ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน 
(Pass/Fail Basis) โดยมผีูผ่้านเกณฑ์เพิม่เตมิ
อกี 6 ราย ( จากครัง้แรกมผีูผ่้านเกณฑ์ 18 ราย 
รวม 142 เมกะวตัต์ )

ส�าหรับผูผ่้านเกณฑ์ฯ 6 ราย ประกอบด้วย  
1. บรษิทั โรงไฟฟ้าชมุชนคอนสวรรค์พฒันา จ�ากัด 
2. บรษิทั โรงไฟฟ้าชมุชนเชยีงใหม่ จ�ากดั 3. บรษิทั 
โรงไฟฟ้าชมุชนชยันาท จ�ากดั 4. บรษัิท โรงไฟฟ้า 
ชุมชนพิษณุโลก จ�ากัด 5. บริษัท กบินทร์  

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 2565  
ที่ผ ่านมา ซึ่งเห็นชอบให้รับซ้ือไฟฟ้าขยะ
อตุสาหกรรมจ�านวน 100 เมกะวตัต์ ในรปูแบบ
การสนบัสนนุตามต้นทนุท่ีแท้จรงิ (FiT) และให้
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (SCOD) ภายใน

กรนี เอน็เนอร์จ ีจ�ากัด 6. บริษัท บางปะอินกรนี 
เอน็เนอร์จ ีจ�ากดั

ทั้งนี้ โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมนุเวยีนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 
2565-2573 ส�าหรับเชือ้เพลิงขยะอตุสาหกรรม 
(ปี 2569) พ.ศ. 2565 ได้เปิดรบัข้อเสนอขายไฟฟ้า 
มาตัง้แต่ 20 ต.ค. 2565 โดยหลังจากประกาศ 
รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาดังกล่าวแล้ว ตาม 
ก�าหนดการ กกพ.จะประกาศรายชือ่ผูท้ีผ่่านการ 
คดัเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที ่15 ม.ีค. 2566  

จ� า น ว น ร ว ม  1 0 0  เ ม ก ะ วั ต ต ์  โ ด ย 
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบสัญญาไม่บังคับปริมาณ 
ซือ้ขายไฟฟ้า (Non-Firm) และก�าหนดอตัรารบัซือ้ 
ในรูปแบบ FiT โดยมีอายุสัญญาการรับซื้อ 
ไฟฟ้า 20 ปี

กกพ.ให้ 6 บรษิทัทีย่ืน่อทุธรณ์ผ่านเกณฑ์ข้ันต�า่ด้านเทคนคิ
ในโครงการรับซือ้ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม 100 เมกะวตัต์

โดย มนวภิา จภูบิาล
		 กรรมการบรษิทั	วีอาร์ทวินส์	จ�ากัด

 ฝุ ่นควันก็มาก มลพิษก็เยอะ  
ดูจากการประกาศของกรมควบคุมมลพษิทีเ่ห็นว่า 
ค่าของฝุน่ PM 2.5 ยงัมผีลกระทบต่อสุขภาพ ยังไง 
ให้ทุกคนเตรียมตัวป้องกัน และรักษาสุขภาพ 
กนัให้มากๆ ด้วยความปรารถนาดจีาก กอง บก. 
อปท.นิวส์ 

 มาเข้าเรือ่งของเรากนัดกีว่า ปักษ์นี้  
แวดวงส่ิงแวดล้อมมีอะไรมาฝากกัน เริ่มจาก
การลงพื้นที่ติดตามงานของกรมควบคุมมลพิษ 
(คพ.) โดย พทิยา ปราโมทย์วรพนัธุ ์รองอธบิด ี
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และผู้อ�านวยการ 
ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (ศปก.พล.)  
ทีเ่ปิดเผยเมือ่วนัที ่ 21 กมุภาพันธ์ ท่ีผ่านมาว่า  
ศาลอทุธรณ์ได้นดัอ่านค�าอทุธรณ์ของบรษิทั แวกซ์  
กาเบ็จ รไีซเคลิ เซน็เตอร์ จ�ากดั จ�าเลยที ่1 และ 
นายสมพงษ์ ลิม้พฒันสกลุ จ�าเลยที ่2 ทีไ่ด้ยืน่อทุธรณ์ 
คัดค้านค�าพิพากษาของศาลชั้นต้นว่าจ�าเลย
ทั้งสองประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมาย 
โรงงานไม่มีการระบายน�้าออกสู่ภายนอก หลุม
ฝังกลบเป็นการฝังกลบของเสียไม่อันตรายซึ่งมี
การก่อสร้างถกูต้องตามหลกัวิชาการ รวมถึงผล
การตรวจสอบของ คพ.ที่ตรวจพบสารพิษมีค่า
สูงเกินมาตรฐานเป็นส่วนผสมชนิดหนึ่งของยา
ก�าจดัศตัรพูชืทีใ่ช้ในการเกษตร และศาลอทุธรณ์
มคี�าสัง่ยกค�าร้องขออุทธรณ์ของจ�าเลย โดยไม่ให้ 
ทุเลาการบังคับคดีแก่จ�าเลย ตามที่ศาลชั้นต้น 
ได้มีค�าพพิากษาไว้เม่ือปี 2563 ให้จ�าเลยท้ังสอง 
รบัผดิชอบค่าสนิไหมทดแทนและการก�าจัดสารพษิ  
รวมถงึฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมให้แก่โจทย์ทัง้ 3 ราย 
และสมาชกิกลุม่ในหมู ่1 ต�าบลน�า้พุ อ�าเภอเมอืง
ราชบรุ ีจงัหวัดราชบรุี

	 เปิดโครงการ	“เยาวชน...รกัษ์พงไพร	เฉลมิพระเกยีรต	ิ60	พรรษา	
	 สมเด็จพระเทพฯ”	

จตพุร บรุษุพฒัน์ ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วย
ผูบ้รหิารภาคเีครอืข่ายจาก 13 องค์กร ผูบ้รหิารสถานศกึษาและนกัเรยีนในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัลธาดา  
กรรณสตู องคมนตร ี ประธานกรรมการมลูนธิสิวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิฯ เป็นประธาน 
ในพธีิเปิดโครงการ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิฯ เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ

ทุกหน่วยงานก�าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วย
ความสามคัค ี โปร่งใส และเป็นธรรม ค�านงึถงึ
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั โดยเฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหาทีส่�าคญั 

 ทัง้ในเรือ่งการแก้ไขปัญหาช้างป่า 
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขอ 
ให้ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบรูณาการความร่วมมือ 
เพ่ือหามาตรการร่วมกัน มีการวางแผนแม่บท 
(Master plan) ในการแก้ไขปัญหา การส�ารวจ
พ้ืนท่ีแหล่งน�้า รวมถึงการพัฒนาแหล่งน�้าเดิม 
และการหาวิธกีารทีเ่หมาะสมในการน�าช้างเข้าอยู่ 
อาศัย ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสม 
ในการจัดต้ังกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากช้างป่า ในส่วนของการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ในพืน้ทีภ่าคตะวันออก ขอให้เน้นการด�าเนนิงาน 
เรื่องการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรม 
ในพืน้ทีเ่อกชน ส�าหรบัเรือ่งการขออนญุาตการใช้
สาธารณูปโภคในพืน้ท่ีป่า โดยเฉพาะในพืน้ทีป่่า 
สงวนแห่งชาติ ขอให้กรมป่าไม้เร่งรดัการด�าเนนิงาน 
เพือ่แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

จะติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

 จตพุร บรุุษพฒัน์ ปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.
ทส.) ได้ติดตามการด�าเนินงานที่ส�าคัญใน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันออก พร้อมรับฟัง
ปัญหาการด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
และได้มอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยขอให้

 จตพุร บรุษุพฒัน์ พทิยา ปราโมทย์วรพนัธ์ุ

 นัน่หมายความว่า ค�าพพิากษา
ของศาลชัน้ต้นยงัคงมผีลบงัคบัต่อจ�าเลยต่อไป

 จากการกล่าวอ้างของจ�าเลย ว่าผล
การตรวจสอบของ คพ.ทีต่รวจพบสารพษิมค่ีาสูง
เกินมาตรฐานเป็นส่วนผสมชนดิหนึง่ของยาก�าจัด
ศตัรพืูชทีใ่ช้ในการเกษตร น้ัน คพ.ยนืยนัผลการ 
ตรวจสอบเมื่อปี 2556–2561 ตรวจพบการ 
ปนเป้ือนของสารเคมทีัง้โลหะหนกัและสารอนิทรย์ี 
ระเหยง่ายในบ่อสงัเกตการณ์ภายในโรงงานและ 
บ่อน�้าใช้ของประชาชนบริเวณใกล้เคียงมีค่า 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน�า้ใต้ดนิ ตรวจพบ 
สารอนิทรย์ีระเหยง่ายในดนิภายในโรงงานมค่ีาสงู  
และตรวจพบสารอนิทรย์ีระเหยง่ายในน�า้ผิวดิน 
บรเิวณใกล้เคยีงโรงงาน ประกอบกบัทศิทางการไหล 
ของชั้นน�้าบาดาลระดับต้ืน บ่งชี้ได้ว่าสาเหตุ 
เกดิจากกจิกรรมของโรงงานจรงิ 

 ทัง้นี ้คพ. กรมทรพัยากรน�า้บาดาล 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกัน 
ในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน
จากกรณีโรงงานดงักล่าว ปัจจุบนัมกีารขนของเสยี 
ที่ตกค้างภายในโรงงานทั้งที่ถูกเพลิงไหม้และ 
ไม่ถูกเพลิงไหม้ออกไปก�าจัด รวมถึงการเสนอ
ของบกลางมาใช้ในการฟื้นฟูการปนเปื้อนในน�้า
ใต้ดิน และหน่วยปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปี 2569 เพือ่ให้เป็นไปตามแผนการเพิม่การผลติ
ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนา
ก�าลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเทศ พ.ศ. 
2564-2573 หรือ PDP 2018 ฉบับปรับปรุง
ครัง้ที ่1

ส�าหรับเง่ือนไขการรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ
อตุสาหกรรม ก�าหนดให้รบัซือ้จากโรงไฟฟ้าทีม่ี
ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้ไม่เกนิ 10 เมกะวัตต์ (VSPP)  

และการไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายจะแจ้งเงื่อนไข 
การลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าภายใน 28 ม.ีค. 
2566 จากนัน้ ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
จะลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าภายใน 180 วนั 
นับจากวันที่ได้รับแจ้งเง่ือนไขสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าแล้ว 

โดยการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม
ในครัง้นีเ้ป็นไปตามมต ิ คณะกรรมการนโยบาย

โดยอัตรารบัซ้ือไฟฟ้ารูปแบบ FiT ตามทีม่ติ 
กพช. เม่ือวนัที ่22 ม.ิย. 2565 ก�าหนดรบัซือ้ไว้คอื 
ราคา 6.08 บาทต่อหน่วย และให้ FiT อตัราพเิศษ
เพิม่อกี 0.70 บาทต่อหน่วย ส�าหรบัโครงการขยะ 
อุตสาหกรรม 8 ปีแรก ส่วนโครงการในพื้นที่  
3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตาน ีนราธวิาส)  
และ 4 อ�าเภอในจงัหวดัสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ 
อ.เทพา อ.สะบ้าย้อยและ อ.นาทว ีให้ FiT พเิศษ
อกี 0.50 บาทต่อหน่วย

นอกจากนี ้ได้ก�าหนดกรอบสูงสดุในการรบัซือ้ 
ไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมเป็นรายภาค ส�าหรับ  
100 เมกะวัตต์แรกท่ีเปิดรับซื้อ โดยภาคเหนือ
รบัซือ้ไม่เกนิ 5 เมกะวัตต์ ,ภาคกลาง ไม่เกิน 40 
เมกะวตัต์, ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ไม่เกนิ 20 
เมกะวตัต์,ภาคตะวนัออก ไม่เกนิ 60 เมกะวตัต์ , 
ภาคตะวนัตก ไม่เกนิ10 เมกะวัตต์ และภาคใต้ 
ไม่เกิน 10 เมกะวตัต์

ส�าหรับขยะอุตสาหกรรมท่ีใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าครัง้นี ้ ต้องมาจากกระบวนการผลติภายใน
ประเทศ ห้ามใช้ขยะอุตสาหกรรมที่น�าเข้าจาก
ต่างประเทศ หรอื เช้ือเพลิงขยะอุตสาหกรรมที ่
แปรรูปมาจากขยะอุตสาหกรรมที่น�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ มาเป็นเชือ้เพลงิโดยเดด็ขาด

วกิฤตการณ์ทางภูมศิาสตร์การเมอืงและ
เศรษฐกจิมหภาค ส่งผลให้บรษิทัทัว่โลกต้อง
สร้างสมดุล Balancing Growth and 
Sustainability ระหว่างการท�าธุรกิจให ้
ประสบความส�าเรจ็กบัการท�าให้ธรุกจิเตบิโต
อย่างยัง่ยนื การเตบิโตของธรุกิจเป็นสิง่จ�าเป็น 
เพือ่ความอยูร่อดขององค์กร แต่ความยัง่ยนืเป็น 
สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการท�าก�าไรในระยะยาว 
ด้วยกฎระเบยีบใหม่ๆ และแรงกดดนัจากผูม้ี
ส่วนได้เสยีทีต้่องการให้องค์กรธรุกจิให้ความ
ส�าคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภบิาลเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่า การด�าเนินการเก่ียวกับความยั่งยืน 
จะต้องมีมากขึน้เรือ่ยๆ แม้ธรุกจิจะอยูท่่ามกลาง 
สถานการณ์ยากล�าบากกต็าม

ส่องดูหนังสือเก่ียวกับธุรกิจที่มีความ 
รบัผิดชอบ และความเคลือ่นไหวของโครงการ 
คอร์สอบรม หรอือเีวนท์ทีจ่ดัข้ึนทัว่โลกในช่วงน้ี 
ทีเ่กีย่วกบั Sustainability จะพบว่า หลาย
องค์กรท้ังสถาบันการศึกษา ที่ปรึกษาธุรกิจ 
และสื่อมวลชน มีโครงการให้ความรู้และ 
ขบัเคลือ่นเรือ่งดังกล่าวอย่างจรงิจงั ตวัอย่าง
เช่น Boston Consulting Group (BCG) ได้

ESG Responsible Business

ประกาศเปิดตัวศูนย์นโยบายและกฎระเบียบ
ด้านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนระดับ
โลก ในวนัที ่2 มนีาคม 2023 โดยมเีป้าหมาย
เพือ่สนบัสนุนลกูค้าให้มแีนวทางรับมอืกบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว 
และด�าเนินการสอดคล้องกับกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ศูนย์แห่งใหม่นี้ 
จะรวบรวมทมีผูเ้ชีย่วชาญระดบันานาชาตขิอง 
BCG ทีมุ่ง่เน้นนโยบายและกฎระเบยีบเฉพาะ
ภาคส่วน และเทคโนโลยี โดยให้ค�าแนะน�า
แบบบรูณาการแก่ลกูค้าเกีย่วกบัผลกระทบของ
นโยบาย และกฎระเบยีบด้านสภาพภมูอิากาศ
และความยัง่ยนืทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัว่ทัง้ภมูภิาค

