
ราคา 30 บาทปีที่ 17 ฉบับที่ 392 ปักษ์หลังเดือนพฤศจิกายน วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

กุลธริตัน์ ภควชัร์ไกรเลิศ
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

นักวิชาการ-นักการเมือง จี้เพิ่มอ�านาจ อปท.
ดันรัฐสวัสดิการเข้าถึงทุกกลุ่มถ้วนหน้า

ท้องถ่ินไทย

63

สมาคมสันนบิาตเทศบาลฯ 
ออกค�าสัง่แต่งตัง้

ประธานคณะกรรมาธิการ
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ปลัด พม.มอบนโยบาย
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กลุ่มเปราะบางทุกมิติ

สมชาย รงัสวัิฒนศักดิ์

ก.พลงังานดนัผลติไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน
ตามแผนพดีพีี รวมกว่า 10,000 เมกะวตัต์

กระทรวงพลังงาน มองทางรอดของวิกฤตพลังงานประเทศ หลังเจอวิกฤตพลังงาน 
จากสถานการณ์โลก โดยจะต้องเร่งส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน เพือ่น�าเข้าสูร่ะบบ 
ตามแผนพดีพี ีฉบบัใหม่ รวมกว่า 10,000 เมกะวตัต์ ซึง่มุง่ส่งเสรมิ 
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 

ปลดัมหาดไทย เปิดมหกรรมวันท่ีอยูอ่าศยัโลกประเทศไทย (World Habitat 
Day 2022 Thailand) ภาคกลางและภาคตะวนัตก 2565 “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิง้ใคร
และทีใ่ดไว้ข้างหลงั” เน้นย�า้ ชาวมหาดไทยทกุคนยนิดเีป็น “หุน้ส่วนการพฒันา” 
ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหล่ือมล�้าด้านที่อยู่อาศัยและขจัดความยากจนในทุก
ภมูภิาคทัว่ประเทศร่วมกบัทกุคน เพือ่สร้างคุณภาพชวีติทีด่ี
ของพีน้่องประชาชนอย่างย่ังยนื

เปิดมหกรรมวันทีอ่ยูอ่าศยัโลกประเทศไทย
ภาคกลางและภาคตะวนัตก 2565 ที ่จ.ชยันาท

2

2

คณุภาพชวีติ

ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ (สพธอ.) 
หรือ ETDA เปิดตวัศนูย์ “ศนูย์ธรรมาภบิาลปัญญาประดษิฐ์” 
หรอื AI Governance Clinic by ETDA (AIGC) จับมอื 
“เนคเทค-กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”  
ลุยสร้างหลักธรรมาภิบาล 
การใช้ AI ทางการแพทย์

ETDA เปิดตัวศูนย์ AI Governance Clinic 
สร้างหลักธรรมาภิบาล AI ทางการแพทย์

ดร.ชัยชนะ มิตรพนัธ์  19
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บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั และ ธนาคารพฒันา
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธพว.) หรอื SME D Bank ให้บรกิาร “สนิเชือ่ 
COD ไปรษณีย์ไทย” ส�าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 
ที่ใช้บริการขนส่งสินค้าและท�าธุรกรรมการเงิน 
ผ่านแอปพลเิคชนั Wallet@POST 

ดร.ดนนัท์ สภุทัรพนัธุ ์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั กล่าวว่า “ไปรษณย์ีไทย
นบัเป็นหน่วยงานขนส่งของชาตทิีใ่ห้บรกิารทีห่ลาก
หลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งเป็นหลักและมี
การท�าธรุกรรมการเงนิผ่านแอปพลเิคชนั Wallet@
POST ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง 
(Cash on Delivery : COD) เป็นหลกั และกลุม่
พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ทีมี่ความต้องการ 
เงินทุนหมุนเวียนในการท�าธุรกิจ แต่การยื่นกู ้ 
ขอสินเชื่อท�าได้ยาก เน่ืองจากอาจจะมีหลักฐาน
แสดงสถานะทางการเงนิทีไ่ม่ครบถ้วนตามเงือ่นไข
ในการอนมุตัสินิเชือ่

ไปรษณีย์ไทย จบัมอื SME D Bank 
บรกิาร ‘สินเชือ่ COD ไปรษณีย์ไทย’ 
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ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ

ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ดร.สรชาต ิวิชย สวุรรณพรหม

สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ

“กรกอ.” เห็นชอบ “เพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์”
เขตอุตฯ เกษตรใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ

“อลงกรณ์” เผย “กรกอ.” มมีตเิป็นเอกฉนัท์  
เหน็ชอบโครงการ “เพชรบรีุฟูด้วัลเลย์” (Phetchaburi  
Food Valley)  เขตอตุสาหกรรมเกษตรใหญ่ทีส่ดุ 
ของประเทศ พร้อมสนับสนุนโครงการจัดต้ัง 
ศูนย ์นวัตกรรมอาหารภาคกลางตอนล่างของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 17อลงกรณ์ พลบุตร

ระเด็นเรื่องสวัสดิการในประเทศไทย ในแวดวง
การเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ รวมถึงองค์กร 

เอน็จโีอ ทกุฝ่ายก�าลงัเรยีกร้อง ผลักดนัให้เกิดข้ึน โดยมองว่า 
การช่วยเหลอืเยียวยา แจกโน่นนีน่ัน่ 
ของรฐับาลในแต่ละปี ใช้เม็ดเงิน 
มหาศาล แต่คุณภาพชีวิต
ประชาชนยังไม่ดขีึน้ รฐัควร
ปรับระบบใหม่ เพ่ือ
น�าสังคมไปสู ่ความ
ยั่งยืน โดยให้ความ 
ส�าคญักบัการกระจาย 
อ�านาจและกระจาย 
งบประมาณไปสู่ท้องถ่ิน 
ให้มากขึน้
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>> ต่อจากหน้า 1 <<

เปิดมหกรรมวันทีอ่ยูอ่าศยัโลกประเทศไทย
ภาคกลางและภาคตะวนัตก 2565 ที ่จ.ชยันาท
ปลดัมหาดไทย เปิดมหกรรมวนัท่ีอยูอ่าศัย

โลกประเทศไทย (World Habitat Day 2022 
Thailand) ภาคกลางและภาคตะวนัตก 2565 
“ใส่ใจช่องว่าง ไม่ท้ิงใครและทีใ่ดไว้ข้างหลงั” 
เน้นย�า้ ชาวมหาดไทยทกุคนยนิดเีป็น “หุ้นส่วน 
การพฒันา” ขบัเคลือ่นนโยบายลดความเหลือ่มล�า้ 
ด้านทีอ่ยูอ่าศยัและขจัดความยากจนในทกุภมิูภาค 
ท่ัวประเทศร่วมกบัทกุคน

เมือ่เร็วๆ น้ี นายสุทธพิงษ์ จุลเจรญิ ปลดั
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
มหกรรมวนัทีอ่ยูอ่าศยัโลกประเทศไทย ภาคกลาง
และภาคตะวนัตก 2565 (World Habitat Day 
2022 Thailand) “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทิง้ใครและทีใ่ด 
ไว้ข้างหลงั ภายใต้แนวคิด “หุน้ส่วนการพฒันา 
ขบัเคลือ่นนโยบาย ลดความเหลือ่มล�า้ด้านทีอ่ยู่
อาศยั” ณ หอประชมุส�านักงานเทศบาลต�าบล 
หันคา อ.หันคา จ.ชยันาท โดยม ีนายนที มนตริวตั 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกฤษดา 
สมประสงค์ ผูอ้�านวยการสถาบนัพฒันาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ ผูแ้ทนองค์กรชมุชน และภาคเีครอืข่าย 
กว่า 1,000 คน ร่วมในงาน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  
จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ี มีนโยบายทีช่ดัเจน
และถอืเป็นนโยบายทีส่�าคญัทีสุ่ด คอื “การไม่ท้ิงใคร 
ไว้ข้างหลงั” ซึง่ได้ให้ค�าม่ันสญัญาในความมุง่มัน่
ตั้งใจในด้านการลดความเหลื่อมล�้า และยังได้
ก�าหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการทีจ่ะ
ขบัเคลือ่นผลกัดัน ให้ประชาชนทุกคนมคุีณภาพ
ชวีติทีด่ ีหนึง่ในน้ันคอื การส่งเสรมิให้ประชาชน
มทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

การทีผู่แ้ทนองค์กรชมุชนและภาคเีครอืข่าย
จากทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดงานมหกรรม 
วันที่อยู่อาศัยโลกประเทศไทย ภาคกลางและ 

THAIQM ของกรมการปกครอง ทีเ่ดอืดร้อนใน
ด้านทีอ่ยูอ่าศยัใน THAIQM ประมาณกว่า 2,000 
ครวัเรอืน โดยได้รบัความเมตตากรณุาอย่างสงูยิง่
จากภาคีผู้น�าศาสนา นั่นคือ ท่านเจ้าคุณพระ
มงคลกจิโกศล (หลวงพ่อฤาษตีาไฟ) รองเจ้าคณะ 
จงัหวัดชยันาท เจ้าอาวาสวดัเทพหริณัย์

 “กระบวนการท�างานร่วมกันแบบเป็น 
หุน้ส่วนนัน้ สามารถขยายบรบิทจากด้านทีอ่ยู่อาศยั 
ไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร นั่นหมายความว่า 
เม่ือพวกเราได้ช่วยกันท�าให้พี่น้องประชาชนใน
แต่ละบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้ว เรายัง
สามารถช่วยกันส่งเสริมการน้อมน�าพระราชด�าริ
ของ สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในเร่ือง “การสร้างความม่ันคงด้านอาหาร” ตามที ่
พระองค์ได้พระราชทาน ได้แก่ โครงการบ้านนีม้รัีก 
ปลกูผกักนิเอง โครงการทหารพนัธุด์ ี โครงการ
ทางนีม้ผีล ผูค้นรกักนั” ซึง่ภาคเีครอืข่ายชมุชน
เข้มแข็งของ พอช.ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ เป็นผู้มี
ความรูค้วามเข้าใจในหลกัการทีจ่ะพฒันาคณุภาพ
ชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และ
มีทักษะความสามารถ ในการเชิญชวน
อรรถาธบิายขยายความให้ผูค้น ให้เพือ่นสมาชกิ
ในชุมชน ได้เกดิความเข้าใจ และคล้อยตาม ด้วย
การช่วยกันเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ความเข้าใจให้กบัสมาชกิในบ้านทีอ่ยูใ่นชมุชน ทัง้
สมาชกิ พอช. และครวัเรือนอืน่ๆ ในการร่วมกนั
ท�าให้พืน้ทีส่่วนกลางในชุมชน และพืน้ทีส่่วนตวั
รอบๆ บ้าน ให้มีแปลงผกัสวนครัว เป็นแหล่งผลติ
อาหารที่ปลอดภัย ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน 
และยังก่อให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก 
ความสามัคคี ให้เพิม่พนูมากขึน้ในชมุชน/หมูบ้่าน
ทีพ่วกเราทกุคนอยูอ่าศัย

“ขอให้สมาชกิบ้านมัน่คง พอช.ทุกคน เป็น
สมาชกิทีเ่ข้มแขง็ของหมูบ้่าน/ชมุชน อนัมนียัที่ 
ส�าคญั ทกุคนเป็นผู้ทีมี่จติอาสา เสียสละ ช่วยเหลอื 
สังคมส่วนรวม อันจะท�าให้เกิด “การพัฒนา 
ทีย่ั่งยืน” ชมุชนเข้มแขง็ พ่ึงพาตนเองได้ และช่วยกนั 
ขยบัขยายผลสิง่ทีด่งีามท่ีทกุคนได้ท�า ไปสู่ต�าบล/
หมูบ้่านอืน่ๆ ต่อไป”

ภาคตะวนัตก 2565 (World Habitat Day 2022 
Thailand) จงึเป็นงานทีม่คีวามส�าคัญยิง่ ส�าหรบั
ชีวติความเป็นอยูข่องพีน้่องคนไทยทีย่ากไร้และ
ยังขาดโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต การที่ทุกคนได ้
ช่วยกนัเตมิเตม็ช่องว่างในเรือ่งท่ีอยู่อาศัยให้หมดไป  
ท�าให้พีน้่องประชาชนทีย่งัตกทกุข์ได้ยากได้รบัการ 
ช่วยเหลอืให้ขึน้มาอยู่แถวหน้า ไม่ถกูทิง้ไว้ข้างหลัง  
ดงัค�าขวญัของงานมหกรรมฯ ทีว่่า “ใส่ใจช่องว่าง
ไม่ทิง้ใครและท่ีใดไว้ข้างหลงั” 

ด้วยกระบวนการ/แนวคิดการท�างานแบบ 
“หุ้นส่วนการพฒันา” ในการขบัเคลือ่นนโยบาย
ลดความเหลือ่มล�า้ด้านทีอ่ยูอ่าศยั ถอืเป็นต้นแบบ 
ทีแ่สดงให้เหน็ว่าพีน้่องประชาชน มคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อเพื่อนร่วมสังคม เพื่อนร่วมประเทศ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพฒันาขับเคลือ่น
นโยบายในทกุๆ เรือ่งทีย่งัเป็นช่องว่าง ยงัมีความ
เหลื่อมล�้าได้ ดังเช่น ที่อ�าเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ท่านนายอ�าเภอหนัคาได้เป็นต้นแบบใน
การเป็น “หุน้ส่วนการพฒันา” ด้วยการบรูณาการ 
7 ภาคเีครอืข่าย อันได้แก่ ภาครฐั ภาคผู้น�าศาสนา  
ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
ภาคประชาสงัคม และภาคสือ่มวลชน ยดึประชาชน 
เป็นศนูย์กลาง ท�างานขบัเคลือ่นพฒันาเพือ่ให้เกดิ 
ชมุชนเข้มแขง็ท่ีสามารถจดัการตนเองได้ ช่วยเหลือ 
พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม 
เป้าหมายฐานข้อมลู TPMAP ของสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ และแพลตฟอร์ม 

พงศธร กาญจนะจติรา

จังหวัดปทุมธานเปิดโครงการยกระดับ
สนิค้าผลติภณัฑ์ชุมชนตามแนวคดิ BCG พร้อม 
จดังานแสดงสนิค้า“โครงการยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” 
จังหวัดปทุมธานี ที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ  
ในวันที ่28-30 พฤศจกิายน 2565 นี้

นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่า
ราชการจงัหวดัปทมุธาน ีกล่าวในงานแถลงข่าวว่า 
จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19  
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย จ�าเป็นต้องได้รับ
การแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งจังหวัด
ปทมุธาน ีได้เลง็เห็นถงึความส�าคญัของปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ที ่จงึมนีโยบายทีมุ่ง่เน้นการฟ้ืนฟู
และสร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัด รวมทั้งให้
ความส�าคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้าง
อาชพี โดยการน�าเอาเศษวสัดจุากธรรมชาตมิา
ผ่านกระบวนความคิดท่ีสร้างสรรค์ แปรรูปให้
เป็นบรรจุภณัฑ์จากธรรมชาติ รวมทัง้เป็นการ
สร ้างงานในชุมชนท�าให ้ เกิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนภายในชุมชนและเชื่อมโยงกรอบ
แนวคิด BCG ได้แก่ เศรษฐกจิชีวภาพ (Bio 
Economy) มุง่เน้นการใช้ทรพัยากรชวีภาพเพือ่
สร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

หมนุเวยีน (Circular Economy) ค�านงึถงึการน�า
วัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 
เศรษฐกจิสเีขียว (Green Economy) ซ่ึงเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกจิควบคู่ไปกบัการพัฒนาสังคมและ
การรกัษาสิง่แวดล้อมได้อย่างสมดลุ ให้เกดิความ
มัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกนั 

ส�าหรับโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG มีผู ้เข้าร่วม
กิจกรรมจ�านวน 10 กลุ่ม โดยมีกิจกรรมให้ 
ค�าปรกึษาแนะน�าเชงิลกึให้กบัผูเ้ข้าร่วมโครงการ  
ในการพฒันายกระดบัสินค้ามาตรฐานผลติภณัฑ์
ชุมชนและพัฒนาองค์ความรู้เกีย่วกบับรรจภัุณฑ์
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ การน�าเศษวัสดุจาก
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
ลดการใช้โฟมและพลาสตกิ ทัง้สร้างสรรค์บรรจภุณัฑ์ 
ท่ีเกดิจากวสัดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ท�าให้
เกิดเศรษฐกจิหมนุเวียนและเชือ่มโยงกรอบแนวคดิ 
BCG Model ซึง่ปัจจบุนัทัง้ 10 กลุม่ สามารถ
ผลิตบรรจภัุณฑ์จากวสัดุธรรมชาติได้ด้วยตนเอง
แล้ว จึงได้มีการน�าสินค้าไปทดลองตลาดและ 
จดัแสดงผลงานความส�าเรจ็ของโครงการ โดยใช้
ช่ืองาน “โครงการยกระดับสินค้าผลติภัณฑ์ชุมชน
ตามกรอบแนวคิด BCG” ในวันท่ี 28-30 
พฤศจกิายน 2565 ณ ห้างสรรพสนิค้า เซน็ทรัล
พลาซ่าแจ้งวฒันะ

ทั้งน้ี กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 จงัหวดัปทุมธานสีนบัสนนุ
เครือ่งอดัขึน้รปู จ�านวน 10 เคร่ือง ให้กบักลุม่
ทีผ่่านการคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการ ส่วนที ่ 2 
เป็นกิจกรรมให้ค�าปรึกษาแนะน�าเชิงลึกแก ่
ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ในเรือ่ง การพฒันาผลติภณัฑ์ 
และบรรจภัุณฑ์ตามกรอบแนวคดิ BCG สูก่าร
สร้างอตัลักษณ์ของชุมชนและการสร้างมลูค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาต ิ และให้ความรูก้ารท�าการตลาดให้
ตรงกบัความต้องการของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสม 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค
ปัจจบุนั ส่วนที ่3 เป็นการจดังานแสดงสินค้า
ที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-30 
พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการ
พฒันาจากโครงการ ตามกรอบแนวคดิ BCG 
Model เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน
แสดงสินค้า ได้เยีย่มชมต้นแบบของผลติภณัฑ์
และบรรจภุณัฑ์ท่ีด ีมคุีณภาพ และเพือ่ส่ือให้
เห็นถึงการน�าเอาอัตลักษณ์ของชุมชนใน
จังหวัดปทุมธานี มาผลิตเป็นสินค้าจากวัสด ุ
ธรรมชาต ิโดยเพิม่ยอดขายให้กับผู้ประกอบการ 
ของจังหวัดปทุมธานี และช่วยปลูกจิตส�านึก 
ให้กับผู ้บริโภคในการลดการใช้โฟมและ
พลาสติก ให้หันมาใช้วัสดธุรรมชาตแิทน