Sylvain Santamarta หวัหน้าฝ่ายการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและความยัง่ยืน
ของ BCG กล่าวว่า ศูนย์แห่งใหม่นี้เกิดขึ้น 
ในขณะที่ภูมิทัศน์การแข่งขันส�าหรับบริษัท
และนักลงทุนก�าลังเปล่ียนแปลง เนื่องจาก 
รฐับาลก�าลงัวางนโยบายและกฎระเบียบทีจ่�าเป็น 
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายด้านสภาพภมูอิากาศโลก  
หลายบริษัทเข้าใจถึงความส�าคัญของการ 
ด�าเนนินโยบาย แต่ต้องต่อสูก้บัความไม่แน่นอนที ่
เกีย่วข้องและผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนเมือ่มกีาร
เปลีย่นผ่านด้านพลงังานอย่างรวดเรว็

Reuters Events: Responsible Business  
USA 2023 สื่อใหญ่ Reuters เชิญชวน 
ให้มาร่วมกบัเราในขณะท่ีเราเร่ิมสร้างอนาคต
ของธุรกิจไปด้วยกัน เราจะช่วยคุณปลูกฝัง
ความยัง่ยนืทัว่ทัง้ธรุกจิ ก�าหนดกลยุทธ์ของคณุ 
ผ่านข้อมลูความยัง่ยนืทีม่คีณุภาพ เตรยีมพร้อม
ส�าหรับกฎระเบียบของ SEC ที่จะเกิดขึ้น  
เร่งการด�าเนนิการให้ถงึเป้าหมาย net zero 
และในทีส่ดุกส็ร้างสมดุลระหว่างการเตบิโตกับ
ความยัง่ยนื โดยมีการก�าหนดธมีหลกัส�าหรบัปี  
2023 ไว้ 5 ธมี ได้แก่ 

3. การรายงานและกฎระเบยีบด้านความ
ยัง่ยนื: เมือ่กฎระเบยีบด้านความยัง่ยนืเพิม่ขึน้ 
ธุรกิจต่างๆ จะต้องเผชิญกับความเส่ียงด้าน
ชือ่เสยีง กฎหมาย และการเงนิในรปูแบบใหม่ 
ธุรกิจจึงต้องตีความกฎระเบียบที่เข้ามาใหม่  
และแปลงเป็นการด�าเนินงานเพื่อพัฒนา 
และเปล่ียนแปลงองค์กร

4. Net Zero และ Decarbonization :  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทัว่โลกจ�าเป็นต้อง
ลดลง 7.6% ในแต่ละปี จนถงึปี 2030 เพือ่ให้ 
โลกอยู่ในเส้นทาง 1.5C โดยธรุกจิมบีทบาท
ส�าคัญในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนรุ่น
หน่ึงต้องเผชิญ การค้นพบเทคโนโลยีล่าสุด 
การลงทุน และแนวทางออกที่มีพื้นฐาน
จากธรรมชาติที่ธุรกิจสามารถน�ามาใช้เพื่อ 
อ�านวยความสะดวกและเร่งการเปลีย่นผ่านสู่  
net zero

5. การเปลีย่นแปลงห่วงโซ่อปุทาน: ด้วย
กฎระเบียบด้านสภาพอากาศที่เข้ามา แรง
กดดันของนักลงทุนและความคาดหวังของ 
ผูบ้รโิภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป บรษัิทต่างๆ จะต้อง
มองเห็นความเส่ียงและผลกระทบทั้งห่วงโซ่
คณุค่าของตน การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดจิทิลัทีแ่ขง็แกร่ง การเพิม่การมส่ีวนร่วมของ
ซพัพลายเออร์ และการสร้างความร่วมมอืข้าม 
ภาคส่วน จะเป็นกุญแจส�าคัญให้สามารถ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน ท�าให้เหน็ภาพรวมทัง้ 
ห่วงโซ่อุปทาน และสามารถเพิม่ศกัยภาพให้ตวัเอง 
ด้วยเครื่องมือท่ีจ�าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
แบบองค์รวม

“I believe very strongly that  
corporations could and should be a major  
force for resolving social and  
environmental concerns in the twenty-fif irst  
century.” William Clay Ford, Jr.

1. การมส่ีวนร่วมภายในองค์กร กลยทุธ์ 
และผลกระทบ: ผูน้�าธรุกจิต่างได้รบัมอบหมาย 
ให้ก�าหนดกลยุทธ์ที่จะพลิกธุรกิจทั้งหมด 
ด้วยวาระการเติบโตที่ย่ังยืน การสร้างการมี 
ส่วนร่วมภายใน และความเชือ่ในการด�าเนนิงาน 
ที่ ย่ังยืน เป็นวิธีเดียวที่จะรับประกันการ
เปลีย่นแปลงในเชิงบวก กญุแจส�าคัญในเรือ่งนี ้
คอืการสาธติ และการสือ่สารทีเ่หมาะสมกบั
พนักงานเกี่ยวกับคุณค่าของความยั่งยืนและ
ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์

2. ข้อมลูและข้อมลูเชงิลกึ: ทกุบริษทัต้อง 
พยายามท�าความเข้าใจ และประเมินความเส่ียง 
ของธุรกิจ ความก้าวหน้า และผลกระทบ  
หากไม่มีระบบการรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
ธุรกิจจะไม่สามารถส่งมอบข้อมูลที่มีคุณภาพ
ที่ตอบสนองความต้องการของผู ้มีส่วนได้
เสียและแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการ
เงิน และโอกาสของการเปลี่ยนแปลงได้  
การรวบรวมข้อมลู และข้อมูลเชงิลกึท่ีถกูต้อง 
ไม่เพียงแต่เป็นกุญแจส�าคัญในการก�าหนด 
กลยทุธ์การเปลีย่นผ่านทีป่ระสบความส�าเรจ็ แต่ยงั 
รวมถงึการสร้างข้อมลูใหม่ให้บรษิทัในขณะที่
เริม่การเดนิทางไปในเส้นทางของความย่ังยนื

โดยการเปิดรับซื้อไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมติ คณะกรรมการนโยบาย
พลงังานแห่งชาต ิ (กพช.) เมือ่วนัท่ี 22 ม.ิย. 2565 ทีผ่่านมา ซ่ึงเหน็ชอบให้รบัซ้ือไฟฟ้าขยะ 
อุตสาหกรรมจ�านวน 100 เมกะวัตต์ ในรูปแบบการสนับสนุนตามต้นทุนที่แท้จริง (FiT)  
และให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชงิพาณชิย์ (SCOD) ภายในปี 2569
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‘รมช.มนญัญา’ ประกาศปี 2566 ‘ปีทเุรียน 
ไทยคุณภาพ’ ส่ังตรวจเข้มทเุรยีนส่งออกทกุชปิเมนท์  
ให้ กวก.ประสานจังหวัดสกัดทุเรียนอ่อน  
ทุกรูปแบบ เล็งเพิ่มคน-เครื่องมือ รองรับ 
ฤดทุูเรยีนตะวันออก

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม 
“มาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียนส่งออกไป
สาธารณรฐัประชาชนจนี” พร้อมมอบนโยบาย 
การก�ากับดูแลการส ่งออกทุเรียนไปจีน 
ในฤดกูาลผลติปี 2566 แก่คณะผูบ้รหิารและ 
นายด่านตรวจพชื กรมวชิาการเกษตร และผ่าน 
ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชมุ
ใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ว่า 
ในฤดกูาลผลติทเุรยีนปี 2566 นี ้ประเทศไทย
จะมนีโยบายให้เป็นปีทเุรียนไทยคณุภาพ เพือ่
รักษาตลาดส่งออกทเุรยีนของไทย เน่ืองจาก
ขณะน้ีไทยมคีูแ่ข่งทางการค้ามากขึน้ 

โดยล่าสุดประเทศจีนอนุญาตให้ประเทศ
เวียดนามและฟิลิปปินส์สามารถส่งออก 
ผลทเุรยีนไปยงัจนีได้แล้ว ดงันัน้ การทีจ่ะสามารถ 
รกัษาตลาดส่งออกทเุรยีนไทยไว้ได้ จงึต้องให้
ความส�าคญัในเรือ่งของคณุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน
เท่านั้น นอกจากน้ี ยังได้ก�าชับให้เจ้าหน้าที ่
ตรวจเข้มทเุรยีนส่งออกไปจีน โดยให้ตรวจเข้ม 
ทุกชิปเมนท ์ทั้ งการขนส ่งทางบก เ รือ  
และอากาศ หากพบกระท�าผดิไม่เป็นไปตาม 
มาตรฐานทุเรียนส่งออกหรือแนวทางปฏิบัต ิ
ตามพิธีสารไทย-จีน กรมวิชาการเกษตร 
จะไม่ออกใบรบัรองสขุอนามยัพชืเพ่ือการส่งออก 
อย่างเดด็ขาด 

และส�าหรับกรณีทุเรียนแช่เยือกแข็งนั้น 
ให้มีการตรวจการน�าเข้าและส่งออกอย่าง 
เข้มงวด แม้ว่าจะเป็นการน�าเข้าโดยกฎหมายของ 
กระทรวงพาณชิย์กต็าม แต่กระทรวงเกษตรฯ 
โดยกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ต้องตรวจ 
ในเรือ่งโรคพชื โรคแมลง เพราะหากมีการน�าเข้ามา 

‘มนญัญา’ ประกาศปี 66 ‘ปีทเุรยีนไทยคุณภาพ’ 
สัง่ตรวจเข้มทเุรยีนส่งออกทุกชปิเมนท์

เพื่อส่งออก ก็จะต้องใช้ชื่อของประเทศไทย  
ทัง้ทีเ่ป็นทเุรยีนจากประเทศอืน่ ดงันัน้ เพือ่รกัษา
ช่ือเสียงและมาตรฐานทุเรียนไทย หากพบผิด 
ก็ต้องระงับการส่งออก นอกจากนั้น ให้เพิ่ม 
การตรวจตดิตามด้วยว่าเมือ่น�าทเุรยีนแช่เยอืกแขง็ 
เข้ามาแล้ว น�าไปใช้ท�าอะไร หรือส่งออก 
ไปทีไ่หนบ้าง 

ทเุรยีนของไทยจะต้องไม่หยดุพฒันาคุณภาพ 
เพือ่ไม่ให้ทุเรยีนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคณุภาพ
เลด็ลอดออกไป และเพือ่รกัษาเกษตรกรและ
ตลาดการส่งออกทเุรยีนของไทย ดงันัน้ จึงได้ 
ก�าชับให ้ เจ ้าหน ้า ท่ี ทุกคนท�างานอย ่าง 
ตรงไปตรงมา เพราะเราไม่มนีโยบายสนบัสนนุ
ให้ใครกระท�าผดิ หากเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าผดิ  
ผลกระทบจะตกอยู ่ ท่ี เกษตรกร” รมช. 
มนญัญา กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2565 ทีผ่่านมา  
ส� านั กควบคุมพืชและวัสดุการ เกษตร  
กรมวชิาการเกษตร ซึง่มหีน้าท่ีตรวจสนิค้าพชื
ตามพระราชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 และที่
แก้ไขเพิม่เตมิ เพือ่ออกใบรบัรองสขุอนามยัพชื
ประกอบการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ  
ได้ตรวจและออกใบรบัรองสขุอนามยัพชืมากกว่า  
400,000 ฉบบั สร้างรายได้เข้าประเทศเป็น
จ�านวนมาก โดยมีทุเรียนเป็นสินค้าเกษตร 
ทีส่�าคญัมกีารส่งออกไปสาธารณรฐัประชาชนจนี 
มากเป็นอนัดบั 1 มลูค่าการส่งออกมากกว่า
แสนล้านบาท

ทัง้นี ้กรมวชิาการเกษตรได้ตัง้หน่วยเฉพาะกจิ  
เพ่ือด�าเนินการตรวจสอบทุเรียนต้องได ้
คุณภาพ และปราบปรามทุเรียนสวมสิทธิ ์
ขัน้เดด็ขาด โดยออกมาตรการควบคุมก�ากบัดแูล 
ให้ครอบคลุมทั้งการน�าเข้าและการส่งออก 
ทุเรยีน ท้ังได้ย�า้ว่า การส่งออกทุเรียนทุกชปิเม้นท์ 
จะต้องผ่านการตรวจใบรับรอง GAP ท่ี 
รับรองจากส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที ่6 และเขตทีเ่กีย่วข้อง โดยด่านตรวจพชื  
ส�านกัควบคุมพชืและวสัดกุารเกษตร ทเุรยีน
ทุกชิปเม้นท์ 100% ท่ีส่งออกต้องผ่านการ
ตรวจคุณภาพ (เปอร์เซ็นต์น�้าหนักแห้งเนื้อ
ทเุรยีน) และผ่านการตรวจศตัรูพชื ตลอดจน 
เงื่อนไขต่างๆ ตามข้อตกลงตามพิธีสาร 
ไทย-จีน เพื่อรับรองสุขอนามัยพืช รวมทั้ง 
ผนกึซลีกรมวชิาการเกษตรท้ายตู้จนถึงปลายทาง 
ประเทศจีน

ส�าหรับการส่งออกทุเรียนสดตั้งแต่เดือน
มกราคม-16 กุมภาพนัธ์ 2566 ส่งออกไปแล้ว 
จ�านวน 16 ชิปเมนท์ ปรมิาณ 27,327.95 ตนั  
คดิเป็นมลูค่า 2,823.77 ล้านบาท

‘สนุทร’ น�าร่องโครงการเพิม่ศักยภาพ
การผลิตพชืเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยฯี
รมช.สุนทร น�าร่องโครงการเพิม่ศักยภาพ

การผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ  
ส่งเสรมิการท�าเกษตรปลอดภยัด้วยการปรงุดนิ 
และปลกูผกักระเบ้ือง

โดยเมือ่เรว็ๆ นี ้นายสนุทร ปานแสงทอง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิด
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ด้วยเทคโนโลยกีารพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการ กจิกรรมส่งเสริมการปรุงดินและ
ปลกูผักกระเบือ้ง โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ 
อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน นายอาทิตย์ ศุขเกษม  
รองอธบิดกีรมพฒันาท่ีดนิ พนัจ่าเอกประเสรฐิ มาลยั  
ผู ้ ต รวจราชการกระทรวง เกษตรและ 
สหกรณ์ หมอดินอาสาผู้น�าประชาชนและ 
เกษตรกร เข้าร ่วมว่า จากสถานการณ์ 
การแพร่กระบาดของโควิด-19 ทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการเจริญเติบโตของภาคเศรษฐกจิ จงึต้อง
ปรบัเปลีย่นโครงสร้างด้านการผลติขบัเคลือ่น
เศรษฐกจิโดยนวตักรรม และมุง่สูก่ารพฒันา 
ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่สินค้าและบริการเชิงคณุภาพ  
ปัจจุบันกระแสความต้องการบริโภคอาหาร 
ปลอดภัยผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อมมแีนวโน้มขยายตวัเพ่ิมสงูขึน้ ผูบ้ริโภค 
มีความพร้อมในการซ้ือสินค้าและบริการเพ่ือได้
อาหารปลอดภยัต่อสขุภาพ 

ดงันัน้ จงึเป็นโอกาสดทีีเ่กษตรกรจะได้ปรบั
เปลีย่นระบบการผลติเป็นเกษตรปลอดภัยและ
ยกระดบัเป็นเกษตรอนิทรย์ีในทีส่ดุ กระทรวง 
เกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงมีแนวคิด 
ในการส่งเสริมการปรุงดินและการปลูกผัก 
บนกระเบือ้งโดยใช้นวตักรรมจลุนิทรย์ีของกรม
พัฒนาที่ดินร่วมกับวัสดุปลูกที่มีส่วนผสมจาก
ธรรมชาติการจดัการธาตุอาหารมุ่งเน้นต้นทุน

การผลิตต�่าปลอดสารเคมีและใช้ระยะเวลา 
ในการเพาะปลูกสัน้

 “โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรม 
ส่งเสริมการปรุงดนิและปลกูผกักระเบือ้ง นบัว่า 
เป็นโครงการที่ส�าคัญที่จะช่วยเหลือให้พี่น้อง
เกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการให้มีโอกาส 
ได้รับองค์ความรู ้ใหม่ๆ ช่วยเสริมสร้าง 
ในกระบวนการผลิตพชืลดความเสีย่งของการ 
ปนเป้ือนทางอาหาร ทัง้นี ้ขอขอบคณุทกุภาคส่วน 
ทีไ่ด้มส่ีวนผลกัดันและสนบัสนนุให้มกีารจดังาน 
ในครั้งนี้ให้ประสบความส�าเร็จ และขอเป็น 
ก�าลงัใจให้พีน้่องเกษตรกรจงัหวดัสมุทรปราการ
ได้เรยีนรูก้ระบวนการผลติพชืผกัปลอดภัยจาก
การปรุงดินและปลูกผักกระเบื้องส�าเร็จไปได้
ด้วยดี” รมช.สนุทร กล่าว

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย
กรมพัฒนาที่ดินได้เห็นความส�าคัญของการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
พัฒนาท่ีดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม เพือ่สร้าง
ความเข้มแขง็ให้กบัหมอดินอาสาเกษตรกรและ
ภาคีเครือข่าย จะเหน็ได้ว่า กจิกรรมส่งเสรมิ
การปรงุดินและปลกูผกักระเบือ้งเป็นแนวทาง 
การพัฒนาแบบองค์รวม ภายใต้เป้าหมาย 
ความม่ันคงทางอาหารอย่างยัง่ยนื การส่งเสริมให้ 
เกษตรกร สามารถผลติอาหารเพ่ือบริโภคไว้ใน
ครวัเรอืน ลดค่าใช้จ่ายหรอืสร้างรายได้จากการ 
ขายผกัปลอดภัยในชมุชนได้น้ัน เป็นการขับเคลือ่น 
ของภาครัฐ ที่จะสนับสนุนให ้ เกษตรกร 
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการผลิตสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ด้วยเทคโนโลยี 
และนวตักรรม โดยมเีป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วม 
โครงการไม่น้อยกว่า 150 ราย ในอ�าเภอต่างๆ 
ของจังหวดัสมุทรปราการ

ทีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึความเข้มงวดในการตรวจ
ทุกชิปเมนท์และการตรวจติดตามสวนทุเรียน 
ทีไ่ด้มาตรฐานการปฏบัิตทิางการเกษตรทีดี่ หรอื 
GAP (Good Agricultural Practices) และ 
โรงคดับรรจทุีไ่ด้มาตรฐานหลกัเกณฑ์วธิกีารทีด่ี 
ในการผลติ หรอื GMP (Good Manufacturing 
Practice) เพ่ือรกัษามาตรฐานการส่งออกให้เป็น

ไปตามข้อตกลงของประเทศคูค้่า เพราะไทยได้ท�า
ข้อตกลงเรื่องมาตรฐานการส่งออกกับประเทศ
ปลายทาง จึงยิ่งต้องท�าให้ไทยกลับมาเข้มงวด
ภายในประเทศมากยิ่งข้ึน เพื่อรักษามาตรฐาน
และความเชือ่ถือระหว่างประเทศคู่ค้า

 “ปี 2566 นี ้จะต้องเพิม่ความเข้มข้นให้มากข้ึน  
เพื่อให้ทุเรียนไทยและทุเรียนที่ส่งออกไปจีน 
มคีณุภาพ โดยก�าชับให้กรมวชิาการเกษตรรกัษา
พันธุ์และคุณภาพมาตรฐาน และเป็นพี่เล้ียง 
ให้กบัเกษตรกรและผูป้ระกอบการ โดยต้องหม่ัน
อบรมชีแ้จงสร้างความเข้าใจกฎระเบยีบทีจ่ะต้อง
มกีารปรบัปรงุให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ประเทศคู่ค้าอยูส่ม�า่เสมอ เนือ่งจากเรามีคูแ่ข่ง
เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะปีนีจ้นีได้อนญุาตให้เวยีดนาม
และฟิลปิินส์ส่งทเุรียนเข้าประเทศได้ถอืเป็นคูแ่ข่ง 
รายใหม่ ดังน้ันการปลูกทุเรียนและการค้า 

“อลงกรณ์” คิกออฟโครงการ “ฮับปลา
สวยงาม” ส่งเสริมอาชีพใหม่ ต้ังเป้าพัฒนา
เพชรบุรีเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและแหล่งผลิต 
จ�าหน่ายปลาสวยงาม ป้อนตลาดในและ 
ต่างประเทศ เจาะตลาดหมืน่ล้าน สร้างอาชีพและ 
รายได้ใหม่ให้นักเรยีนนกัศกึษาและประชาชน

นายอลงกรณ์ พลบุตรท่ีปรึกษารัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธาน 
คณะกรรมการฟ้ืนฟแูละพฒันาศกัยภาพประมงไทย  
เปิดเผยภายหลงัเป็นประธานในพธิเีปิดโครงการ 
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามว่า  
กจิกรรมครัง้นีเ้ป็นการคกิออฟโครงการส่งเสรมิอาชพี 
การเลี้ยงปลาสวยงาม ซ่ึงวันนี้เป็นเรื่องปาก
ท้องเร่ืองอาชีพเรื่องการสร้างรายได้ส�าคัญที่สุด 
โดยตั้งเป้าให้เพชรบุรีเป็นศูนย์วิจัยพัฒนาและ
แหล่งผลิตจ�าหน่ายปลาสวยงาม ป้อนตลาดใน
และต่างประเทศ สร้างอาชีพและรายได้ใหม่ 
ให้นกัเรยีนนักศกึษาและประชาชน ผ่านช่องทาง
ตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยคาดหมาย
ว่า จะเป็นการเริม่ต้นอาชพีทางเลอืกใหม่ และ
จะส่งเสรมิให้มธีรุกจิปลาสวยงามและสตาร์ทอัป 
ปลาสวยงามเกิดขึน้ในปีนี้

เพชรบุรีมีศักยภาพสูงมาก สามารถเพาะ
พนัธุส์ตัว์น�า้จืดน�า้ทะเล เช่น ปลาเวยีน ปลากดั 
ปลาหางนกยงู ปลาการ์ตนู เป็นต้น ซึง่เป็นปลา

“อลงกรณ์” คิกออฟโครงการ “ฮบัปลาสวยงาม”
ป้ัน “เพชรบุร”ี เป็นศนูย์เพาะเลีย้งฯ ป้อนตลาด

ซึ่งส่วนใหญ่มีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าสวยงาม
อยูใ่นจงัหวดันครปฐม, ราชบุรี, กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล, นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ในปี 
2564 เกษตรกรขึน้ทะเบียนฯ รับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเล้ียง สัตว์น�า้ สวยงาม (GAP) จ�านวน  
350 ฟาร์ม, สอ.3 จ�านวน 189 ราย และสอ.4  
จ�านวน 83 ราย

โดยแหล่งผลติและตลาดปลาสวยงามท่ีมาก
ทีส่ดุ ต้ังอยูใ่นอ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุร ีมชีือ่
ว่า ”Fish Village” เป็นตลาดกลางปลาสวยงาม 
และสัตว์เล้ียง ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และ
มูลค่าการส่งออกสัตว์น�้าสวยงามที่ปรากฎใน 
ข้อมูลของกรมประมง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
มมีลูค่าประมาณ 700–1,000 ล้านบาทต่อปี แต่ 
มลูค่าซือ้ขายกนัจรงิๆ สงูกว่าทีป่รากฏ 5-10 เท่า 

และประเทศที่น�าเข ้าปลาสวยงามจาก
ประเทศไทยอนัดบัต้นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมรกิา จนี 
เกาหลใีต้ อหิร่าน ญีปุ่น่ รสัเซยี โปแลนด์ ไต้หวนั  
เยอรมนี ฯลฯ โดยเฉพาะจนีเป็นตลาดท่ีมีก�าลงัซ้ือ  
และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที ่
สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่น�าเข้าสัตว์น�้า
สวยงามจากประเทศไทยมากทีสุ่ดต่อเนือ่งอย่าง
ยาวนาน โดยชนิดปลาสวยงามทีส่่งออกมากทีส่ดุ  
คือ ปลากัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
ให้ปลากดัไทยเป็นสตัว์น�า้ประจ�าชาต ิเมือ่ 5 ก.พ. 2562  
และรองจากปลากดัลงมา ได้แก่ ปลาหางนกยงู 
ปลาทอง ปลาลกูผึง้ และปลาหมอส ีเป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง

ได้ด�าเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามให้ควบคู ่
ไปกบัการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลีย้ง 
เพื่อสร้างสายพันธุ์ให้สวยงามแปลกใหม่ เพื่อ
ผลักดันให้ปลาสวยงามไทยก้าวขึน้ไปอยูใ่นระดบั
ประเทศผูส่้งออกปลาสวยงามทีส่�าคญัอนัดบัต้นๆ 
ในตลาดโลกมากยิง่ขึน้ พร้อมทัง้กระตุน้ธุรกิจปลา
สวยงามควบคูไ่ปกบัการปลกูสร้างจติส�านกึในการ 
อนุรักษ์สัตว์น�้าพื้นเมืองของไทย ไม่ให้สูญพันธุ์ 
ไปจากแหล่งน�้าธรรมชาติ ซึ่งในการเพาะเลี้ยง 
ปลาสวยงามน้ัน สามารถท�าเป็นธุรกจิได้หลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น 

1. การเพาะส่งขายในต่างประเทศ 2. การซือ้
ปลาจากฟาร์ม แล้วน�ามาขายออนไลน์ 3. การซ้ือ 
ปลาจากฟาร์ม ขายผู้ส่งออก/ขายต่างประเทศ  
4. การท�าแพลตฟอร์มขายปลาสวยงาม 5. ผลติ 
และจ�าหน่ายอปุกรณ์ครบวงจร เช่น ตูป้ลา พรรณไม้น�า้  
ของตกแต่ง ไฟ อาหาร น�้ายาปรับคุณภาพน�้า 
เป็นต้น.

ส�าหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ
ประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
เบือ้งต้น ณ ห้องประชมุส�านกังานเทศบาลเมือง
เพชรบรุ ีอ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวัดเพชรบุรี มี
นายประพนัธ์ ลปีายะคณุ รองอธิบดกีรมประมง  
พร้อมด้วย นายธเนศ พุม่ทอง ผูอ้�านวยการกองวิจัย 
แ ล ะพัฒน า ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว ์ น�้ า จื ด  
นายสมบญุ ธญัญาผล ประมงจงัหวดัเพชรบรุ ีหวัหน้า 
ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั
เพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมง
ในจงัหวดัเพชรบรุ ี ประมงอ�าเภอ เจ้าหน้าท่ีกรม
ประมง นกัเรยีน นกัศกึษา และครู รวมจ�านวน 
190 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว  
เมือ่วนัที ่3 มนีาคมท่ีผ่านมา

อลงกรณ์ พลบตุร 

ส่วนในเรือ่งของทเุรียนอ่อน ให้กรมวชิาการ
เกษตรไปดูว่า จะสามารถด�าเนินการอย่างไร  
ในกรณทีีต่รวจสอบพบว่ามีการตัดออกมาจ�าหน่าย  
ซึง่ก่อนหน้านีก้รมวิชาการเกษตรจะใช้วิธกีารพ่นสี 
ทุเรียน แต่ยังมีปัญหาว่า มีการน�ากลับมาขาย 
ข้างทาง ท�าให้ผูบ้รโิภคเสียหายเม่ือซือ้ไปแล้วพบ
ว่าเป็นทเุรยีนอ่อน ดงันัน้ ให้ไปหารอืกบัจังหวดั 
ในการด�าเนินการว่า จะมมีาตรการเพิม่เตมิหรอืไม่  
เพือ่แก้ไขปัญหานี ้เช่น การเผาท�าลาย หรอืน�าไป
ประมูลเพือ่ท�าทเุรยีนแปรรปู เป็นต้น

ส�าหรับในช่วงฤดผูลผลติทเุรยีนภาคตะวนัออก 
ที่จะเร่ิมออกสู่ตลาดมาก ตั้งแต่เดือนมีนาคม
เป็นต้นไป ให้กรมวิชาการเกษตรไปพิจารณา 
ว่า จะเพิม่ก�าลงัเจ้าหน้าท่ีและเครือ่งไม้เคร่ืองมอื 
รองรับในการตรวจทุเรียนเพื่อส่งออกอย่างไร 
เพื่อให้ทันกับการส่งออกและปริมาณผลผลิต 

“เกษตรกรสมาชกิผูเ้ข้าร่วมโครงการทัง้ 50 ฟาร์ม  
ที่ส ่งน�้านมดิบให้สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น  
จะได้น�้านมที่มีคุณภาพดีจากการรีดน�้านม
ระบบปิดแบบอัตโนมัติ มีจ�านวนจุลินทรีย ์
ในน�า้นมน้อยกว่า 150,000 โคโลน/ีลบ.ซม.และ 
มจี�านวนเมด็เลอืดน้อยกว่า 200,000 เซลล์/ลบ. ซม.  
เป็นไปตามมาตรฐานการรับซื้อน�้านมโค 
เกณฑ์สงูสดุ นอกจากนี ้ ระบบจดัการอาหาร
แบบ TMR ท�าให้มีปริมาณเนื้อนมไม่รวม
มนัเนย เพิม่ขึน้มากกว่าร้อยละ 8.70 และมี
ปริมาณไขมันที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 4.00 
ส่งผลคณุภาพน�า้นมทีไ่ด้ดขีึน้อย่างเหน็ได้ชดั” 
นายฉันทานนท์ สรุปผลที่ได้จากการด�าเนิน
โครงการ

สหกรณ์ และการสร้างระบบการผสมอาหาร 
ในรปู (TMR) ขณะน้ีมฟีาร์มทีเ่ป็นต้นแบบกว่า  
10 ฟาร์ม และเปิดให้เกษตรกรเลีย้งโคนมรวมถงึ 
ผูท้ีส่นใจได้เข้ามาศกึษาหาความรู้

นอกจากน้ี เกษตรกรสมาชิกยังได้รับ 
องค์ความรู้ด้านการบรหิารจดัการและระบบการ 
ขนถ่ายอาหารเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์ไปยัง
สมาชกิ ขนส่งน�า้นมดบิจากคูลเลอร์แท็งก์ของ
สมาชิกมายังสหกรณ์ ท�าให้ปัจจุบันสหกรณ์ 
มโีรงงานผลติอาหารโคนมส�าหรบัสมาชกิ มีการ 
จดัตัง้ศนูย์รบัน�า้นมดบิ 4 แห่ง โดยสหกรณ์ 
ให้บรกิารรถขนถ่ายน�า้นมดบิจากคลูเลอร์แทง็ก์ 
ของฟาร์มสมาชิกมายังโรงรีดนมระบบปิด 
แบบอตัโนมตัิ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผย
ถงึผลการด�าเนนิงานของ สศก. โดยกองทุน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
(กองทุน FTA) ที่ได้ร่วมกับสหกรณ์โคนม
วงัน�า้เยน็ จ�ากดั จ.สระแก้ว และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ในการพฒันาฟาร์มโคนม 50 ฟาร์ม
ของ Smart Farm สมาชกิสหกรณ์ให้เข้าสู่
มาตรฐาน GAP เพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ 
พฒันาคณุภาพพันธุโ์คนม สร้างมลูค่าเพิม่ของ
น�า้นม ด้วยการปรับปรงุคณุภาพการเล้ียงและ
ระบบการรดีน�า้นมดบิในระบบปิด