จ.ปทุมธาน ียกระดบัสินค้าผลติภณัฑ์ชมุชน
จัดงานแสดงสินค้าท่ีห้างเซน็ทรัลแจ้งวัฒนะ

 รฐัสวัสดกิารคนไทย รัฐสามารถท�าได้เลย 
 จากงบประมาณรายจ่าย ปี 2566

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัย
นานาชาต ิปรดี ีพนมยงค์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
อดีตกรรมการนโยบายและก�ากับการบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า รฐับาลน้ี
ให้ความส�าคัญในเร่ืองรัฐสวัสดกิารระดบัหนึง่ เป็น
ผลต่อเนือ่งจากการทีเ่รามรีฐัธรรมนญู 40 เนือ่งจาก
รฐัธรรมนญูฉบับดังกล่าวก�าหนดให้พรรคการเมือง
มนีโยบายท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สวสัดกิาร
ท่ีรัฐต้องให้ความส�าคัญมากในล�าดับต้นๆ คือ
สวสัดิการด้านการศกึษาและทางด้านสาธารณสขุ
และสุขภาพ เพราะเกีย่วข้องกบัคุณภาพชวีติของ
ประชาชนโดยตรง 

สวสัดกิารต้องมตีัง้แต่เกดิจนเสยีชวิีต สวสัดกิาร 
ส�าหรับทารกในครรภ์มารดา สวัสดิการเด็กเล็ก  
สวัสดกิารลาคลอดของพ่อแม่ สวสัดกิารเรยีนฟรี
ในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกนัการว่างงาน 
ประกนักรณทีพุพลภาพ ประกนัการเจบ็ป่วย ประกนั 
ชราภาพ ฌาปณกิจสงเคราะห์เป็นต้น 

นอกจากนี ้ ยงัมกีลุม่บคุลากรทียั่งไม่ได้เข้าถึง
สิทธิและเรียกร้องสวัสดิการอยู่ต่อเนื่อง อาทิ 
บคุลากรด้านสาธารณสขุ บุคลากรมหาวทิยาลยันัน้ 
จะต้องหาทางออกให้เขาได้แก่ ต้องเพิม่สวัสดกิาร 
เบ้ียเลีย้ง รวมทัง้การจ้างงานทีม่ัน่คง ไม่ใช้ระบบ
สญัญาทีไ่ม่มคีวามมัน่คงในชวีติและงาน ในการจัด
งบประมาณปี 2566 ควรสนบัสนนุให้เกิดความคบืหน้า 
สู ่การเป็นรัฐสวัสดิการด้วยการจ่ายบ�านาญ
ชราภาพถ้วนหน้าอย่างต�่า 3,000 บาทต่อเดือน  
จ่ายเงนิอดุหนนุเลีย้งดเูดก็เลก็ถ้วนหน้า 1,500 บาท
ต่อเดือน และเรยีนฟรีถงึระดบัปรญิญาตร ีโดยเกบ็
ภาษทีรัพย์สนิ ภาษจีากก�าไรตลาดการเงนิ ตลาดหุน้ 
และตลาดครปิโตในอตัราก้าวหน้า

ดร.อนสุรณ์ ยนืยนัว่า รฐัสวสัดกิารสามารถ
ท�าได้เลยจากงบประมาณปี 2566 ทีเ่หน็ได้ชดัเจน 
คอืบ�านาญถ้วนหน้าส�าหรบัผูส้งูวยั 3,000 บาทต่อคน 
ต่อเดือน เพราะมผีูส้งูอายเุป็นแรงงานนอกระบบ
ได้เฉพาะเบีย้ยังชพี หากจะจ่ายบ�านาญถ้วนหน้า
จะใช้เงินราว 450,000 ล้านบาท ต่อมาเรื่อง
สวัสดิการส�าหรับเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,500 บาท  

4. คณุภาพชวีติทางด้านต่างๆ ของประชาชน: 
ด้านสาธารณสุข ด้านการศกึษา ด้านสิง่แวดล้อม 
ด้านความปลอดภัยในชวิีตและทรพัย์สนิ 

 รัฐต้องเปลีย่นแนวคิดใหม่ 
 เรือ่งบริการสาธารณะ และสวัสดกิารประชาชน

ทางด้าน ศ.ดร.โกวทิย์ พวงงาม สมาชิกสภา 
ผูแ้ทนราษฎร พรรคพลงัท้องถิน่ไทย เปิดเผยว่า โจทย์ 
ของสวสัดิการของประเทศไทยนัน้ ต้องตดัสินใจใหม่ 
การบริการสาธารณะซึ่งก็คือสวัสดิการ ไม่ว่า 
เดก็ก่อนวยัเรยีน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ถามว่าใครเป็นคนจัดการบรกิารสาธารณะ ขณะนี้
ท�ากนัแบบแยกส่วน อย่างเรือ่งเดก็ จะไปอยูใ่นทัง้
กระทรวงศกึษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ยตุธิรรม กระทรวงพัฒนาสงัคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ จึงมีปัญหาว่า รัฐบาลจัดการอย่าง 
สะเปะสะปะไม่มหีลกัการ ต้องเปลีย่นวธิคีดิใหม่ 
นั่นคือการกระจายอ�านาจ บริการสาธารณะทุก
กลุ่มอายุ การจัดสวัสดิการพ้ืนฐาน ฐานข้อมูล 
จะอยูท่ีท้่องถิน่หมดแล้ว แต่โครงสร้างอ�านาจรฐั 
ยงัคมุอยู ่จงึเป็นลกัษณะของการให้ความช่วยเหลอื
มใิช่เป็นสวสัดกิารอย่างแท้จรงิ ตวัอย่างเห็นชัดเจน  
รฐัแจกคนละครึง่ แจกบตัรสวัสดกิารเป็นการช่วย
เฉพาะหน้า ไม่มหีลักการอะไร เพราะประชาชน
ไม่มีอนาคต 

“สวสัดกิารนัน้จะต้องให้ประชาชนมกี�าลังของ
ตัวเองและสามารถไปต่อได้ รัฐบาลมาแล้วไป 
รฐัต้องหากลไกใหม่ ผมไปสัมผสัในชมุชนท้องถิน่ 

ทีเ่ข้มแขง็ ซึง่เขาท�ากนัเองได้ ยกตวัอย่างชมุชน 
ออมทรพัย์หนองสาหร่าย จงัหวดักาญจนบรุ ีทัง้นายก
รองนายกเข้มแข็งมาก มีเงินออมของชุมชน
มากกว่า 90 ล้านบาท สิง่ท่ีเขาท�าคือ ถามทุกคน 
ในหมูบ้่านว่าใครเป็นหนีก้นัมากน้อยเท่าไหร่ ทัง้ 900 
กว่าครอบครัว ปรากฏจากข้อมูลพบว่า มีหนี้มาก 
ถงึ 35 ล้านบาท แต่ให้ทกุคนตระหนกั แล้วมาใช้
ระบบการออมวันละ 1 บาท/ครวัเรอืน เพ่ือน�าเงินนี ้
ไปแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน ถึงเวลาก็จะมาทุบ
กระปกุกนัทีส่�านกังาน ปรากฏว่าชมุชนนีแ้ทบจะ
ปลอดหนีส้นิไปเลย ด้วยแนวคิดของชุมชนในเร่ือง
สวสัดิการ”

ไปดูอีกตัวอย่างที่มองว่าสวัสดิการเข้าไม่ถึง
ชมุชนท้องถิน่ มจีงัหวดัทางภาคอสีาน ทัง้ทีเ่ป็น
จงัหวัดใหญ่ ภมูปิระเทศเป็นพ้ืนราบ แต่ชาวบ้าน 
อายุ 18 ปีแล้ว ยังต้องพิสจูน์ตวัตน จากพ่อแม่  
โดยพิสูจน์ดีเอ็นเอ ซึ่งท้องถิ่นหรือเทศบาลไม่มี 
เครือ่งตรวจ ต้องทีก่รมการปกครอง สิง่ทีเ่กิดขึน้คอืเขาไม่ได้ 
สวสัดิการใดๆ จากรัฐ ก็เพราะไม่คิดจะเปลีย่นวธิี
การใหม่ ซึง่สามารถท�าได้เลย อาท ิให้อ�านาจทาง
ท้องถิน่ตรวจสอบตวัตนลกูบ้านได้เอง หรือจะต้ัง
ชุดกรรมการฯ ทีม่ผู้ีแทนกรมปกครองมานัง่อยูด้่วย 
นีแ่ค่ชมุชนเดยีวยงัมเีป็นหลกัร้อยคน หากมองออกไป 
ให้กว้าง พืน้ทีอ่ื่นๆ ทัว่ประเทศ ย่ิงกว่านัน้ท้องถิน่ 
ชุมชนชนบทห่างไกลยากจะเข้าถงึสวสัดิการทีเ่ขา
สมควรจะได้ และอาจจะเปิดช่องให้มกีารสวมรอย
ได้ และปัจจบุนัมหีลายธรุกจิเข้ามาในชมุชน ถ้ามกีาร 
จัดการให้เป็นระบบเช่นมีกองทุนเต็นท์ กองทุน 