“โครงการนี้เร่ิมมาตั้งแต่ปี 2557 เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรี 
ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ได้สนับสนุน 
งบประมาณ 77.69 ล้านบาท เป็นเงนิจ่ายขาด 
4.19 ล้านบาท เพือ่อบรมเกษตรกรหลกัสตูร
การเพิม่ศกัยภาพการเลีย้งโคนม หลกัสตูรการ
จดัการสิง่แวดล้อม และเงินยมืปลอดดอกเบีย้
อกี 73.50 ล้านบาท เพือ่จดัหาแม่พันธุโ์คนม
สายเลอืด Holstein Friesian สร้างโรงเรอืน 
และอุปกรณ์เครื่องรีดนมโคระบบปิดแบบ 
อตัโนมตัพิร้อมแทง็ก์เกบ็ทีม่กีารควบคมุอณุหภมู ิ
รวมถงึการบริหารจดัการระบบขนถ่ายอาหารสตัว์  
และระบบขนส ่งน�้ านมดิบของสมาชิก 
ไปยงัสหกรณ์”

เลขาธกิาร สศก. เผยถึงผลการด�าเนินงาน 
ของโครงการ เกษตรกรได้รบัการจดัสรรโคนม 
เพศเมยีพนัธุ ์Holstein Friesian ฟาร์มละ 10 ตัว  
รวมทัง้สิน้ 500 ตวั ทกุฟาร์มได้รับการสร้าง 
โรงเรอืนและระบบการรดีนมในระบบปิดทีท่นัสมัย  
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจน 
การเลีย้งดโูคนมในระยะตามหลกัวิชาการ ใน 
รปูแบบ Smart Farm ท่ีถกูสขุลกัษณะ เป็นไป 
ตามมาตรฐาน GAP สามารถผลิตน�้านม 
ทีม่คีณุภาพสอดคล้องกบัมาตรฐาน GMP มี 
การสร้างศูนย์ระบบสารสนเทศ ระบบ 
การเลีย้งโคนมของแต่ละฟาร์มทีเ่ชือ่มโยงเครอืข่าย 

สศก.จบัมอื สค.วงัน�า้เยน็ 
พัฒนาศักยภาพโคนม

มนญัญา ไทยเศรษฐ์

สวยงามทีต่ลาดต้องการ โดยเพชรบุรมีศีนูย์วจิยั
และพฒันาการเพาะเลีย้ง สตัว์น�า้ชายฝ่ังเพชรบรุี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าเพชรบุรี 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจืด 
โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชด�าริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
และศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
เพชรบุรี ซึ่งเป็นฐานส�าคัญส�าหรับการพัฒนา
ต่อยอดให้เพชรบรุเีป็นศนูย์กลางของปลาสวยงาม

ท้ังน้ี จากข้อมูลผู้เพาะเล้ียงมีเกษตรกรทีข่ึน้
ทะเบยีน ทบ.1 (สตัว์น�า้สวยงาม) กับกรมประมง 
ในปี 2562 จ�านวน 1,625 ราย, ปี 2563 มจี�านวน 
1,919 ราย และ ปี 2564 มจี�านวน 2,442 ราย 
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การจดัการดนิเปรีย้วเพ่ือปลกูข้าว

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

ไฟเขยีวกรมปศุสตัว์ 1,566 ล.
เดนิหน้าโคบาลชายแดนใต้

กรมวิชาการเกษตร สานต่อนโยบาย  
รมช.มนญัญา ในช่วงฤดทูเุรยีนภาคตะวนัออก 
ออกสู่ตลาด เข้มงวดมาตรฐานป้องกนัทเุรียน 
ด้อยคณุภาพ โดยหากตรวจเจอว่าอ่อน-สวมแปลง  
จบัมอื จ.จนัทบรุ ีปิดล้งและสวนทนัที

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้ประชุมผ่าน
ระบบซูมไปยงัการประชมุผูป้ระกอบการโรงคดั 
บรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูผลิตปี 2566  
ทีม่ ีนายมนต์สทิธิ ์ไพศาลธนวฒัน์ ผูว่้าราชการ
จงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นประธาน พร้อมด้วยตวัแทน
ผู ้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้าใจรับมือ
ฤดูทุเรียนภาคตะวันออกที่ก�าลังทยอยออกสู่
ตลาด (ก.พ.-ก.ค.) โดยเป็นการสร้างการรับรู้
ถงึแนวทางและมาตรการส่งออกไปยงัประเทศ
ปลายทาง ทีม่กีารปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัตาม
ความต้องการของประเทศคูค้่า 

รวมถงึข้อตกลงตามพธิสีารไทย-จีน ทีต้่อง
ปลอดโควดิ ตามมาตรฐานของ GMP Plus และ
ตามบนัทกึข้อตกลงระหว่างไทยและสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท่ีจะ
ไม่เปิดซลีตู้ขนส่งทเุรยีนผ่านไปยงัประเทศที ่ 3 
ต่อชื่อเสียงของประเทศ จ�านวนแปลงกับ
จ�านวนผลผลิตต้องสอดคล้องกัน ซึ่งทั้งสอง
กรณฝีากย�า้ว่า หากกรมวชิาการเกษตรตรวจเจอ 

1. เรือ่งก�าหนดวนัเกบ็เกีย่วทเุรยีนและวนั
เริม่ต้นเข้าสูฤ่ดกูาลทเุรยีนของจงัหวดัจนัทบรีุ ที่ 
แต่ละสายพันธุ์จะมีวันเริ่มต้นต่างกัน ลงวัน 
ที่ 24 ม.ค. 66 โดยก่อนตัดให้สวนและล้ง  
แจ้งด่านตรวจพืชและเจ้าหน้าทีต่รวจเปอร์เซน็ต์ 
น�า้หนกัแห้งของทุเรยีน

2. ประกาศจังหวัดเรื่องการก�าหนด
เปอร์เซ็นต์น�้าหนักแห้งในเนื้อทุเรียนลงวันที่ 
24 ม.ค. 66 ตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร

3. ออกค�าสัง่จงัหวดัจนัทบรีุที ่ 288/2566  
ลงวันที ่24 ม.ค. 66 เรือ่งขอความร่วมมอืปฏบิตัิ
ตามมาตรการตรวจก่อนตดัของจงัหวดั เพือ่เป็น
กลไกควบคุมและป้องกันทุเรียนด้อยคุณภาพ  
โดยให้ผูป้ระกอบการแจ้งจุดบรกิารตรวจก่อนตดั  
และให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนปิดตู้ส่งออก และ 
แผงรับซื้อทุเรียนในตลาดค้าส่งให้ปฏิบัติตาม
มาตรการทีจ่งัหวดัก�าหนด

นอกจากนัน้ ได้เตรยีมแบ่งเกรดโรงคดับรรจุ
เป็นสีเขยีว เหลอืง แดง กรณล้ีงสีเหลอืง แดง 
จะตรวจเข้มข้น ส�าหรบัความผดิการขายทเุรียนอ่อน  
เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
271 หลอกลวงผู้บรโิภคจ�าคกุไม่เกิน 3 ปี และ
ปรบัไม่เกนิ 6 หม่ืนบาท หรือทัง้จ�าท้ังปรบั และ
ความผดิตาม พ.ร.บ.คุม้ครองผูบ้รโิภค พ.ศ. 2522  
มาตรา 47 เอาผดิผูท้�าให้เกิดความเข้าใจผดิเรือ่ง
แหล่งก�าเนดิ สภาพ คณุภาพ หรอืสาระส�าคญั
ที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการไม่ว่าของตนเอง
หรอืผูอ้ืน่ มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 6 เดอืน และปรบั
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และ
กรณเีกษตรกรและล้งอาจถกูเพิกถอนใบรับรอง

ส�าหรับจ�านวนสวนทุเรียนทั่วประเทศ 
61,637 สวน ภาคตะวนัออก 27,276 สวน ภาคใต้  
29,497 สวน และพื้นที่อื่นๆ 4,864 สวน  
โรงคัดบรรจุทุเรียนทั่วประเทศ 1,177 แห่ง  
ภาคตะวนัออก 619 แห่ง ภาคใต้ 462 แห่ง และ
พืน้ทีอ่ื่นๆ 96 แห่ง ทัง้น้ี การตรวจพืชปลายทาง  
จะมกีารตรวจสอบหมายเลขตูสิ้นค้า หมายเลขซีล  
(โดยจะไม่เปิดตู้ตรวจสนิค้า ยกเว้นกรณสีงสยั) 
จากนัน้กรมจะออกใบรบัรองสขุอนามยัพืช (PC) 

จะไม่อนุญาตให้ส่งออกและจะพัก หรือยกเลิก
ใบรบัรองแปลงเกษตรจเีอพแีละใบรับรองจเีอม็พี  
ส�าหรับโรงคัดบรรจุทันที อีกทั้งใบรับรองสวน 
รปูแบบใหม่นัน้ ได้มกีารประสานกับทางการจีน
เรยีบร้อยแล้ว อย่างไรกต็าม กรณทีเุรยีนอ่อน ฝาก
จังหวัดหามาตรการเพื่อป้องกันการน�ามาเวียน
ขายตลาดในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบผู้บริโภค 
ไทยที่ต ้องการทานทุเรียนคุณภาพเช่นกัน”  
นายระพภีทัร์ กล่าว

ด้าน นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่า
ราชการจงัหวัดจนัทบรุ ีกล่าวว่า จังหวดัเห็นด้วย
กับการป้องกันการตัดทุเรียนอ่อนและต้องมีบท
ลงโทษทั้งกับสวนและโรงคัดบรรจุ ตามที่กรม
วชิาการเกษตรก�าหนด นอกจากนัน้ จงัหวดัได้มี
การออกประกาศหลายฉบับเพื่อรักษามาตรฐาน
ทเุรยีนประกอบด้วย

ครม.อนุมัติกรมปศุสัตว์ใช้งบกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 1,566 ล้านบาท เดินหน้า 
โครงการโคบาลชายแดนใต้ ระยะต้นน�้า  
จ่ายคืน 7 ปี ปลอดดอกเบีย้

ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่28 ก.พ. 2566 น.ส.รัชดา  
ธนาดิเรก รองโฆษกประจ�าส�านักนายก
รัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) อนุมติัจัดสรรเงินจากกองทนุสงเคราะห์
เกษตรกรให้กรมปศุสัตว์ยืมเพื่อใช้ด�าเนิน
โครงการโคบาลชายแดนใต้ วงเงนิ 1,566.20 
ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ โดยก�าหนดช�าระคืนภายใน 7 ปี ใน
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 0 มรีะยะเวลาโครงการ 
พ.ศ. 2565–2572

น.ส.รัชดา กล่าวว่า โครงการโคบาล
ชายแดนใต้ของกรมปศุสัตว์นี้ เป็นหนึ่งใน
กิจกรรมของโครงการเมืองปศุสัตว์ภายใต้
กรอบระเบยีงเศรษฐกจิฮาลาลจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคของเกษตรกร 
สูม่าตรฐานฟาร์มเลีย้งสตัว์ GFM/GAP และ
เพิ่มปริมาณโคพร้อมท้ังปรับปรุงสายพันธุ ์ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

โดยการด�าเนินงานจะแบ่งเป็น 3 ระดับ 
คือ 1. ระดับต้นน�้า ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค
เนือ้ให้กลุม่วสิาหกจิโคไทยในหมูบ้่าน จ�านวน 
1,000 กลุ่ม ในพืน้ที ่5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธวิาส สตลู และสงขลา) 
2. ระดบักลางน�า้ จัดต้ังศนูย์ผลติอาหารสตัว์ 
(Feed Center) 3. ระดับปลายน�า้ ส่งเสริม
ร้านตัดแต่ง แปรรูปและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
เนื้อโค (Butcher Shop) จ�านวน 5 แห่ง  
ใน 5 จงัหวดัชายแดนใต้

น.ส.รัชดา กล่าวว่า การใช้งบจากกองทนุ
สงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 1,566.20 ล้านบาท 
ในครั้ ง น้ี  เพื่ อด� า เนินโครงการโคบาล 
ชายแดนใต้ ในส่วนระดับต้นน�า้ ซึง่เป็นการ
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเน้ือให้กลุ่มวิสาหกิจ 
โคไทย จ�านวน 1,000 กลุ่ม ในพืน้ท่ี 5 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ (ปัตตาน ียะลา นราธวิาส สตลู 
และสงขลา)

โดยให้แต่ละกลุม่วสิาหกจิโคไทยจดัท�าคอกกลาง 
ในหมู่บ้านแห่งละ 1 คอก ส�าหรบัเลีย้งแม่โค 
พืน้เมืองกลุม่ละ 50 ตัว เพ่ือผลติโคลกูผสม
ไทยทาจ ิและปลกูพชือาหารสัตว์ (หญ้าสยาม 
หญ้าแพงโกล่า หญ้าซกิแนล หญ้าเนเปียร์ และ 
ข้าวโพด) จ�านวน 20 ไร่ โดยแบ่งการด�าเนนิงาน 
ออกเป็น 3 ระยะ ระยะน�าร่อง เกษตรกร 
60 กลุม่ แม่โคพ้ืนเมอืง 3,000 ตัว ระยะที ่2 
เกษตรกร 440 กลุม่ แม่โคพืน้เมอืง 22,000 ตวั  
และ ระยะที ่3 เกษตรกร 500 กลุม่ แม่โคพืน้เมอืง  
25,000 ตวั

ส�าหรับแผนช�าระเงินคืนภายใน 7 ปี 
กรมปศุสัตว์จะน�าเงินกู้ที่ได้รับคืนจากกลุ่ม
วิสาหกิจโคไทยที่เข้าร่วมโครงการ ส่งคืน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยเกษตรกร 
จะต้องคืนเงินต้นให้กรมปศุสัตว์ร้อยละ 25 
เป็นจ�านวน 4 งวด คอื ทกุสิน้ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6  
และปีที ่ 7 ส่วนทีม่าของรายได้กลุม่วสิาหกจิ
โคไทย เช่น การขายลกูโคตัง้แต่ปีท่ี 2-7 ปีละ 
600,000 บาท ขายแม่โคปลดระวางในปีที ่ 8 
จ�านวน 800,000 บาท ขายมูลโคของแม่โคและ
ลกูโคทัง้ 8 ปี ปีละ 86,400 บาท และขายพชื
อาหารสตัว์ ปีละ 304,500 บาท

“รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มุง่พัฒนาคณุภาพชวิีตความเป็นอยูข่องพีน้่อง 
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ภายใต้การมส่ีวนร่วมและศกัยภาพของท้องถิน่  
การส่งเสริมการเลีย้งโคเป็นหนึง่ในมาตรการภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ความมัน่คงทางอาหาร ทีส่่งเสรมิ 
ให ้เกษตรกรเข ้าถึงแหล่งเงินทุนในการ 
ประกอบอาชีพ เพิม่ประสิทธิภาพการเลีย้งโค 
ของเกษตรกรสู ่มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
GFM/GAP เพิม่ปรมิาณโคในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ ปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพด ี
ทีเ่ป็นความต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและ 
ตลาดฮาลาลโลกอกีด้วย” น.ส.รชัดา กล่าว

กรมวชิาการเกษตรสกดัทเุรยีนด้อยคุณภาพ 
พบอ่อน-สวมแปลง ฟันปิดล้งและสวน

สอบถามเพิม่เตมิ	:	กองวจิยัและพฒันาการจดัการท่ีดนิ	
กรมพฒันาทีดิ่น	โทร.	0	2579	7562

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าหนุน 
การแปรรปูผลไม้ท้องถิน่ ยกลกูหยบีโูดอบแห้ง 
จงัหวัดนราธวิาส เป็นผลิตภัณฑ์เด่น สร้างงาน 
สร้างรายได้ให้ชมุชน พร้อมสนับสนนุปัจจยัการ
ผลติ มาตรฐานสนิค้า และตลาดออนไลน์

นายเข้มแขง็ ยุตธิรรมด�ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิ 
การเกษตร กล่าวว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
บ้านนากอ ต�าบลจอเบาะ อ�าเภอยี่งอ จังหวัด
นราธวิาส ถอืเป็นหน่ึงตัวอย่างของกลุม่ส่งเสริม
อาชีพที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการน�า
ผลไม้ท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า โดยมี
ผลิตภัณฑ์เด่นคือ ลูกหยีบูโดอบแห้ง สามารถ 
สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ ่ม 
ไม่ต�า่กว่าวันละ 300-500 บาทต่อคน จนมกีาร 
พัฒนายกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมี
ส�านักงานเกษตรจงัหวดันราธวิาสและส�านกังาน 
เกษตรอ�าเภอยีง่อ เข้าให้การสนับสนุนด้านการผลติ 
ให้ได้ตามมาตรฐานสินค้า การท�าการตลาด 
แบบออนไลน ์ การประชาสัมพันธ ์สินค ้า  
การสนบัสนนุปัจจยัการผลติ การสร้างความเข้มแขง็ 
ของกลุ ่ม และการสนับสนุนให้สมาชิกที่ มี
ประสบการณ์ หรือทักษะสูง ได้เป็นวิทยากร
บรรยายความรู้ขยายผล สร้างแรงบันดาลใจ 
ให้กบักลุม่อืน่ๆ ต่อไป

ด้าน นางอรณุ ี ยะโย ประธานกลุม่แม่บ้าน
เกษตรกรบ้านนากอ กล่าวถงึแนวคดิการจดัตัง้ 
กลุ ่มว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�าสวน
ยางพาราและรับจ้างทั่วไป แต่ในช่วงปี 2555  

กรมส่งเสรมิการเกษตรชลูกูหยบูีโดอบแห้ง 
แบบอย่างผลิตภัณฑ์เด่นภาคใต้

ประสบปัญหาราคาผลผลติตกต�า่ มรีายได้ไม่เพยีงพอ 
เลี้ยงดูครอบครัว จึงคิดหารายได้เสริมด้วยการ
รวมกลุ่มกนัแปรรปูผลไม้ในท้องถิน่ เช่น ลองกอง 
ทเุรยีน มงัคดุ รวมท้ังลกูหยี ซึง่เป็นไม้ผลทีม่ปีลกู
ในชุมชนมาช้านาน จากนัน้กไ็ด้รบัการสนบัสนุน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการแปรรูปผลผลิตจาก
กรมส่งเสรมิการเกษตร 

ท�าให้ทางกลุ ่มได้มุ ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์
ลูกหยี จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์เด่นช่วยสร้าง 
รายได้ให้กบัสมาชกิ และเครอืข่ายในพืน้ทีเ่ป็นกอบ 
เป็นก�า จนเกิดเป็นกลุ่มแม่บ้านชายแดนใต้ที่มี
ความมัน่คงยัง่ยนื และได้รบัรางวลัต่างๆ มากมาย 

เช่น อย.ควอลต้ีิ อวอร์ด กลุม่แม่บ้านเกษตรกร 
ดเีด่นระดบัจงัหวัดและระดบัเขต รางวัลรองชนะเลศิ 
กลุม่แม่บ้านเกษตรกรดเีด่นระดบัประเทศ โดย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผ่านการรับรองมาตรฐาน 
ฮาลาล (03401/2561) และมาตรฐานสินค้า 
โอทอป ปัจจบุนัมสีมาชกิ จ�านวน 20 คน มีเงนิทุน 
หมนุเวยีนประมาณ 600,000 บาท

นอกจากน้ี กลุม่แม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ 
ยังมีแนวคิดในการอนุรักษ์ต้นหยี ด้วยการน�า
เมล็ดลูกหยีที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป 
มาเพาะปลกูในพืน้ทีข่องหมู่บ้าน เพือ่ให้ต้นหยยีงัคง 
อยูใ่นหมู่บ้านและสร้างรายได้ต่อไปจนถงึรุ่นลูกรุน่หลาน  
และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการ 
ปลูกต้นหยี และเป็นการประชาสัมพันธ์ต้นหยี
ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นตามค�าขวัญของชุมชนท่ีว่า 
“รกับ้านเกดิเท่ียวบ้านเกดิ เทีย่วชมุชนธรรมชาต ิ
ฝายโต๊ะแก ต้นหย ี100 ปี ไม้ถิน่แห่งเทอืกเขาบโูด”  
และ “กินผลไม้ 100 ปี กนิลกูหยบีโูด” รวมทัง้ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฝายโต๊ะแก 
ซึ่งเป ็นโครงการอันเนื่องพระราชด�าริของ 

เข้มแขง็ ยตุธิรรมด�ารง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุย 
เดชมหาราช บรมนาถบพติร

ปัจจบุนั ผลติภัณฑ์ของกลุม่แม่บ้านเกษตรกร
บ้านนากอ มีหลายชนิด ทั้งลูกหยีกวนไร้เมล็ด  
ลูกหยีกวนน�้าผึ้งไร้เมล็ด ลูกหยีคลุกน�้าตาล  
น�า้ลูกหย ีลกูหยแีกะเปลอืก ลกูหยีไม่แกะเปลอืก 
กล้วยอบน�้าผึ้งพลังงานแสงอาทิตย์ ส้มแขก 
ตากแห้ง น�า้ผึง้แท้เขาบโูด กล้วยฉาบ กล้วยกวน 
ทเุรยีนกวน และ มงัคดุกวน รวมทัง้ทางกลุม่ยงัรบั 
จดักระเช้าของขวญัจากผลติภณัฑ์ลกูหย ีเพือ่เป็น
ของขวญัของฝาก 

ส่วนผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มมีช่องทาง 
การจ�าหน่ายหลายช่องทางได้แก่ Facebook : 
อรณุ ีตุก๊, Facebook Page : ลูกยีบูโด Lookyee 
Budo, www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com หรอื
โทร : 08 0867 1063, 08 1276 9921 

ถ้าคุณต้องการปลูกข้าวในดนิเปรีย้วจดั

นเปรีย้วจดั หมายถงึดนิทีม่กีรดก�ามะถนัอยูใ่นชัน้ดนิเป็นปรมิาณมากจนเป็นพษิต่อข้าว
ทีป่ลกู แต่ดนิเปรีย้วจดัเป็นดินทีม่ศีกัยภาพเหมาะสมส�าหรับปลกูข้าว เนือ่งจากเนือ้ดิน

เป็นดินเหนยีวจัด อุม้น�า้ได้ดี และพบในทีร่าบลุ่มต�า่ ดนิมหีน้าดนิลกึมากกว่า 15 เซนติเมตร 
แต่มข้ีอจ�ากดัทีค่วามเป็นกรดจดัของดิน และขาดแคลนธาตอุาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ดงันัน้ หากปรบัปรงุแก้ไขความเป็นกรดของดินแล้วเพิม่ธาตอุาหารทีจ่�าเป็น กส็ามารถปลกู
ข้าวได้ผลผลติสงู

การจดัการดนิเปรีย้วจัดเพ่ือปลูกข้าว

แก้ไขความเป็นกรดของดนิด้วยวัสดปุนู (ปนูมาร์ล หินปนู
บด หนิปนูฝุน่) หว่านทัว่พืน้ที ่ไถคลกุเคล้ากบัดนิ หมกัดนิไว้ใน
สภาพทีช่ืน้หรือมนี�า้ขังประมาณ 7 วนั

อตัราปนูทีแ่นะน�า
- กรดรุนแรงน้อย (pH 4.5-5.0) หรือพบช้ันดินกรด

ก�ามะถนัลกึ ในช่วง ความลกึ 100-150 เซนตเิมตร จากผวิดิน  
ใช้ปนู 0.5 ตนัต่อไร่

- กรดรนุแรงปานกลาง (pH 4.0-4.5) หรอืพบชัน้ดนิกรด
ก�ามะถนัลกึ ในช่วงความลกึ 50-100 เซนตเิมตร จากผวิดิน 
ใช้ปนู 1 ตนัต่อไร่

- กรดรนุแรงมาก (pH น้อยกว่า 4.0) หรอืพบชัน้ดนิกรด
ก�ามะถันตื้น ภายในความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดิน  
ใช้ปนู 1.5 ตนัต่อไร่

 การใส่ปุย๋เคมี
แบ่งใส่ 2 ครัง้ คอื ครัง้แรกใส่รองพืน้ก่อนปักด�า 1 วนั  

หรอืหลงัหว่านข้าวงอก 20 วัน
ครัง้ที ่ 2 ใส่ปุย๋ยูเรยี (46-0-0) แต่งหน้าช่วงข้าว 

ตัง้ท้องอาย ุ50-60 วัน

 ชนดิและอตัราปุ๋ยเคมท่ีีแนะน�า
นาด�า

ครัง้ที ่1 ปุย๋ 16-20-0 
อัตรา 15 กิโลกรัมต่อไร่ 
หรือใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 
อตัรา 5 กิโลกรมั ร่วมกับปุย๋  
0-46-0 อตัรา 6.5 กิโลกรมัต่อไร่  

ครัง้ที ่2 ใส่ปุย๋ยเูรยี (46-0-0) อตัรา 15 กโิลกรมัต่อไร่ แต่งหน้าช่วงข้าวตัง้ท้องอาย ุ40-45 วัน  
หลงัปักด�า

 นาหว่าน
ครัง้ที ่1 ใส่ปุย๋ 16-20-0 อตัรา 15 กิโลกรมัต่อไร่ หรอืใส่ปุ๋ยยเูรยี (46-0-0) อตัรา 5 กโิลกรมั 

ร่วมกบัปุย๋ 0-46-0 อัตรา 6.5 กโิลกรัมต่อไร่ หลงัข้าวงอก 20 วนั

 การก�าจดัวชัพชื
ควรมีการก�าจัดวัชพืชทั้งในนา

ข้าวและบนคนันา

 การจดัการน�า้ในแปลงนา
ให ้มีน�้ า ขังประมาณ 5-10 

เซนตเิมตร ตลอดฤดูกาลปลกู และ
ระบายน�้าออกในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว 
ข้าวประมาณ 20 วนั ไม่ปล่อยให้ดนิแห้ง 
จนแตกระแหง  เพื่ อป ้ อ งกั น 
การเกดิกรดเพ่ิมขึน้

หลงัเกบ็เกีย่วข้าว แนะน�าให้ปลกูพชืตระกลูถัว่ 
หมนุเวยีนในนาข้าว เพือ่คลุมดนิ รกัษาความชืน้ในดนิ  
และเพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารให้กับข้าว 
ในฤดกูาลปลกูต่อไป

หรือใส่ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ก่อนปักด�าข้าว 3 วัน และใส่ปุ๋ย 
ยเูรีย อตัรา 5 กโิลกรัมต่อไร่ รองพืน้ก่อนปักด�า 1 วนั

ครัง้ท่ี 2 ใส่ปุย๋ยูเรยี (46-0-0) อตัรา 10 กโิลกรมัต่อไร่  
แต่งหน้าช่วงข้าวตัง้ท้องอาย ุ50-60 วนั หลงัหว่าน

การใส่น�า้หมกัชีวภาพ ทีเ่ตรยีมจากผกั ผลไม้ ปลา 
หอยเชอรี ่และสารเร่งซปุเปอร์ พด.2 เพือ่เร่งการเจรญิ

เตบิโตของราก ล�าต้น และการแตกกอ
ของข้าว โดยแบ่งใส่ 3 ครัง้ๆ ละ 5 ลติร
ต่อไร่ เจอืจาง 1 : 500 ฉดีพ่นต้นข้าว
อายุ 30 50 และ 60-65 วัน หรือใส่
พร้อมการปล่อยน�า้เข้านา

นอกจากนี้ กลุ ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนากอ ยังมีแนวคิดในการ
อนรัุกษ์ต้นหย ี ด้วยการน�าเมลด็ลกูหยทีีเ่หลอืทิง้จากกระบวนการแปรรปู 
มาเพาะปลูกในพ้ืนทีข่องหมูบ้่าน เพ่ือให้ต้นหยียงัคงอยูใ่นหมูบ้่านและสร้าง
รายได้ต่อไปจนถงึรุน่ลูกรุน่หลาน 
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พลิกปมูหลังปมร้อน หจก.บุรเีจรญิฯ 
ท�ำพษิ ศำล รธน.สัง่หยดุปฏบัิตหิน้ำท่ี

รับเหมาก่อสร้างยักษ์ใหญ่ในพื้นที่ “อีสานใต้”  
รวมถงึ หจก.แห่งนี ้ยงัเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภายใต้ 
สงักดักระทรวงคมนาคม ในช่วงที ่นายศกัดิส์ยาม  
นัง่รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมด้วย อาจเข้าข่าย 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืไม่?

 ค�าตอบไม่ชดัเจน
ส�าหรับทีม่าทีไ่ปของ หจก.บรุเีจริญฯ จากการ

ตรวจสอบกบักรมพฒันาธุรกจิการค้า พบว่า เมือ่ 
ปี 2539 นายศกัดิส์ยาม และ พ.ต.ต.เพิม่พนู ชิดชอบ  
(ยศขณะนั้น) คือผู้ร่วมก่อตั้ง และร่วมลงหุ้น  
หลงัจากนัน้นายศกัดิส์ยามได้ลาออกจากการเป็น
หุน้ส่วนเม่ือปี 2540 กระทัง่ปี 2558 ได้กลบัมา 
เป็นหุ้นส่วนใหญ่อีกครั้ง ต่อมาในปี 2560 มี  

นางสาวนภาพร สแีสง ลงหุน้ด้วย เงนิจ�านวน 
1,000 บาท และ นางสาวอนนัญลกัษณ์ เจริญเดช 
ลงหุน้ด้วย เงินจ�านวน 1,000.00 บาท 

ส�าหรับกรรมการปัจจุบันมี 4 คน ได้แก่  
นายศภุวฒัน์ เกษมสทุธิ ์นางสาวปริชาต ิขันเสน  
นายเอกราช ชิดชอบ นางสาววรางสิริ ระกิติ  
โดยในปี 2563 กรรมการเข้ามาใหม่ 6 ราย ได้แก่  
นางสาวนภาพร สีแสง, นางสาวอนันญลักษณ์  
เจรญิเดช, นางสาววรางสริ ิระกติ,ิ นางสาวปรชิาติ  
ขันเสน, นายเอกราช ชิดชอบ และนายศุภวัฒน์  
เกษมสทุธิ ์และเมือ่ ปี 2564 นางสาวอนนัญลกัษณ์ 
เจรญิเดช และนางสาวนภาพร สแีสง เข้าใหม่ ได้ออก 
จากการเป็นกรรมการ 

 2 ปี รับงานกระทรวงคมนาคม
 กว่า 1,000 ล้าน

โดยตั้งแต่ปี 2558–2565 ได้รับการจัดซ้ือ 
จดัจ้างจากภาครฐั จ�านวน 296 โครงการ รวมมูลค่า 
งานท่ีได้รบัจากภาครฐั 3,262.93 ล้านบาท ซึง่ใน 
ช่วงปี 2564-2565 เพียง 2 ปี มีการจัดซื้อ 
จดัจ้างจากกระทรวงคมนาคม ด้วยกัน 47 โครงการ 
วงเงิน 1,088 ล้านบาท ได้แก่ ปี 2564 จ�านวน  
23 โครงการ วงเงนิ 595.65 ล้านบาท แบ่งเป็น 
กรมทางหลวง 8 โครงการ วงเงิน 274.43 ล้านบาท  