อาหารฯ กจ็ะมรีายได้เข้าชมุชน เป็นต้น แต่ละ
ชุมชนมีฐานข ้อมูลทุกอย ่าง ถ ้ าไม ่ ติดขัด 
ในเร่ืองระเบียบกลไกจากภาครัฐจะช่วยประหยัด 
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบให้ความช่วยเหลือ 
เสยีด้วยซ�า้ 

“ในญีปุ่น่จะมชีดุข้อมลูในด้านสวสัดกิารทกุกลุม่ 
เข้มแขง็มาก ซ่ึงเกดิจากการให้ชุมชนส�ารวจแท้จริง
ไม่ว ่า เด็ก คนแก่ ผู ้ด ้อยโอกาส คนพิการ  
ตัวอย่าง ส�ารวจคนท้อง แล้วมาขึน้ทะเบยีนไว้เพือ่
เตรยีมจดัหานมส�าหรบัเดก็เกดิใหม่ หรอืกลุม่คน
ไม่มีอาชีพต้องส�ารวจขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อช่วย
สวัสดิการ จะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคม 
สุดท้ายรัฐต้องกระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่าเอางานท้องถิ่นไปใช้ ใครจัด
สวัสดิการ ใครให้งบประมาณ เลือกตั้งครั้งหน้า  
ถ้าไม่มีการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ก็จะเป็น
รฐับาลแบบพ่อแม่ตามใจลูก” ศ.ดร.โกวทิย์ กล่าว

 รฐัก�าลังต่อยอดสวัสดิการเข้าสูร่ะบบ 
 เพือ่ส่งถงึประชาชนกลุ่มต่างๆ

ขณะที่ ดร.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม 
กรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ คณะกรรมการประชารฐั 
สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดหนองบวัล�าภู 

โดยสวสัดกิารทีเ่ข้าไปสูร่ะบบต่อมาคอืเงนิผูส้งู 
อายุ หรอืทีเ่รยีกว่าเงนิยงัชีพได้ต่อยอดให้รบัเพิม่ขึน้  
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต ตรงนี้ท่าน 
รองนายกฯ พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ ช่วงรกัษาการ 
นายกฯ ได้อนมุติัเรยีบร้อยแล้ว แต่จ�านวนเงนิจะ
เป็นเท่าไหร่ จะดูงบประมาณทีจ่ดัสรรให้ สวสัดกิาร
ต่อมาคือค่าตอบแทนของ อสม.หรืออาสาสมัคร
สาธารณสขุ ทีเ่คยรบัอยูท่ี ่ 1,000 บาท จะมีการ
พจิารณาเพิม่ให้ด้วย และอกีอย่างคอืเงนิเดก็แรก
เกดิ ซึง่ขณะนีไ้ด้รบัอยูท่ี ่600 บาท กจ็ะมกีารเพิม่
ส่วนนีไ้ด้ เป็นต้น

สวัสดิการของรัฐทั้งหมดในขณะนี้ เป็นการ
ต่อยอดให้อยูใ่นระบบ นอกเหนอืจากเงนิช่วยเหลือ
ทั่วๆ ไป ส�าคัญกว่านั้นท่ีก�าลังด�าเนินการอยู่คือ
การกระจายอ�านาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
เพิม่อ�านาจประชาชน ลดอ�านาจของรฐับาล ขณะนี้
มกีฏหมาย 2 ฉบบั ทีใ่ห้อ�านาจประชาชนซึง่เลอืก
ผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืสภาท้องถิน่สามารถถอดถอน
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาท้องถิน่ได้ ฉบับแรก เรียก
ว่า ร่าง พ.ร.บ.การเข้าช่ือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.....ซ่ึงคณะ
กรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเข้าชือ่
เสนอข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน พ.ศ......พจิารณาเสรจ็แล้วด้วย  
ส่วนอีกฉบับคือร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเสนอ 

นักวิชาการ-นักการเมือง จี้เพิ่มอ�านาจ อปท.
ดันรัฐสวัสดิการเข้าถึงทุกกลุ่มถ้วนหน้า

เริม่ต้นแบบนีแ้ละค่อยๆ พฒันาเพิม่สวสัดกิารพืน้ฐาน 
ในระยะต่อไป เพราะสังคมไทยยังได้ผลประโยชน์
จากสวัสดิการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีประชาชน
จ�านวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงสวสัดกิารพ้ืนฐาน ขณะที่
ประเทศ OECD และกลุ่มประเทศยโุรปเหนือล้วน
อยู่ในระดบัสงูมาก หลายประเทศจ�าเป็นต้องปฏริปู
ระบบสวัสดิการเพื่อความยั่งยืนทางการเงินของ
ระบบงบประมาณที่จัดสรรไปสู่รายจ่ายทางด้าน
สวสัดกิารสงัคม แต่ของไทยอยูใ่นระดบัทีต่�า่มาก

 ประเดน็ส�าคัญทีจ่ะน�าไปสู่รัฐสวัสดิการได้
 จะต้องท�าให้เกิดขึน้คือ 

1. ต้องผลกัดนัให้ประเทศไทยเกดิการเปลีย่นแปลง 
จาก “รฐัเผดจ็การ” “รัฐก่ึง ประชาธปิไตย” เป็น  
“รฐัประชาธปิไตยสมบรูณ์” อนัเป็นพืน้ฐานส�าคญั 
ส�าหรบัการไปสู ่“รฐัสวสัดกิาร” และสิง่นีเ้ป็นรปูธรรม 
ส�าคญัของประชาธปิไตย 

2. ระบบรฐัสวสัดิการจะเป็นสิง่บ่งช้ีว่า รฐับาล 
ด�ารงเพือ่อะไรและเพ่ือใคร 

3. การประเมินและวเิคราะห์ ฐานะทางการ
คลัง โครงสร้างงบประมาณ โครงสร้างรายรบั และ
รายจ่ายของรฐับาล โครงสร้างประชากร ระบบ
สังคมสวัสดิการ ปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ความสามารถในการเข้าถงึ
บริการพื้นฐาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ขนาดของจดีพีี รายได้ประชาชาตต่ิอหวั การกระจายตวั  
ของรายได้และความมัง่คัง่ ลกัษณะและประสทิธิภาพ 
ของตลาดแรงงาน 

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ดร.โกวิทย์ พวงงาม ดร.สรชาต ิวิชย สวุรรณพรหม

เปิดเผยว่า รฐับาลให้ความส�าคญัเรือ่งสวสัดกิาร
เป็นส�าคัญ เร่ืองแรกบัตรคนจนหรือบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ 
นบัเป็นผลงานของรฐับาลนี ้เพราะสามารถช่วยเหลอื 
พีน้่องประชาชนโดยเฉพาะผู้สงูวยั ผู้ด้อยโอกาส 
ล่าสุดการขึ้นทะเบียนบัตรคนจนนั้นมีจ�านวน 
เพิ่มมากกว่า 22 ถึง 23 ล้านคน ซึ่งเกือบเท่าตัว 
ซึง่ไม่ได้หมายความว่าคนจนมีจ�านวนมากขึน้ 

“แต่มีเหตุผลหลักๆ 2 ประการ อย่างแรก เป็น
บตัรตกค้างจากครัง้ทีแ่ล้วซึง่เกดิจากหลายสาเหตุ 
โดยเฉพาะระบบเอไอที่ท�าให้เขาเสียสิทธิ อีก
ประการคือครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังได้จ้าง 
เจ้าหน้าทีม่าช่วยในการส�ารวจบนัทกึเข้าระบบจาก 
3 ธนาคารคือกรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส. 
จงึท�าให้ผูม้สีทิธิสวสัดกิารแห่งรฐัเพิม่จ�านวนมากขึน้” 

ข้อบัญญตัท้ิองถิน่ พ.ศ..... ซึง่ท้ัง 2 ฉบบั จะให้อ�านาจ 
ประชาชนในการถอดถอน และเสนอข้อบัญญัต ิ
ในเรือ่งสวสัดกิารให้ท้องถิน่ได้มีอ�านาจท�าเพือ่ท้องถ่ิน 
ตนเองได้มากขึน้ 

“เหตุผลคือโดยที่ ม.254 ของรัฐธรรมนูญ
ก�าหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มสีทิธเิข้าชือ่กนัเพ่ือถอดถอน
สมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ได้ตามหลกั
เกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ
ประกอบกบั พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสยีงเพือ่
ถอดถอนสมาชกิสภาท้องถิน่หรอืผูบ้รหิารท้องถิน่ 
พ.ศ. 2542 ยังไม่เป็นไปตามรฐัธรรมนญู จงึยกเลกิ
แล้วให้ใช้กฏหมายใหม่นีแ้ทน” ดร.สรชาติ กล่าว

“รัฐต้องกระจายอ�านาจให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่มากกว่าทกุวันนี ้ อย่าเอางานท้องถิน่ไปใช้  
ใครจัดสวสัดกิาร ใครให้งบประมาณ เลอืกต้ังครัง้หน้า  
ถ้าไม่มีการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ก็จะเป็นรัฐบาล 
แบบพ่อแม่ตามใจลกู”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565 ท้องถ่ินไทย  3 3ท้องถ่ินไทย

นายณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนากร ผวจ.ปทมุธานี 
มคี�าสัง่ วนัที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ให้ นายสายณั 
นพข�า พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบล
บ้านกลาง หลงั ปปช.ชีม้ลูความผดิทจุรติประมลู 
ชีอ้หากโต้แย้งค�าสัง่น้ีให้ท�าค�าฟ้องเป็นหนงัสอืย่ืน
ต่อศาลปกครองกลาง ต่อไป 

มมีลูความผิดฐานกระท�าการฝ่าผนืต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ�านาจหน้าที ่ตามพ.ร.บ.สภาต�าบล และองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
มาตรา 92 และฐานปฏบิติัการฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรยีบร้อย หรอืสวสัดภิาพของประชาชน ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�านาจ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน�ามาซึ่ง
ความเสือ่มเสยีแก่ศกัดิต์�าแหน่ง หรอืแก่เทศบาล 
หรอืแก่ราชการ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มาตรา 73 และมมีตใีห้ส่ง
รายงานส�านวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน 
ส�าเนาอิเลก็ทรอนิกส์ และค�าวนิจิฉยัไปยงัอยัการ
สงูสดุเพือ่ด�าเนนิคดอีาญาในศาล ซ่ึงมเีขตอ�านาจ
พจิารณาพพิากษาคด ีและส่งส�านวนการไต่สวน
ไปยังผู้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อด�าเนิน
การตามหน้าทีแ่ละอ�านาจกบันายสายณั นพข�า  
ผู้ถูกกล่าวหาท่ี 1 ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม 
พ.ร.ป.รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และมาตรา 
98 วรรคสี ่แล้วแต่กรณีต่อไป

ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสายัณฯ  
อยู ่ด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลบ้าน
กลางต่อเนือ่ง ตัง้แต่ พ.ศ. 2555 และได้พนัจาก
ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�าหนดให้มีการ
เลอืกตัง้สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
เมื่อนับระยะเวลาการพ้นจากต�าแหน่งจนถึง
ปัจจบุนั (1 กมุภาพันธ์ 2564-1 สงิหาคม 2565)  
ปรากฎว่านายสายณัฯ พ้นจากต�าแหน่งยงัไม่เกนิ 2 ปี 
(1 ปี 5 เดอืน) ดงัน้ัน จงึสมควรพิจารณาสัง่ให้
นายสายัณฯ พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�าบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระท�าการฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. จงัหวดัปทมุธานไีด้พจิารณารายงานและ
ส�านวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
คดหีมายเลขด�าที ่18-1-176/2556 คดหีมายเลข
แดงที ่242-1-50/2564 ลงวนัที ่4 มนีาคม 2564 
ประกอบความเหน็ของคณะไต่สวนเบือ้งต้นแล้ว 
ปรากฎข้อเทจ็จริงตามทางไต่สวน

โดยท้ายหนงัสือยงัระบวุ่า จงึสมควรพจิารณา
สัง่ให้นายสายณั นพข�า พ้นจากต�าแหน่งนายก
เทศมนตรีต�าบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระท�า
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. จงัหวัดปทมุธาน ี จงึได้พจิาร
ณตามแนวความเห็นของอ�าเภอเมืองปทุมธานี 
ต่อไป ประกอบแนวทางปฏบิตัติามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ขี้มูลความผิดและตามค�าวินิจฉัย และ
ปฏิบัติตามข้อสั่งการตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลับ ด่วนทีส่ดุ ที ่ มท 0804.3/3314 
ลงวนัที ่ 9 กรกฎาคม 2564 หนงัสอืกระทรวง
มหาดไทย ลับ ที่ มท 0804.3/6261 ลงวันที่  
28 ธนัวาคม 2564 และหนังสอืกระทรวงมทาดไทย 
ลบั ที ่มท 0804.3/6313 ลงวนัที ่30 ธนัวาคม 
2564 ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

ดัง น้ัน เพื่อด�าเนินการให ้ เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 
มาตรา 98 วรรคสามและวรรคส่ี และพระราชบญัญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัที ่14) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 และมาตรา 
73/1 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที ่มท 0804.3/ว 51 ลงวนัที ่5 มกราคม 2564 
หนงัสอืกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ที ่ มท 
0804.3/ว 711 ลงวนัท่ี 7 เมษายน 2564 และ
ค�าสัง่จงัหวดัปทมุธาน ี ที ่ 6078/2564 ลงวนัที่ 
22 มถินุายน 2564 จงึอาศัยอ�านาจตามพระราช
บญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
ถงึ (ฉบับที ่ 14) 2562 มาตรา 73 และมาตรา 
73/1 และพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคสามและวรรคสี ่ประกอบ
หนงัสือแนวทางปฏบิตัดัิงกล่าว สัง่ให้นายสายณั 
นพข�า พ้นจากต�าแหน่งนายกเทศมนตรตี�าบลบ้านกลาง 
ด้วยเหตแุละพฤติการณ์ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง การโต้แย้งค�าสั่งนี้ ให้ท�าค�าฟ้องเป็น
หนังสอืย่ืนต่อศาลปกครองกลาง หรอืส่งไปรษณย์ี
ลงทะเบยีนไปยงัศาลปกครองกลาง ภายใน 90 วัน  
นบัแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้งหรอืทราบค�าสัง่ ตามมาตรา 
49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้  
ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป (สัง่ ณ วันที ่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2565)

‘ผูว่้าหมูป่า’ ปลดนายก ทต.บ้านกลาง 
เหตุถกู ป.ป.ช.เชือดทุจรติ 7 โครงการ

ณรงค์ศกัดิ ์โอสถธนากร

สืบเน่ืองจาก จังหวดัปทมุธาน ีได้รบัแจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยว่า ส�านกังาน ป.ป.ช. ได้มี
หนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
แจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหา  
นายสายัณ นพข�า นายกเหศมนตรีต�าบลบ้าน
กลาง และเมือ่ครัง้ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลบ้านกลาง อ.เมอืง จ.ปทมุธานี 
ได้ร่วมกับพวกกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่
ราชการ กรณกี�าหนดราคาขายเอกสารประกวด
ราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังและวาง 
ท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์  
หมูท่ี่ 1 และโครงการก่อสร้างปรบัปรงุยกระดบั  
ช่อมแชมถนน และวางท่อระบายน�้าอื่นๆ อีก  
7 โครงการ สงูกว่าความเป็นจรงิ เพือ่เอือ้ประโยชน์ 
ให้กับผู้เสนอราคาบางราย กรณีเมื่อครั้งด�ารง
ต�าแหน่งนายก อบต.บ้านกลาง ประกอบด้วย 
(1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และวางท่อ
ระบายน�า้พร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณรีนิทร์ หมูท่ี่ 
1 (2) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรตี บรเิวณซอยมิตรบ้านกลาง หมู่ที ่2 (3) 
โครงการปรับปรงุก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรตี บริเวณเลยีบคลองประปา หมูท่ี ่1 

และเม่ือครั้งด�ารงต�าแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�าบลบ้านกลาง ประกอบด้วย (1) โครงการ
ปรับปรุงช่อมเซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมวางท่อระบายน�้า (2) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (3) โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรพร้อมรางวี ถนนจัดสรรกรมการ
ปกครอง หมูท่ี ่2 (4) โครงการปรบัปรงุช่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี และ (5) 
โครงการวางท่อระบายน�้าพร้อมรางวี บริเวณ
คลองสะพาน-หน้าอนามัย หมู่ที่ 3 ซึ่งคณะ
กรรมการ ป.ป.ช.ได้รบัไว้พจิารณา โดยมอบหมาย
คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นเพื่อด�าเนินการไต่สวน
ข้อเทจ็จรงิ และรวบรวมพยานหลกัฐาน พร้อม
ทั้งจัดท�ารายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่พจิารณา และคณะ
กรรมการ ป.ป.ช ได้พจิารณารายงานการไต่สวน
เบื้องต้นดังกล่าวแล้ว มีมติว่า การกระท�าของ
นายสายณั นพข�า ผู้ถกูกล่าวหาที ่1 มมีลูความ
ผดิทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าทีซ่ือ้ ท�า 
จดัการหรอืรกัษาทรพัย์ใดๆ ใช้อ�านาจในต�าแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล 
สขุาภิบาล หรอืเจ้าของทรพัย์นัน้ และฐานเป็น
เจ้าพนกังาน ปฏบิติัหรอืละเว้นการปฏบัิติหน้าท่ี
โดยมชิอบ เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผู้หนึง่ผูใ้ด 
หรือปฏบัิตหิรอืละเว้นการปฏบิติัหน้าทีโ่ดยทจุรติ 