เปิดธรุกจิ หจก.บรุเีจรญิคอนสตรคัชัน่ ชนวน
เหตุส�าคัญโยงปม “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” ซุก
ทรัพย์สิน จนถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติ
หน้าท่ีเมือ่วนัท่ี 3 ม.ีค. 66 พบเพียง 2 ปี รบังาน
กระทรวงคมนาคมกว่าพนัล้านบาท

พลันทีศ่าลรฐัธรรมนญูมมีตเิอกฉนัท์รบัค�าร้อง  
54 ส.ส.ฝ่ายค้าน กรณกีล่าวหาว่า นายศักดิส์ยาม  
ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ในฐานะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู ้ถูกร้อง  
ยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและ
เจ้าของ หจก.บรีุเจริญคอนสตรัคช่ัน อย่างแท้จรงิ 
ซ่ึงจะท�าให้ผูถ้กูร้องเข้าไปเกีย่วข้องกับการบริหาร
จดัการหุน้หรอืกจิการของ หจก. เป็นการกระท�า
อนัเป็นการต้องห้ามตามรฐัธรรมนญู มาตรา 187  
ประกอบพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) การจดัการหุน้ส่วน 
และหุน้ของรฐัมนตร ี พ.ศ. 2543 มาตรา 4 (1)  
เป็นเหตใุห้ความเป็นรัฐมนตรีของนายศกัดิส์ยาม
ส้ินสดุลงเฉพาะตวัตามรฐัธรรมนญู มาตรา 170 
วรรคหนึง่ (5) ประกอบมาตรา 187 หรอืไม่

โดยศาลรฐัธรรมนญูสัง่ให้นายศกัดิส์ยามช้ีแจง
ภายใน 15 วนั และมมีติเอกฉนัท์ให้หยดุปฏิบัติ
หน้าทีต่�าแหน่งรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ทนัท ีนบัตัง้แต่ 3 ม.ีค. 2566 วันท่ีศาลรฐัธรรมนญู
มคี�าสัง่รบัค�าร้อง จนกว่าศาลจะมคี�าวนิิจฉยัต่อไป

 เปิดผังบรษิทั หจก.บรุเีจรญิคอนสตรคัชัน่
หจก.บรุเีจรญิคอนสตรคัชัน่ ตัง้อยูบ้่านเลขที่ 

30/17 หมู่ที ่15 ต.อสิาณ อ.เมอืงบรุรีมัย์ จ.บรุรัีมย์ 
ซึง่เป็นทีอ่ยูเ่ดียวกบันายศกัดิส์ยาม ได้แจ้งในบตัร
ประจ�าตัวประชาชนและแจ้งต่อกรมพฒันาธรุกจิ
การค้าด้วย โดยบริษัทจดทะเบียนวันที่ 8 มี.ค. 
2539 ประกอบกจิการรบัเหมาก่อสร้าง ด้วยทนุ
จดทะเบยีนปัจจบุนั 159 ล้านบาท

มีรายชื่อผู้ร่วมลงทุนจ�านวน 6 ราย ได้แก่ 
นายศภุวฒัน์ เกษมสทุธิ ์ ลงหุน้ด้วย เงนิจ�านวน  
159,496,000 บาท นางสาวปริชาติ ขันเสน  
ลงหุน้ด้วย เงนิจ�านวน 1,000 บาท นายเอกราช ชดิชอบ  
ลงหุ้นด้วย เงินจ�านวน 1,000 บาท นางสาว 
วรางสิร ิระกติ ิลงหุน้ด้วย เงนิจ�านวน 1,000 บาท 

ทัง้นี ้ข้อมลูงบการเงนิน�าส่งในปี 2564 พบว่า 
มีสนิทรัพย์รวม 302 ล้านบาท รายได้รวม 629 
ล้านบาท รายจ่ายรวม 603 ล้านบาท และก�าไร
สทุธ ิ20 ล้านบาท

 ทีม่าทีไ่ปของเรือ่ง
เกิดจากการขุดคุ้ยของสื่อว่า หจก.บุรีเจริญ

คอนสตรคัชัน่ ซึง่มคีนสกลุ “ชดิชอบ” เป็นผูก่้อร่าง 

Foresight Center by ETDA 
ชวนมองดิจทิลัภาคท่องเทีย่ว
ETDA โดย Foresight Center ชวน 

พาร์ทเนอร์ด้านการท่องเท่ียวและหน่วยงาน
ท่ีเกีย่วข้อง มาร่วมสะท้อน ค้นหาปัจจยัและ
สัญญาณส�าคญัๆ ที่น่าจับตาเกีย่วกับการใช้
ดจิทิลัในอตุสาหกรรมท่องเทีย่วในอกี 10 ปี
ข้างหน้า 

ท้ังนี ้เพ่ือร่วมกนัฉายภาพอนาคตการท่องเทีย่ว 
ไทยมิติใหม่แห่งโลกดิจิทัล ท่ีครอบคลุมทั้ง
มิต ิสงัคม เทคโนโลยี เศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม 
นโยบาย เป็นต้น เม่ือวันที่ 19 มกราคม 
พ.ศ. 2566 ณ ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทาง
อเิลก็ทรอนกิส์ ทีผ่่านมา 

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู ้อ�า นวยการ 
ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิกส์ 
หรือ ETDA กล่าวในกิจกรรมนี้ ว่า เพราะ
อนาคตล้วนขึน้อยูก่บัปัจจุบนั Foresight จงึเป็น
อกีหนึง่เครือ่งมอืทีม่ไีว้เ พือ่คาดการณ์อนาคต  
ว่าในประเด็นที่เราก�าลังท�าอยู่ในอีก 10 ปี 
ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ? อะไรคอื best case และ 
worst case ที่ต้องจับตา  ซึ่ง จากกิจกรรม 
ครัง้นี ้Foresight Center by ETDA จะมบีทบาท 
ในการรวบรวมข้อมลู มาวเิคราะห์ สังเคราะห์ 
จดัท�าเป็น Policy recommendation ว่าเรา 

จะพฒันา Infrastructure นโยบาย Strategy  
ตลอดจนโปรโมช่ันต่าง  ๆเพือ่ผลกัดนัการท่องเทีย่ว 
ในยคุดจิทิลั เร่งเครือ่ง GDP ไ ทยอย่างไร...  
ดร.ชยัชนะ กล่าว 

ด้าน ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการ  
ETDA และหัวหน้าทีม Foresight Center  
by ETDA เพ่ิมเตมิว่า กลุ่มท่องเทีย่วเราทราบ
กนัดอียูแ่ล้วว่า Digital คอื Next wave ท่ีท�า 
ให้ธุรกจิเราเตบิโตและอยูร่อด ส�าหรบั Digital 
Tourism กถื็อเป็ น Sector ทีม่คีวามส�าคญั 
ในการขยบั Ranking GDP ของประเทศ ดงันัน้ 
เราจึง Focus กลุม่ท่องเทีย่ว และชวนมาร่วม
จดัท�า Strategic Foresight ร่วมกนั เพราะใน
โลกทีไ่ม่แน่นอน นีจ่ะเป็นเครือ่งมอืทีท่�าให้เรา
มองไปจดุเดยีวกนั 

 ดร.ชัยชนะ มติรพนัธ์ 

MDES-depa บกุ MWC Barcelona 2023 
หารือความร่วมมือพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัล 
พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยทีัว่โลก

นายชัยวุฒิ ธนาคมา นุสรณ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดจิิ ทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
(MDES) พร้อมด้วย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ 
ประธานกรรมการก�ากั บส�านักงานส่งเสริม 
เศรษฐกิจดิจิทัล (d epa) ผศ.ดร .ณัฐพล  
นิมมานพัชรินทร์ ผูอ้�านวยการใหญ่ depa และ 
ทมีผูบ้รหิาร ร่วมงาน Mobile World Congress  
(MWC)  Baecelona 2023 ณ เมืองบาร์เซโลนา 
โดยมวีตัถปุระสงค์ใ นการศกึษานวตักรรม และ
พบปะผูป้ระกอบการด้ านเทคโนโลยเีพือ่ต่อยอด
แนวทาง การสร้างความ ร่วมมือด้านการลงทุน
และการพฒันาระบบนเิวศดจิทิลัในประเทศไทย 
ไม่ว่า จะเป็นการเยีย่มชมเทคโนโลยกีารวางสาย
เคเบิล ใต้น�้าเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 
Fiberhome, 5G Use Case จาก Ericsson,  
5G/IoT part/component/system จากค่ายต่างๆ  
อาทิ ZTE, Cisco, In tel, etc. รวมถึงกลไก
สนบัสนนุ Digital Startup และไอเดยีสร้างสรรค์
จาก Startup ทัว่โลก

ทัง้นี ้นายชยัวฒุ ิธนาคมานสุรณ์ ได้เดนิทาง 
เข้ารว่มการประชุม G SMA Ministerial  
Programme ระหว่างวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ - 1 มีนาคม  
2566 เ มืองบาร์เซโลน า ราชอาณาจักรสเปน 

ซึ่งการประชุมดังกล่ าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน 
Mobile World Congress 2023 (MWC2023)  
นบัเป็นงานประชมุนานาชาตแิละนทิรรศการด้าน 
การสื่ อสารไร้สายและ เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีใหญ่
ทีส่ดุในโลก โดยเม่ือวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2566 
รัฐมนต รีว่าการกระทร วงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

ดอีีเอส โชว์ศกัยภาพดจิทัิลไทย 
ในงานโมบาย เวิลด์ คองเกรส 2023

และสงัคม ได้เข้าร่วมการประชมุโต๊ะกลมระดบั 
รฐัมนตร ีและปาฐกถาพเิศษ ในหวัข้อ Innovation  
underpins the creat ion of new digital  
products and services and their application 
in the digital economy

ทั้งน้ี ได้น�าเสนอนโ ยบายและแผนระดับ
ชาตว่ิาด้วยการพัฒนาดจิทิลั เพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม พ.ศ. 2561–2580  ซึง่มเีป้าหมายในการ
ขับเคล่ือนประเทศไปสูก่ารเป็น Digital Thailand 
และกล่ าวถงึบทบาทของเทคโนโลยปัีจจบุนัทีจ่ะ 
ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ได้ อาทิ เทคโนโลยี  

Big Data, AI และ Blockchain รวมถงึ โครงการ 
ที่ส�าคัญของไทยที่มีก ารน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ขบัเคลือ่น อาท ิ Smart  City Thailand และ 
Thailand Digital Valley พร้อมเน้นย�า้นโยบาย
ของรัฐบ าลไทยในการป้อง กันและปราบปราม 
Online scams และแก๊งคอลเซนเตอร์ อกีด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดิจิทัลฯ ได้หารือ
กบัผูป้ ระกอบการด้านเท คโนโลยแีละ startups  
ภายในงาน MWC ซึง่เป็นงานระดบัโลกท่ีจดัขึน้ 
เป็นประ จ�าทุกปี และมีชื่อเสียงที่สุดในวงการ
อตุสาหกรรมโทรศพัท์เคล่ือนที ่และมนีทิรรศการ
ด้านเทค โ น โลยีโทรคมนาคม ของบริษัทชั้นน�า
ท่ัวโลก เ ข้าร่วม โดยในปีนี้มีหัวข้อหลักส�าคัญ 
(Theme) คอื 5G Acceleration, Metaverse, 
AI และ Digital Everything

ด้าน นา ย เ วทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด 
กระทรวงดจิิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ได้เข้าร่วม 
การประชุ ม กับผู้บริหารส หภาพโทรคมนาคม 
ระหว่างประเทศ หรือ ITU และรฐัมนตรด้ีาน 
ICT/ดิจิ ทัลจากประเทศต่ างๆ โดยได้ยกหัวข้อ 
แนวทางความร่วมมือในการแก้ปัญหา online scams  

ใน ท่ีปร ะ ชุม  ซึ่ งป ัญหานี้ เป ็ นป ัญหาที่ 
เกดิข้ึน ในทกุประเทศทั่ วโลก โดยในทีป่ระชุมมี
รัฐมนตรี ด้านไอซีที/ดิจิทัลเข้าร่วมการประชุม 
ประมาณ 20 ประเทศ อาท ิสวเีดน แอฟรกิาใต้ 
อนิเดยี อกูานดา อาเจนตน่ิา ปาเลสไตน์ ไนจีเรยี 
กมัพูชา และไทย

นอกจากนี้ Mr.Sigve Brekke CEO ของ
บริษัท เ ท เลนอร์ กรุ๊ป ได้ขอเข้าพบหารือกับ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงฯ เพื่อน�าเสนอการ
ด�าเนินง า น ขององค์กร และการด�าเนินธุรกิจ
ในภมูภิา ค เ อเชีย รวมถงึประเทศไทย และได้ 
กล่าวขอบ คุ ณรัฐบาลไทยท่ีให้การสนับสนุน 
ภาคเอกชนมาโดยตลอด และพร้อมจะหาแนวทาง 
ความร่วม มื อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ 
ในประเทศไทยต่อไป

นายศกัดิ์ ส ยามจะได้รบัการโปรดเกล้าฯ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งรั ฐ มนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ใน 
รฐับาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 2/1 เมือ่วนัที่  
10 ก.ค. 2562 ราว 23 วนั

แต่เงื่อน ป ม ส�าคัญที่ยังตอบไม่ชัดเจน คือ  
1. นายศกัดิส์ยาม ระบวุ่า มกีารขายหุน้ให้กบัศภุวัฒน์  
โดยแบ่งเป็นการโอนเงนิ 3 ครัง้ ตามเอกสารสลปิ
การโอนเงิน ผ่านธนาคารธนชาต 3 ฉบบั ได้แก่  
ส.ค. 2560 จ�านวน 35 ล้านบาท ก.ย. 2560 จ�านวน 
35 ล้านบาท และ ม.ค. 2561 จ�านวน 49.5 ล้านบาท  
รวมเป็นเงนิ 119.5 ล้านบาท

โดยในสญัญาซื้อขายหุน้ทีแ่จ้งต่อกรมพฒันา
ธรุกจิการค้า มีการระบุว่า ท�าสญัญาเมือ่วนัท่ี 26  

ม.ค. 2561 ที ่หจก.บรีุเจรญิฯ  
ซึ่ งคือที่ ตั้ ง เดียวกับ 
บ้านนายศั ก ดิ์ ส ยาม  
ณ บ้านเลขท่ี 30/2 ม.15 
ต.อสิาณ อ.เมอืงบุรรีมัย์  
จ.บุรีรัม ย์  เ ท่ากับว่า  
การช�าระเงิ นลอตแรก  
เกดิขึน้ก่อนท�าสญัญาราว  

6 เดอืน

ของรัฐ อย่างน้อย 36 โครงการ รวมวงเงิน  
319.99 ล้านบาท

หากนบัช่วงนายศกัดิส์ยามเป็นรฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงคมนาคมแล้ว (ปี 2562-ปัจจุบัน)  
พบว่า ระหว่างปี 2562-2565 หจก.บรีุเจริญฯ เป็น 
คู ่ สัญญากับหน ่วยงานของรัฐอย ่ างน ้อย  
114 โครงการ รวมวงเงนิ 1,748 ล้านบาท ถ้าโฟกสั
เฉพาะหน่วยงานภายใต้สงักดักระทรวงคมนาคม 
พบว่า เป็นคู่สัญญาอย่างน้อย 48 โครงการ  
รวมวงเงนิ 888.44 ล้านบาท

และไฉน นายศักดิ์สยาม จึงน�าหุ้นใหญ่ใน 
หจก.แห่งนี ้มาขายให้กับ “เพือ่นสนทิ” ด้วยราคา
ปกต ิ(ราคาพาร์) ไม่คดิก�าไรใดๆ ท้ังส้ิน ทัง้ทีใ่นปี 
2560 หจก.แห่งนี ้ มสีนิทรัพย์ถงึ 205 ล้านบาท  
มรีายได้ถงึ 340 ล้านบาท ก�าไรกว่า 10 ล้านบาท 
แถมยังเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐวงเงิน 
ไม่ต�า่กว่า 319 ล้านบาท (ในช่วงปี 2560)

 ข้อมลูทีน่�ามาอภิปราย
นอกจากนี ้นายปกรณ์วฒุ ิอดุมพพิฒัน์สกลุ 

ส.ส.บญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล อภปิรายอ้างว่า 
ข้อมูลจากกรมสรรพากรและประกันสังคม พบ
ว่า นายศภุวัฒน์ มรีายได้ระหว่างปี 2558-2563 
มรีายได้ตกปีละ 100,000 บาท หรือเฉลีย่เดอืนละ 
9,000 บาท โดยมาจากเงนิเดอืนจากบรษิทั ศลิาชยั  

บรุรัีมย์ (๑๙๙๑) จ�ากดั เพียงแหล่งเดยีว
ส่วนธุรกิจของนายศุภวัฒน์ 5 แห่ง  

ถกูนายทะเบยีนขดีชือ่ว่า “ร้าง” 3 แห่ง เหลอื 
เพยีง 2 แห่ง คอื หจก.บรุเีจรญิฯ ทีเ่พ่ิง
ซ้ือหุ้นจากนายศักดิ์สยามเมื่อต้นปี 

2561 อกีแห่งคอื บรษิทั สวนกหุลาบ 
เซอราร่ีซีล จ�ากัด ทุนปัจจุบัน 15 ล้านบาท 
บรษิทัแห่งนีไ้ม่มรีายได้ในช่วง 3 ปีหลงัสดุ โดย 
ย้อนกลบัไปมีรายได้เม่ือปี 2561 แค่ 3 ล้านบาทเศษ  
ขาดทุนสุทธิกว่า 1.9 ล้านบาท ย้อนไปมีก�าไร 
ล่าสุดเมือ่ปี 2560 แค่ 2 ล้านบาทเศษ 

แล้วนายศุภวัฒน์ น�าเงินจากไหนมาเป็น 
ค่าจ่ายหุน้แก่นายศกัดิส์ยาม แบ่งเป็น 3 ช่วงคอื ก้อนแรก  
35 ล้านบาท ก้อนสอง 35 ล้านบาท และก้อน
สาม 49.5 ล้านบาท รวมเป็นเงนิ 119.5 ล้านบาท 
ทั้งหมดคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงื่อนปมดังกล่าว  
ทีย่งัถกูสงัคมกงัขาอยู ่จนถกูฝ่ายค้านยืน่ค�าร้องต่อ
ศาลรฐัธรรมนญู และศาลมคี�าสัง่รับค�าร้อง พร้อม
กบัให้นายศกัด์ิสยาม หยดุปฏบิตัหิน้าทีใ่นตอนนี้

ประเดน็นี ้ นายศักดิส์ยาม เคยชีแ้จงแล้วว่า 
การซ้ือขายหุ้นไม่จ�าเป็นต้องช�าระและโอนเงิน
ทันที โดยตัวเขาและนายศุภวัฒน์เป็นเพื่อนกัน 
การซื้อขายหุ ้นมีการพูดคุยตั้ งแต ่ป ี  2560  
เพราะเมือ่รฐัธรรมนญูปี 2560 มผีลบงัคบัใช้ ตวัเขาเป็น 
นกัการเมอืง จงึต้องเคลยีร์คณุสมบตัเิหล่าน้ีให้หมด 
และได้ด�าเนนิการก่อน

2. ระหว่างปี 2558-2561 นายศักดิ์สยาม
ได้กลับมาถือหุ้นใหญ่ใน หจก.บุรีเจริญฯ มีการ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนครั้งใหญ่ 3 ครั้ง  
3. สนิทรพัย์ของ หจก.บรีุเจรญิฯ ระหว่างปี 2560  
ในช่วงทีน่ายศกัดิส์ยาม ระบวุ่า ได้มกีารหารอืพดูคยุ
กบันายศภุวฒัน์ เพือ่ท�าสญัญาซ้ือขายหุน้ดงักล่าว 
พบว่า หจก.บรุเีจรญิฯ เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงาน 

ศกัด์ิสยาม ชิดชอบ

สร้างขึน้มา ก่อนจะขายหุน้ดงักล่าวแก่บคุคลอืน่ 
ช่วงก่อนที่ นายศักดิ์สยาม จะเข้ารับต�าแหน่ง
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เมือ่ปี 2562 
กระทั่งฝ ่ายค ้านน�าไปอภิปรายไม ่ไว ้วางใจ 
ครัง้ทีผ่่านมาว่า นายศกัดิส์ยาม อาจเข้าข่ายใช้ “นอมนิ”ี  
ถือหุ้นใน หจก.บุรีเจริญคอนสตรัคช่ัน เอกชน 

นายเอกราช ชดิชอบ เข้ามาร่วมเป็นหุน้ส่วน หลงัจาก 
เม่ือปี 2561 นายศักดิ์สยาม ได้โอนหุ้นให้แก่  
นายศภุวัฒน์ เกษมสทุธิ ์มูลค่าหุน้ 119 ล้านบาทเศษ 
 ต่อมาในช่วงปี 2558 ทีน่ายศกัดิส์ยาม กลบัมา 
เป็นหุ้นส่วนใหญ่ใน หจก.บุรีเจริญฯ ได้มีการ
เปลีย่นทีต่ัง้มาเป็น เลขที ่ 30/2 ม.15 ต.อิสาณ 
อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งตรงกับที่อยู่ของ 
ศกัดิส์ยาม ทีแ่จ้งในบตัรประจ�าตวัประชาชน และแจ้ง 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยระหว่างปี  
2558-2562 หรือราว 4 ปี หจก.บรุเีจรญิฯ ใช้ทีต่ัง้ดงักล่าว  
ซึง่เป็นทีอ่ยูเ่ดยีวกบันายศกัดิส์ยามมาโดยตลอด

หลงัจากนัน้ เมือ่วนัที ่ 5 ม.ิย. 2562 มกีาร
เปลี่ยนที่ตั้ง หจก. มาเป็นเลขที่ 30/17 ม.15  
ต.อสิาณ อ.เมอืงบรุรีมัย์ จ.บรุรีมัย์ โดยเกดิขึน้ก่อนหน้าที ่

และกรมทางหลวงชนบท 15 โครงการ  
วงเงิน 321.22 ล้านบาท และ ปี 2565 จ�านวน 
24 โครงการ วงเงนิ 493.56 ล้านบาท แบ่งเป็น 
ของกรมทางหลวง 9 โครงการ วงเงนิ 221.97 
ล้านบาท และกรมทางหลวงชนบท 15 โครงการ 
วงเงิน 271.59 ล้านบาท 

ท้ังนี้ ได้น�าเสนอนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดจิทัิล เพือ่เศรษฐกิจและสงัคม พ.ศ. 2561–2580 ซ่ึงมีเป้าหมาย
ในการขบัเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็น Digital Thailand

แต่เง่ือนปมส�าคญัทียั่งตอบไม่ชดัเจน คอื  1. นายศักดิส์ยาม ระบวุ่า  
มกีารขายหุ้นให้กบัศุภวฒัน์ โดยแบ่งเป็นการโอนเงนิ 3 คร้ัง ตามเอกสาร 
สลิปการโอนเงนิผ่านธนาคารธนชาต 3 ฉบบั ได้แก่ ส.ค. 2560 จ�านวน 35 ล้านบาท  
ก.ย. 2560 จ�านวน 35 ล้านบาท และ ม.ค. 2561 จ�านวน 49.5 ล้านบาท  
รวมเป็นเงนิ 119.5 ล้านบาท
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กลองการเมอืงเริม่ดังขึน้ทกุขณะภายหลงั
นายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ 

ก่อนสภาฯหมดวาระในวนัที ่23 มนีาคม 2566 นี้ 
แน่นอนบรรดานักการเมอืงต่างกต้็องเปิดกลยุทธ์
การหาเสยีงกนัอย่างเผด็ร้อน ซึง่จะว่าไปแล้ว 
เราก็คงได้เห็นมีท้ังคนที่มุ ่งเข้าไปแสวงหา 
ผลประโยชน์และคนทีเ่ข้าไปท�าเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนปะปนกนัไป ไม่ว่าจะเป็นนกัการเมอืง 
หน้าเก่าหรอืหน้าใหม่ๆ 

ปรญิญาพทุธศาสตรมหาบณัฑติ (พธ.ม.) สาขา
การจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
ลงกรณราชวทิยาลยั พร้อมกบับวชไปด้วย ก่อนสกึ 
ออกมาเป็นฆราวาส และศึกษาปริญญาเอก
ศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การบริหารการพฒันา จากมหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสนุนัทา

จากการบวชทีย่าวนานกว่า 33 ปี จนได้เป็น
เจ้าอาวาสวดัเขาอิติสุคโต จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ์ 
ก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับ
เยาวชน พร้อมให้เดก็ไปรบัราชการทัง้หมด เพราะ
มองว่าการเป็นคนดนีัน้ จะต้องรูจั้กช่วยชาติด้วย  
นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือผู ้อื่นอีกมากมาย 
อาทิ ให้การอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ 
จนจบการศึกษา ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัด
ประจ�าสาขาวัดเขาอิติสุคโต จ�านวน 10 สาขา 
อุปถัมภ์การศึกษาเด็กนักเรียนจนจบการศึกษา 
สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ และผู้ประสบอัคคีภัย  
ใน จ.ประจวบคีรขีนัธ์ และจ.พจิติร จ�านวน 6 หลงั 
สร้างและพัฒนาวัดเขาอิติสุคโตเรื่อยมา ในปี 
พ.ศ. 2553 วดัเขาอติสุิคโตได้รบัการแต่งตัง้เป็น
ส�านกัปฏบัิตธิรรมประจ�าจังหวดัประจวบคีรขีนัธ์ 
แห่งที ่23 เป็นต้น 

และเราก็ได้ฝึกเมตตา ความรักใคร่ การให้  
การไม่อจิฉาริษยา ไม่ชอบความขดัแย้ง ได้สอน
ลกูศษิย์ให้เป็นคนดอีย่างมากมาย เรากส็มควร 
ทีจ่ะไม่ยดึแต่อยูใ่นต�าแหน่งหน้าทีแ่ล้ว ซึง่ในอดตี 
ตัวผมถือเป็นเกจิอาจารย์ดัง แต่ก็ลาสิกขา 
ออกมาแล้วกม็าท�างานการเมอืง”

หัวหน้าพรรคมิติใหม่ ยังพูดอีกว่า ปัญหา
การเมืองปัจจุบันคือความขัดแย้ง ซึ่งหากไม่
สามารถหลุดพ้นจากความขัดแย้งได้ ก็ยากที่
ประเทศจะพฒันาประเทศ ขณะทีค่นข้างบ้านเขา
ไปไกลกว่าแล้ว ส่วนหนึง่เพราะผูข้าดจรยิธรรม 
ขาดคณุธรรม ขาดศลีธรรม จงึขาดการช่วยเหลือ 
และเน้นการเอาชนะกนัอย่างเดียว ซึง่ ดร.ปรีชา

ท�างานเล้ียงคนรวยอีกต่อไปแล้ว” เป็นมิติใหม่ 
ทีท่�าให้เกดิความเสมอภาคกบัคนทกุกลุม่ 

“การบริหารจัดการบ้านเราได้นั้น คนเก่ง
ของบ้านเราเยอะ แต่คนทีม่ศีีลธรรม คณุธรรม 
ผมว่าหาได้ยาก เราจะต้องมีความเมตตา 
ต่อมวลหมูม่นษุย์ด้วยกนั ให้เขามโีอกาส ชาวไร่
ชาวนาเองเขาก็ไม่ได้ต้องการรวยล้นฟ้าเขาไม่
ได้ต้องการม่ังมศีรสุีขอย่างคนรวย เขาต้องการ 
พอกินพอใช้เท่านัน้” ดร.ปรชีา พดูอย่างเข้าใจ
หวัอกคนรากหญ้าอย่างแท้จรงิ

เม่ือถามไปถึงนโยบายของ พรรคมิติใหม่ 
 หวัหน้าพรรคฯ บอกว่า พรรคฯ ให้ความส�าคัญ 
ในการช่วยเหลอืเกษตร เนือ่งจากปัจจบุนัโลกก�าลงั 
เริม่เปล่ียนแปลง ท้ังในแง่พฤตกิรรมของมนษุย์
และภูมิอากาศก็ผันผวนไม่อยู่นิง่ ท�าให้ในอนาคต
ประเทศอาจจะเกดิปัญหาขาดอาหารได้ รวมถงึ
ยงัไม่มใีครมาช่วยก�ากบั ส่งผลให้เกดิปัญหาเรือ้รัง้  
เช่น ต้นทนุการผลิตแพง ปุย๋แพง ซึง่ตนมองว่า
เป็นเรือ่งทีแ่ก้ไขได้ 

ซึง่หากมโีอกาสได้บริหารประเทศ จะช่วยเหลอื 
เกษตรกรในการจัดโซนนิ่งเกษตร เป็นเกษตร
นอกฤด ู กล่าวคอื ฤดทูีห่ยดุการท�าข้าว ก็จะม ี
การท�าข้าวในส่วนหนึง่ทีจ่ดัสรรไว้ให้ โดยเป็น 
รูปแบบที่ไร ้สารพิษ ซึ่งวิธีการจัดโซนนิ่ง 
ท�าเกษตรนอกฤด ูจะสร้างมลูค่าสงูให้กบัเกษตรกร 
ได้เป็นอย่างด ีรวมไปถึงหาตลาดทีจ่ะน�าผลผลติ
จากเกษตรนอกฤดูของเกษตรกรมาจ�าหน่าย 
สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรรู้จักผลิตและเก็บ
ผลผลิต เพื่อน�าไปขายหรือแปรรูปเพื่อสร้าง
มลูค่า โดยไม่ต้องมุง่ส่งขายในเมอืงเพยีงอย่าง
เดียว และเพื่อให้ชาวเกษตรกรไม่ถูกกดขี่อีก 
ทางพรรคฯ ก็มีนโยบายปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะการคดโกงต่อแผ่นดนิ รวมถงึเร่ืองยา
เสพติด ซึง่ขจดัความเลวร้ายเหล่านีภ้ายใน 1 ปี

ส่วนนโยบายการศึกษา ก็มีแนวคิดในการ 
ปลกูสร้างประสบการณ์ให้กบัเยาวชนตัง้แต่วยัเรยีน  
โดยปรบัให้มกีารเรียนพยีง 3 วนัต่อสปัดาห์เท่านัน้ 
ส่วนที่เหลือจะให้นักเรียนได้เรียนรู ้เกี่ยวกับ 
เกษตรกรรม เรือ่งของการค้าขายและการตลาด  
เพือ่ให้เยาวชนได้ตระหนกัถึงการหาเงนินัน้ไม่ใช่ 
เรือ่งง่าย และยงัเป็นการสร้างโอกาสให้เดก็ไทย 