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 153 
และมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรัฐโดยทุจริต ท�าการออกแบบ ก�าหนด
ราคา ก�าหนดเงื่อนไขหรือก�าหนดผลประโยชน์
ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา 
โดยมุง่หมายมิให้มกีารแข่งขัน ในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม หรอืเพ่ือช่วยเหลอืให้ผูเ้สนอราคา
รายใด ได้มสิีทธิเ์ข้าท�าสญัญากบัหน่วยงานของ
รฐัโดยไม่เป็นธรรม หรอืเพือ่กดีกนัผู้เสนอราคา
รายใดมิให้มโีอกาสเข้าแข่งขนัในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม และฐานเป็นเจ้าหน้าทีใ่นหน่วย 
งานของรัฐกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  
หรือกระท�าการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพ่ือเอ้ืออ�านวยแก่
ผู้เข้าท�าการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท�า
สญัญากับหน่วยงานของรฐั ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผดิเกีย่วกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรฐั  
พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 และ 

สมาคมสนันบิาตเทศบาลฯ แต่งตัง้
ประธานคณะกรรมาธกิาร 10 คณะ
หลังจากที่ นายสมชาย รังสิวัฒนศักด์ิ 

นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ก้าวข้ึนมา
ด�ารงค์ต�าแหน่ง นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีค�าสั่งแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมาธกิารคณะต่างๆ 10 คณะ 
ประกอบด้วย

1. นายประภสัร์ ภูเ่จรญิ นายกเทศมนตรี
เมืองล�าพูน ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
โครงการตามแนวพระราชด�าร ิปิดทองหลงัพระ

2. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ อดีต
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธาน 

คณะกรรมาธกิารด้านกฎหมาย
3. นายพริยิะ ศรสีขุสมวงศ์ นายกเทศมนตรี

ต�าบลคลองท่อมใต้ ประธานคณะกรรมาธกิารด้าน
การศกึษา และกฬีา

4. นายสรุยิา ยขุีน นายกเทศมนตรีต�าบลปริก 
ประธานคณะกรรมาธกิารด้านการต่างประเทศ

5. นายจิตตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี 
นครนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธกิารด้านโยธา 
และผงัเมอืง

6. นางเปรมฤด ี ชามพนูท นายกเทศมนตรี
นครพิษณุโลก ประธานคณะกรรมาธิการด้าน

พฒันาเดก็ สตร ีผูส้งูอาย ุและผูด้้อยโอกาส
7. นายรงัสรรค์ นนัทกาวงศ์ นายกเทศมนตรี

เมืองบึงยี่โถ ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
สาธารณสขุ

8. นายบรรจง โฆษติจรินันท์ นายกเทศมนตรี
เมอืงร้อยเอด็ ประธานคณะกรรมาธกิารด้านการเงนิ 
การคลงั และกระจายอ�านาจ

9. นายณรงค์ชยั คณุปลืม้ นายกเทศมนตรี
เมืองแสนสุข ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ และการท่องเทีย่ว

10. นายวจิยั อมัราลขิติ นายกเทศมนตรี
เมอืงพนสันคิม ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
สิง่แวดล้อม

ประภสัร์ ภูเ่จรญิ

สรุยิา ยขีนุ เปรมฤด ีชามพูนท  รงัสรรค์ นนัทกาวงศ์ บรรจง โฆษติจรินนัท์  ณรงค์ชัย คณุปลืม้  วจิยั อมัราลขิติ จติตเกษมณ์ นโิรจน์ธนรฐั 

พริยิะ ศรสีขุสมวงศ์ ประเสรฐิ วชริเข่ือนขนัธ์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

พบกนัอีกครัง้ เลาะรัว้ท้องถ่ิน ฉบบัที ่392 ปักษ์หลังเดือนพฤศจิกายน 65 ต้อนรบัการประชมุ APEC 
2022 ระดบัผูน้�าทีก่รงุเทพฯ ในช่วงวนัท่ี 18-19 พฤศจิกายนนี ้ถัดไปเพยีงไม่กีวั่น นสพ.อปท.นวิส์ จดังาน 
ครบรอบ 17 ปี ทีห้่องแกรนด์ พาโนรามา ช้ัน 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรชัดาภเิษก กรงุเทพฯ  
เริม่งานต้ังแต่เวลา 16.30-21.30 น. วนัที ่ 24 พฤศจกิายน โดยจะน�าเสนอประเดน็ การค้าไทย-จนี ผ่านเวที
ปาฐกถาและการสมัมนา จากวทิยากรทีเ่ก่ียวข้องหลายท่าน  วาทะกรรม “ขายชาต”ิ ลดดกีรคีวามร้อนแรง
ลงทันที เม่ือ “บิก๊ป๊อก” พล.อ.อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ยอมถอนร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขายทีด่นิให้คนต่างด้าว รายละไม่เกิน 1 ไร่ ภายใต้เง่ือนไข จะต้องน�าเงนิเข้ามาลงทุนไม่น้อย
กว่า 40 ล้านบาท ใน 3 ปี ออกจาก ครม. คราวหลงัจะเสนออะไรเข้า ครม. ทบทวนช่วงเวลาทีเ่หมาะสม  
ให้รอบคอบก่อนนะจ้ะ.....  ช่วงน้ีหลายคนเช่ือว่า จะมกีารยุบสภาหลงัประชมุ APEC เพราะพรรคการเมือง
ต่างเดนิสายเปิดตวัผูส้มคัร ส.ส. กันฝุ่นตลบ แถมมีนกัการเมืองพากันย้ายค่ายใหม่ ขณะทีพ่รรคเพ่ือไทย
บอกจะแลนด์สไลด์มุ่งหวังเป็นแกนน�าในการจัดตั้งรัฐบาล ข่าวว่าอาจจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ  
ที ่“บิก๊ป้อม” พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ นัง่เป็นหวัหน้าพรรค เพือ่ดงึ ส.ว.ส่วนหนึง่มาสนบัสนุน แต่ย�า้ว่า ต้องไม่มี  
“บิก๊ตู”่ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา มาเป็นเเคนดิเดตนายกรฐัมนตร ี  ท่ามกลางกระแสข่าวว่า “บ๊ิกตู่” จะมี
พรรคการเมอืงเป็นของตนเอง หรอืจะมีพรรคอืน่เสนอช่ือให้เป็นนายกรฐัมนตรี โดยทกุสายตา มองไปทีพ่รรค
รวมไทยสร้างชาต ิซึง่ พรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค นัง่เป็นหัวหน้าพรรค...  อีกทัง้การที ่ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี
ได้รบัการแต่งต้ังเป็นทีป่รึกษานายกรฐัมนตร ีหลงัลาออกจากพรรคประชาธปัิตย์ พร้อมๆ กบัข่าวว่า หนัไป
ท�างานการเมืองร่วมกบัพรรครวมไทยสร้างชาต ิเมือ่ทัง้ พรีพนัธุ ์และ ดร.ไตรรงค์ ต่างเข้าไปท�างานใกล้ชดิกบั 
“บิก๊ตู”่ ในท�าเนยีบ จงึถกูตคีวามว่า “บิก๊ตู่” พร้อมแล้วทีจ่ะลยุสนามการเมอืง ร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ  

 ช่วงทีผ่่านมา เป็นฝันร้ายของนกัธุรกจิสเีทาชาวจนี เม่ือ “บ๊ิกโจ๊ก” พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หักพาล รอง 
ผบ.ตร. ออกหน้ารบันโยบายปราบปรามขบวนการผับเถือ่นและบ่อนเถือ่น โดยโฟกสัไปท่ีกลุม่ทุนจีน 5 กลุม่
ใหญ่ ซึง่ว่ากนัว่า งานนีม้เีดิมพนั กบัอนาคตของ “บิก๊โจ๊ก” ในส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิ ซึง่เจ้าตวักไ็ม่
ท�าให้ใครผดิหวงั หนึง่ในตวัละครส�าคัญคอื “อดีตเจ้าพ่ออ่างทองค�า” ชวิูทย์ กมลวิศษิฎ์ ท่ีออกมาเปิดโปง
ข้อมูลของกลุ่มทุนจีนที่ก�าลังขยายอาณาจักรมืดในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต�ารวจได้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว  
2 คน คอื เดวดิ หรือ สุย่ ไท่ เหว่ย และหยู ฉาง เฟย อกี 3 คน เลด็ลอดหนอีอกนอกประเทศไปได้   
แต่ขณะที่ “บิ๊กโจ๊ก” ก�าลังสาวต่อไปถึงเครือข่ายโยงใยทั้งหมด สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีต
ต�ารวจสันติบาล ก็ออกอาการเหมือนจะส ่งสัญณาณอะไรบางอย ่าง โดยเข ้า
แจ้งความด�าเนินคดีกับ “ชูวิทย์” หาว่าเปิดบาร์ให้ลูกค้าเข้าไปมั่วสุมยาเสพติด “กลาย
เป็นมวยถูกคู่” เรียกว่า เปรียบมวยกันท่ีหน้า สน.ทองหล่อ ต่อจากนี้คงต้องจับตา
ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ต�ารวจจะสาวต่อไปถึงผู ้ที่อยู ่เบื้องหลังกลุ ่มทุนจีนกลุ ่มนี้หรือไม่  