ได้ท�าการค้าขายในต่างประเทศ พร้อมกันนี้  
ยงัมุง่ให้เดก็มโีอกาสเรยีนฟรีถงึปรญิญาตร ีขณะ
ท่ีช่วงมหาวิทยาลัยเองก็จะมีการจัดท�าแพ็คเกจ
ในการซื้อขายผักนอกฤดู ท�าให้เด็กก็มีรายได้ 
เพิม่เตมิอกีด้วย 

นอกจากนี ้จากปลดักระทรวงมหาดไทยได้ส่ง
หนงัสอืถึงผู้ว่าราชการจังหวดัทกุจงัหวดั อนญุาต
ให้มีการเล่นพนันประเภทสัตว์ต่อสู้กันได้ เพื่อ 
เป็นการส่งเสรมิขนบธรรมเนยีมประเพณีท้องถิน่  
สร้างรายได้ให้ชุมชน และสร้างอาชีพสุจริต  
ซึ่งรวมไปถึงการชนไก่ ท�าให้มีนโยบายที่อยาก
จะส่งเสริมและสร้างมูลค่าไก่ชนในประเทศ  
เพือ่เป็นการการอนรุกัษ์ไก่สายพนัธ์ุด ีให้อยู่คูไ่ทย
ต่อไป โดยหัวหน้าพรรคมติใิหม่ กล่าวนโยบายนี้
อย่างภาคภมิูว่า

“โครงการนีไ้ม่ได้มเีป้าหมายในการสอนให้
ประชาชนตีไก่ชน แต่มุ่งเน้นที่การพัฒนาสาย
พันธุ์ไก่ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากปัจจุบันมีไก่ชนอยู่
หลายสายพันธ์ุทัง้ ไก่ชนพม่า เวยีดนาม ลาว 
จีน และ ญ่ีปุ่น ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาสาย
พนัธุไ์ก่ชนของไทยให้ดยีิง่ขึน้ โดยการสนับสนนุ
ให้ประชาชนเล้ียงไก่ชน พร้อมบอกวธิกีารดูแล 
รักษา รวมกลุ่มกันเพื่อน�าไปขายเพ่ือเอาเงิน 
เข้าประเทศพร้อมสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน 
อย่างเป็นรปูธรรม”

และจากการท่ี ดร.ปรชีา ได้นัง่แท่นหวัหน้า
พรรคมติใิหม่ จงึได้บอกแนวคดิการเป็นผูน้�าอย่าง
น่าสนใจเอาไว้ว่า ผูน้�าทีด่จีะต้องรูจ้กัเข้าวดัปฏบิตัิ
รกัษาศลี พร้อมกบัฟ้ืนฟวูดั เพือ่ให้เป็นทีพ่ึ่งพาให้
กบัหมู่มนษุย์ 

เช่นเดยีวกนักับวธิรีบัมอืกบัปัญหาในรปูแบบ
ของทีก่ารฝึกธรรมะ ท�าให้ ดร.ปรชีา รูจ้กัครองสติ 
เพราะถ้าไม่มสีตอิาจจะพล้ังเผลอไปตามอารมณ์ 
นอกจากนีต้้องรูจ้กัอเุบกขาหรอืวางใจเป็นกลาง 
เมื่อเจอสิ่งที่ท�าให้ตัวเองโกรธ เพราะตนครอง
เมตตาคือการช่วยเหลืออยู่แล้ว ถ้าไม่มกีารให้หรอื
ช่วยเหลือ เมตตาย่อมไม่เกิด สดุท้ายจะมแีต่ความ
โกรธหลง จนถงึท�าลายชวีติซ่ึงกนัและกัน ดงันัน้
การรู้แก้ปัญหาอย่างมีสติ การครองจริยธรรม
และคณุธรรมอยูใ่นใจเสมอ คอืหนึง่ในวธิรีบัมอื
กบัปัญหาทีต่นใช้มาโดยตลอด

ซึง่หากมีโอกาสได้บรหิารประเทศ จะช่วยเหลอืเกษตรกรในการจดัโซนน่ิงเกษตร 
เป็นเกษตรนอกฤดู กล่าวคือ ฤดูท่ีหยุดการท�าข้าว ก็จะมีการท�าข้าวในส่วนหน่ึง 
ที่จัดสรรไว้ให้ โดยเป็นรูปแบบที่ไร้สารพิษ ซึ่งวิธีการจัดโซนนิ่งท�าเกษตรนอกฤดู  
จะสร้างมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงหาตลาดท่ีจะน�าผลผลิต 
จากเกษตรนอกฤดูของเกษตรกรมาจ�าหน่าย

“พอได้ช่วยเหลือไปสกัระยะหนึง่ ผมกคิ็ดว่า การท�าทีว่ดั
ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เพราะเราต้องการช่วยเหลอืคนรากหญ้า 
คนยากคนจนให้มากข้ึน จึงคิดว่า ถงึเวลาอนัสมควรแล้ว และเรากไ็ด้ 
ฝึกเมตตา ความรกัใคร่ การให้ การไม่อจิฉารษิยา ไม่ชอบความขัดแย้ง  
ได้สอนลกูศิษย์ให้เป็นคนดอีย่างมากมาย เรากส็มควรทีจ่ะไม่ยดึ
แต่อยู่ในต�าแหน่งหน้าทีแ่ล้ว ซ่ึงในอดตีตวัผมถอืเป็นเกจอิาจารย์ดงั  
แต่กล็าสิกขาออกมาแล้วกม็าท�างานการเมอืง”

ปี

มองว่า ถ้าหากลดความขดัแย้งลงได้ บ้านเมอืง
กพ็ฒันาได้ 

“โดยปัญหาของการเมอืงประเทศไทย คอื 
การช่วยเหลือแบบเดิมๆ เวลาหาเสียงก็หา 
สิง่ต่างๆ มาเสนอให้ เพือ่ให้ประชาชน คดิว่า
เขาจะช่วยเหลือได้ ซึง่ตนทีอ่ายุมากกว่า 60 ปี  
ก็ยังไม่เห็นความช่วยเหลือไปถึงบ้านผมเลย  
นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ตนเองมาต้ัง พรรคมิติใหม่  
ขึน้มา โดยความหมายของ มติใิหม่ คอืสิง่ใหม่ๆ 
จะต้องเกดิกบัประชาชนคนรากหญ้า” 

ด้วยเหตนุี ้ จึงได้มโีอกาสไปเปิดตวัพรรคมติิ
ใหม่ทีภ่าคเหนือ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 
เนื่องจากมีกลุ่มเกษตรกรท่ีถูกกดข่ี ซึ่งหลังจาก

อย่างไรก็ตาม ในบรรดานักการเมืองหน้า
ใหม่ด้วยกนัแล้ว อปท.นวิส์เชิญเป็นแขกฉบบันี้ 
อยากจะขอแนะน�าให้ท่านผูอ่้านมาท�าความรูจ้กั 
กบับคุคลผูห้นึง่ทีก้่าวจากเรือ่งราวของการอทุศิตน 
จากการแสวงหาธรรมะมาสูแ่วดวงการเมือง

ดร.ปรชีา ไข่แก้ว วยั 61 ปี จากอดตีทีเ่คย
บวชเรียนมานานกว่า 33 ปี สั่งสมมาช้านาน 
พร้อมน�าคณุธรรมและศลีธรรมทีเ่ข้มแขง็มาสรรค์
สร้างมติใิหม่ให้กบัการเมอืงไทย

ดร.ปรชีา ไข่แก้ว ปัจจบุนัคอื หวัหน้าพรรค
มิติใหม่ ได้เริ่มเล่าพื้นเพของตนเองว่าเป็นคน
จังหวัดพิจิตรต้ังแต่เกิด ที่บ้านเป็นคนรากหญ้า 
ท�าให้ในวัยเด็กได้เห็นพ่อแม่ท�าไร่ท�านามาโดย
ตลอด ซึง่ตนกไ็ด้มโีอกาสเรียนทีโ่รงเรยีนราษฎร์
บ�ารงุ จงัหวัดพจิติร จนจบมธัยมศกึษาปีที ่6 หลงั
จากนัน้กม็าส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาพทุธศาสตร 
บัณฑิต (พธ.บ. ) สาขาพระพุทธศาสนา  
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม และ

นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลมากมาย เช่น 
รางวลั “คนดศีรพิีจติร” จากทลูกระหม่อมหญงิ
อบุลรัตนราชกญัญาสริวิฒันาพรรณวด ี รางวลั 
“ลูกกตัญญู” จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทย พระราชทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
ได้รบัใบประกาศเกยีรตคิณุ “ในการอทุศิตนและ
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริจาคอาหารและ
สิง่ของแก่ผู้ประสบอุทกภยั” จากรฐัสภา ได้รบั
รางวลั “เสาเสมาธรรมจกัร” ประเภทการส่งเสรมิ
การปฏบิตัธิรรม จากกระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ  
สิง่เหล่านีท้�าให้ตนได้ฝึกจติในการเป็นผูใ้ห้ พร้อม
ช่วยเหลอืผูค้นทีต้่องการช่วยเหลอื 

ส�าหรับสาเหตุที่สลัดผ้าเหลืองและได้มา
เล่นการเมือง เพื่ออาสาช่วยเหลือคนรากหญ้า 
ดร.ปรีชา บอกว่า “พอได้ช่วยเหลอืไปสกัระยะหนึง่  
ผมก็คิดว่า การท�าที่วัดไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ 
เพราะเราต้องการช่วยเหลอืคนรากหญ้าคนยาก
คนจนให้มากขึน้ จงึคดิว่า ถงึเวลาอนัสมควรแล้ว  

ทีต่นเข้าไป กถ็กูต่อว่าทนัทว่ีา เป็นนกัการเมอืง
จะมาหลอกหรอืท�าอะไรอย่างไร ทัง้ๆ ทีต่นเอง
ไม่เคยเป็นนกัการเมอืงมาก่อนเลย รวมถงึคนใน 
พรรคกไ็ม่มใีครเป็นนกัการเมอืงซกัคน แต่พวกเรา 
คือนักการเมืองใหม่ท่ีมีใจต้องการจะช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ

และจากประสบการณ์ตรงท่ีครอบครัวเป็น
คนรากหญ้า เคยเป็นคนยากคนจนมาก่อน ท�าให้
ได้เหน็ถงึความยากล�าบากของพ่อแม่ ปัญหาของ 
ชาวไร่ชาวนาทีถ่กูกดขี ่ถกูเอารดัเอาปรยีบมาอยูเ่สมอ  
เลยมีเป้าหมายส�าคญัทีอ่ยากจะช่วยเหลอืคนจน 
เกดิเป็นสโลแกนขึน้มาว่า “ต่อไปนีค้นจนไม่ต้อง

ดร.ปรชีา ไข่แก้ว
หัวหน้าพรรคมิตใิหม่

ดร.ปรชีา ไข่แก้ว หวัหน้าพรรคมติใิหม่

การศึกษา : ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬีศกึษาพทุธโฆส นครปฐม, 
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การพฒันา มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสนุนัทา 

ประวตัโิดยย่อ : พ.ศ.2532 อปุสมบท ณ วดัเขาอติสิคุโต อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์, 
พ.ศ.2539 ได้รับการแต่งตัง้เป็นเจ้าอาวาสวดัเขาอติสิคุโต อ.หวัหนิ จ.ประจวบครีขีนัธ์, 
พ.ศ.2553 ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระครสูญัญาบตัรเทียบผูช่้วยเจ้าอาวาส
พระรอารามหลวงชัน้เอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ (ทผจล.ชอ.ว.ิ), พ.ศ. 2565 ได้รบัการเลอืก
ตัง้เป็นหวัหน้าพรรคมติิใหม่

รางวัลท่ีได้รับ : “คนดีศรีพิจิตร” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สริิวฒันาพรรณวด,ี รางวลั “ลกูกตญัญ”ู จากสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
พระราชทานโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ี พระวรราชาทนิดัดามาต,ุ  
ใบประกาศเกียรตคิณุ “ในการอทุศิตนและให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืบรจิาคอาหารและ
สิง่ของแก่ผูป้ระสบอทุกภยั” จากรฐัสภา, รางวลั “เสาเสมาธรรมจกัร” ประเภทการส่งเสริม 

การปฏิบตัธิรรม จากกระทรวงวฒันธรรม พระราชทานโดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร,ี รางวลั “คนดขีองแผ่นดนิ” สาขา ผูเ้ผยแพร่พระพทุธศาสนาดเีด่น  
จากมลูนธิธิรรมลกัษณ์ศลิา, รางวลั “ศษิย์เก่าดเีด่น” จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั วทิยาลัยสงฆ์พทุธปัญญาศรทีราวด,ี “รางวลัแห่งชาต”ิ สาขา นกัพัฒนา
และท�าคณุประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดเีด่น จาก สภาการนักข่าวไทย, รางวลั 
“บุคคลแห่งชาติ” สาขา ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น จาก เครือข่ายส่งเสริม
สังคมไทย

กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม : ให้การอุปถมัภ์การศกึษาแก่พระภกิษสุงฆ์จนจบการ
ศกึษา ปัจจบุนัเป็นเจ้าอาวาสวดัประจ�าสาขาวดัเขาอติสิคุโต จ�านวน 10 สาขา, อปุถมัภ์
การศกึษาเดก็นักเรยีนจนจบการศึกษา, แจกถุงทานแก่ผู้ยากไร้ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 - 
พ.ศ. 2559, สร้างและพฒันาวดัเขาอิตสุิคโตเรือ่ยมา ในปี พ.ศ. 2553 วดัเขาอติสิคุโต
ได้รบัการแต่งตัง้เป็นส�านักปฏิบตัธิรรมประจ�าจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ แห่งที ่23 ต่อมา
วดัเขาอติสิคุโตได้รบัแต่งตัง้เป็นส�านกัปฏบิตัธิรรมดเีด่น ประจ�าจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์  
ปี พ.ศ. 2554, ตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นท่ี จ.นครปฐม และ 
จ.นนทบุร ีโดยได้แจกเครือ่งอุปโภคต่างๆ ท่ีจ�าเป็น และท�าอาหารแจกแก่ผู้ประสบภยั 
จ�านวน 220,000 กล่อง ปี พ.ศ. 2554, สร้างบ้านให้กบัผู้ยากไร้ และผู้ประสบอคัคภียั  
ใน จ.ประจวบครีีขันธ์ และจ.พจิติร จ�านวน 6 หลงั, 

ตัง้โรงทานช่วยเหลอืผู้ประสบภัย โควดิ-19 ในพืน้ท่ี จ.กรงุเทพมหานคร จ.นครปฐม 
และจ.นนทบรุ ีโดยท�าอาหารแจกแก่ผูป้ระสบภยั จ�านวน 140,000 กล่อง ปี พ.ศ. 2563, 
แจกถุงยงัชพี ร่วมกบัมูลนิธิมริาเคลิ ออฟไลฟ์ โดยแจกเครือ่งอุปโภคและบรโิภคต่างๆ 
ท่ีจ�าเป็น แก่ผู้ได้รบัความเดอืดร้อนในพืน้ท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ปัตตาน ียะลา  
นราธวิาส จ�านวน 10,000 ชดุ ปี พ.ศ. 2563, ตัง้โรงทานช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โควดิ-19  
ร่วมกบัสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และมลูนธิมิริาเคลิ  
ออฟไลฟ์ ในพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานคร จ.นครปฐม และจ.นนทบุรี โดยท�าอาหาร 
แจกแก่ผู้ประสบภัย จ�านวน 70,000 กล่อง ปี พ.ศ. 2564