 ส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัส  
พรหมเผ ่า หัวแถวพรรค
เศรษฐกิจไทย เก็บอาการไม่อยู ่
ผลิตคลิปเตือนสื่อว่า อย่าโยง
ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ทุนจีนสีเทา “ก็หวังว่าจะน�า
เสนอข่าวบนข้อมูลถูกต้อง ดี
กว่าจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล
กนัเป็นว่าเล่น” กว่็ากนัไป !!   
ขอปรบมอืให้กบั ตรนีชุ เทียนทอง  
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ที่
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)  

ให้เห็นชอบ ปรับเพ่ิมเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ช้ันเดก็เลก็-ป.6 ท่ัวประเทศ ซ่ึงจะเร่ิมท�าแผนประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณรวมกว่า 28,365 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องน�างบประมาณทีม่ ี มาเป็นค่าอาหารกลางวันนกัเรยีนตามอตัราใหม่ หากไม่เพยีงพอ 
ให้ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบส�านักงบประมาณได้  เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในท้องถ่ิน  
เม่ือมีกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 198 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ  
ออกมายกป้ายแสดงความประสงค์ที่จะถ่ายโอนไปท�างานกับ รพ.สต.อบจ.ศรีสะเกษ เหตุเพราะ 
ต้นสงักดัไม่ยอมให้ย้าย งานนี ้ วิชติ ไตรสรณกลุ นายก อบจ.ศรีสะเกษ ยิม้แก้มปร ิ บอกยินดต้ีอนรบั  

ถ้าย้ายมาได้จริงๆ !! 

 รบัประกาศเกียรตคุิณ จาก ส.พระปกเกล้า
ศ.วฒุสิาร ตันไชย เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า มอบรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ บุญช ูจันทร์สวุรรณ นายก อบจ.สพุรรณบรีุ 
ในโอกาสที ่ อบจ.สพุรรณบรุ ี เป็น อปท.ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน
การเสรมิสร้างเครอืข่ายรฐั เอกชน และประชาสังคม ในการประชุม
วชิาการสถาบันพระปกเกล้า คร้ังท่ี 24 ประจ�าปี 2565 ณ ศนูย์ประชุม
สหประชาชาต ิกรงุเทพฯ

 ทต.ปรกิ มอบทนุการศกึษาเดก็ยากจน
สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีต�าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  

มอบทนุการศกึษาทนุอดุหนนุนกัเรียนยากจนพเิศษ แบบมเีงือ่นไข (นกัเรยีน
ทนุเสมอภาค) เป็นนักเรียนกลุม่ใหม่ภาคเรียนที ่1 ปีการศกึษา 2565 
จ�านวน 44 ทนุ (อนุบาล 12 ทนุ, ประถมศกึษา 25 ทนุ, มธัยมศกึษาตอนต้น  
7 ทนุ) และทนุช่วยเหลือเดก็ก�าพร้าและด้อยโอกาส จ�านวน 30 ทนุ 

 คนท้องถิน่มอบเงนิช่วยเหลอืคนท้องถิน่
พพิฒัน์ วรสทิธดิ�ารง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิน่แห่ง

ประเทศไทย น�ากรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ มอบเงินที่ได้รับ
บริจาคจากคนท้องถ่ินท่ัวประเทศ จ�านวน 478,345 บาท ให้ญาติ
พนกังานจ้างและครศูนูย์เดก็เลก็ ทีป่ระสบภยัร้าย ณ ทีท่�าการ อบต.
อทุยัสวรรค์ จ.หนองบวัล�าภ ู โดยม ีดร.สรชาต ิ วชิย สุวรรณพรหม 
อดตี ส.ส.หนองบวัล�าภ ูร่วมเป็นสักขพียาน

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจนิดาพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา พีระพันธ์ุ สาลรีฐัวิภาค ดร.ไตรรงค์ สุวรรณครีี

 รมว.การท่องเทีย่วฯ เย่ียมชมโซลาร์ลอยน�า้ไฮบริดใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พร้อมคณะ 

ผู้บริหาร ททท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้าร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า
เขื่อนสิรินธรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Hydro-Floating Solar Hybrid) และร่วมประชุมกับภาคเอกชน 
เพื่อหารือหาแนวทางการขับเคล่ือนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตน�้าท่วม ณ เขื่อนสิรินธร 
จ.อุบลราชธานี โดยมี ชัยวุฒิหลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผูบ้รหิาร กฟผ. ให้การต้อนรบั

 ปตท.ผนกึ ไออาร์พซี ีลงทุน Advanced Business Integration 
นพดล ป่ินสภุา ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิตักิารกลุม่ธุรกจิปิโตรเลยีมขัน้ปลาย บรษิทั ปตท. 

จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาการลงทุน
ตามกลยทุธ์ Advanced Business Integration (ABI) ระหว่าง บรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
และ บรษิทั ไออาร์พซีี จ�ากดั (มหาชน) โดยมีผูบ้รหิารบรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิท  
ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ร่วมเป็นสกัขีพยาน

 TGO ช ู4 หน่วยงานรกัษ์โลก ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก
เกยีรตชิาย ไมตรวีงษ์ ผูอ้�านวยการองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 

หรอื TGO มอบใบประกาศเกยีรติคุณโครงการสนับสนุนกจิกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low 
Emission Support Scheme: LESS) แก่ผูบ้รหิารจาก 4 หน่วยงานทีร่่วมโครงการฯ ได้แก่ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต�าบลโก่งธนู บริษัท นิเด็ค  
อเีลค็โทรนคิส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั และบริษทั การณุฟาร์ม จ�ากัด ทัง้นีมี้ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่
จาก TGO และ 4 หน่วยงานทีร่่วมโครงการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรตแิละสักขพียาน 

 ธ.ก.ส.จบัมอืเจยีไต๋ น�าเทคโนโลยีฯ เสริมแกร่งเกษตรกรไทย
ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 

มนสั เจยีรวนนท์ ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษัท เจยีไต๋ จ�ากดั ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการ
ส่งเสรมิและพฒันาเกษตรมลูค่าสงู” เพือ่สนับสนนุการน�าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาปรบัใช้ 
ในภาคเกษตรกรรม การเตมิองค์ความรูใ้นการวางแผนการผลติทีส่ามารถสร้างก�าไร พร้อมสนบัสนนุ 
สนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ต�า่ให้เกษตรกรและผูป้ระกอบการเกษตร เพือ่เพิม่มลูค่าผลผลติและเสริม
ศกัยภาพการแข่งขนัเกษตรไทยไปสู่ตลาดโลก

 ออมสินห่วงใย ส่งก�าลงัใจให้สงัคม จังหวัดสรุาษฎร์ธานี
วิทัย รัตนากร ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ 

สิง่แวดล้อม (CSR) ออมสนิห่วงใย ส่งก�าลงัใจให้สังคม โดยมอบรถสามล้อโยกถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ชราภาพ จ�านวน 11 รูป และสมาคมคนพกิารจงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีจ�านวน 9 คน ในโครงการ
ยกระดบัคณุภาพชวีติพระภกิษแุละผูพ้กิาร จ.สรุาษฎร์ธาน ีพร้อมมอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และ
ป้ายบอกสถานทีต่่างๆ ในโครงการปรบัปรุงภมูทัิศน์ให้วดัสวนโมกขพลาราม และร่วมสนทนาธรรม
กบั พระภาวนาโพธคิณุ (โพธิ ์จนทฺสโร) เจ้าอาวาสวดัธารน�า้ไหล สวนโมกขพลาราม 

 จัดงาน “ตลาดนดัสนิค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” วันที ่18-20 พ.ย. นี ้
อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะ

กรรมการขบัเคล่ือนนโยบายเทคโนโลยเีกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานแถลง
ข่าวกจิกรรม “ตลาดนัดสนิค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” (Agriproducts X Character Market) 
ร่วมกบั โฆษติ สวิุนจิจติ ประธานคณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นธรุกจิเกษตรฯ รพทีศัน์ อุน่จติตพนัธ์ 
 รองอธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร ปณธิาน มไีชยโย ผอ.อ.ต.ก. ดร.ชาคริต พิชญางกรู ผอ.สนง.
ส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์ และผูแ้ทน ผอ.สนง.นวตักรรมแห่งชาติ 

 ธอส.รับรางวัล ITA Awards ประจ�าปีงบประมาณ 2565 อนัดบั 1 
ฉตัรชยั ศริไิล กรรมการผู้จดัการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รบัมอบรางวัลประเมิน

คณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานภาครฐั ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ITA Awards) ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต ิจาก 
พล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม โดย ธอส. ได้ผลประเมนิ
ที ่ 99.92 คะแนน อยู่ในระดบั AA ได้รบัคะแนนประเมนิสงูสดุอันดับ 1 ในกลุม่รฐัวสิาหกจิ 
ต่อเน่ืองเป็นปีที ่6 และถือเป็นคะแนนสงูทีส่ดุทีไ่ด้รับนบัแต่เข้าร่วมประเมนิ ITA เม่ือปี 2557

 MEA รับประกาศนยีบัตรฯ ในงาน DIGI Data Award 2022 
ดชิวฒัน์ จนัทร์อี ่ผูอ้�านวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรพัย์สนิดจิทิลั MEA หรือการไฟฟ้า

นครหลวง เป็นตัวแทน MEA เข้ารับใบประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ในงานมอบ
รางวัลการเผยแพร่ข้อมูลเปิดยอดเยีย่มประจ�าปี 2565 โครงการ DIGI DATA AWARDS 2022 
โดยสถาบนันวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI (Data Innovation and Governance 
Institute) เพือ่เป็นการกระตุ้นให้เกดิการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิทิลั ภายใต้แนวคดิ “Data Driven 
Organization”

 บมจ.บางจากฯ คว้ารางวลัเกยีรตยิศใน SET Awards 2022 
สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าทีก่ารตลาดและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.บางจาก 

คอร์ปอเรชัน่ รบัรางวัล Sustainability Awards of Honor ในงาน SET Awards 2022 ซึง่เป็น
รางวัลทีม่อบให้แก่บรษัิทจดทะเบยีน บริษทัหลกัทรัพย์ และบรษิทัหลกัทรพัย์จัดการกองทนุรวม 
ทีม่คีวามโดดเด่นในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ในภาพรวมโดยค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สังคม และ
บรษิทัภบิาล หรอื ESG จดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร 
รางวัลประเภทรางวลัเกียรตยิศบริษทัจดทะเบยีนด้านความยัง่ยนื ปีที ่3
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นายกนายกเทศมนตรีต�าบลแม่ตืน อ.ลี้ 
จ.ล�าพูน และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบล
หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ถูกคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานร�่ารวย 
ผิดปกติ ขณะท่ีศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติ
มชิอบกลาง มคี�าพพิากษาฎีกา นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) บางคูวัด อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และพวก ทุจริตการ
ประกวดราคา 

กรณท่ีี 1 ป.ป.ช.ชีม้ลู นายก อบต.แม่ตนื 
ร�า่รวยผดิปกติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด 
นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีต�าบล
แม่ตืน อ�าเภอล้ี จงัหวดัล�าพูน ร�า่รวยผดิปกต ิ ตาม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พจิารณาแล้วเหน็ว่า 
จากการไต ่สวนข ้อเท็จจริง รับฟ ังได ้ว ่า  
นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ ผู้ถูกกล่าวหา ร�่ารวยผิดปกติ  
โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
มากผิดปกติ  หรือการมีหนี้สินลดลงมาก 
ผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
หน้าที ่ หรอืใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที ่ จ�านวน 
18 รายการ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เงิน
ลงทุนร้านกาแฟ สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านเดี่ยว 
ชัน้เดยีวพร้อมทีดิ่น เงนิฝาก ทีด่นิ โรงเรอืนพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง เงนิผลก�าไรจากการประกอบกจิการรบัเหมา 
ก่อสร้างและรถแทร็กเตอร์ (แบคโฮ) เป็นต้น  
รวมมลูค่า 23,843,992.45 บาท

ที่ประชุมจึงมีมติว่า นายอรรถพงษ์ แซ่แต ้ 
ผู้ถูกกล่าวหา ร�่ารวยผิดปกติ ให้ส่งรายงาน 
ส�านวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลกัฐาน และ 
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือด�าเนินการยื่นค�าร้อง
ต่อศาลอาญาคดีทุจรติและประพฤตมิชิอบ ซ่ึงมี
เขตอ�านาจพจิารณาพพิากษาคด ี เพือ่ขอให้ศาล 
สัง่ให้ทรพัย์สนิทีร่�า่รวยผดิปกต ิ ตกเป็นของแผ่นดนิ
และให้ส่งค�าวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดย
สรุป ไปยงัผู้มอี�านาจสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่ง เพือ่
ส่ังให้พ้นจากต�าแหน่งภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งและให้ถือว่ากระท�าการทุจริตต่อ
หน้าท่ี ตามพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 
2561 มาตรา 122 วรรคหน่ึง และวรรคห้า ต่อไป

หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของ 
ผูถ้กูกล่าวหาทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตว่ิาร�า่รวย
ผิดปกต ิตกเป็นของแผ่นดนิได้ทัง้หมดหรือแต่บางส่วน
แล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่น 
ของผูถ้กูกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสบิปี ตาม
นัยมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุรติ พ.ศ. 2561 ด้วย

กรณทีี ่2 ป.ป.ช.ช้ีมลู นายก อบต.หนองขาม 
ร�า่รวยผดิปกติ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด 
นายสมหมาย จนัทร์ฉาย นายกองค์การบริหาร

ป.ป.ช./ศาลอาญาทุจรติ เชือดนายกฯ ท้องถิน่
เทศบาลแม่ตนื-อบต.หนองขาม-อบต.บางคูวัด

ส่วนต�าบลหนองขาม อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบรุ ีร�า่รวยผดิปกติ โดยมีทรพัย์สินมากผดิปกติ 
หรอืมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึน้มากผดิปกติ จ�านวน 49 
รายการ แบ่งเป็น รถยนต์ จ�านวน 28 รายการ 
รถจกัรยานยนต์ จ�านวน 18 รายการ อากาศยาน
เบาพิเศษ จ�านวน 3 รายการ และทรัพย์สิน
ซึ่งอยู่ในชื่อของภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
จ�านวน 9 รายการ มมูีลค่าสงูกว่าสนิทรพัย์ และ
ก�าไรสทุธทิีบ่ริษทั เมอืงหนองเลง จ�ากัด ย่ืนแบบ
แสดงรายการภาษเีงินได้บริษทัหรอืห้างหุน้ส่วน
นติบิคุคล (ภ.ง.ด. 50)

อกีทัง้ บรษัิท เมืองหนองเลง จ�ากัด ไม่ได้
ก�าหนดให้มีการจ่ายเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนอืน่ใด 
แก่ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรรมการ
บริษัท ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จึงมี
พฤตกิารณ์ถอืครองทรพัย์สนิทัง้ 9 รายการ เช่น 
รถยนต์ จ�านวน 7 รายการ รถจักรยานยนต์ 
จ�านวน 2 รายการ แทนผูถ้กูกล่าวหา รวมมลูค่า
ทรพัย์สนิ 119,327,444.22 บาท

กรณท่ีี 3 ศาลอาญาคดทีจุริตพพิากษาฎกีา 
นายก อบต.บางควูดั

ศาลอาญาคดีทจุรติเเละประพฤติมิชอบกลาง 
อ่านค�าพพิากษาศาลฎีกา ในคดทีีอ่ยัการสงูสดุยืน่
ฟ้อง นายวนิยั หรอื พสษิฐ์ มะล ิเมือ่ครัง้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต.) 
บางคูวดั อ�าเภอเมืองปทมุธาน ีจงัหวดัปทมุธานี 
นายประชมุ ดอกแย้ม, นายศภุฤกษ์ แก้วสงิห์, 
นายถาวร พงษ์ก�าเนิด, นายวสันต์ หันเอียง, 
นายนวิฒัน์ ม่วงนิม่, นางสาววิภารตัน์ ม่วงนิม่ เเละ
นายสะอาด ท�าคล่อง เป็นจ�าเลยที ่ 1-8 (รวม  
2 ส�านวนพจิารณารวมกนัเป็น 1 ส�านวน) ความผิดต่อ 
ต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราช
บญัญตั ิเรือ่ง ว่าด้วยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรฐั ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 151 กรณ ีทุจรติประกวดราคาใน
การจดัซือ้ทีดิ่นเพือ่ก่อสร้างอาคารทีท่�าการ อบต.
บางคูวดั ในวงเงนิ 17.6 ล้านบาท จ�าเลยทัง้ 8 
ให้การปฏเิสธ

ในชัน้ศาลฏกีาจ�าเลยที ่1, 3, 5, 8 ฎกีา โดย
ได้รับอนญุาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาตรวจส�านวน
ประชุมเเล้วเห็นว่า ทีศ่าลอทุธรณ์พพิากษาว่าการ
กระท�าของจ�าเลยที ่1, 3, 5, 8 เป็นความผดิส�าเร็จ
แล้วน้ัน ศาลฎกีาเหน็พ้องด้วย ฎกีาของจ�าเลยที่ 
1, 3, 5, 8 ในปัญหาข้อนีฟั้งไม่ขึน้

มปัีญหาวนิจิฉยัข้อต่อไปตามฎกีาของจ�าเลยที่ 
จ�าเลยที ่1, 3, 5, 8 สมควรรอการลงโทษจ�าคกุแก่
จ�าเลยหรอืไม่ เหน็ว่าจ�าเลยที ่1 และ 3 เป็นต้น

ฮุบเงนิค่าอาหารกลางวันเด็ก
วัสดีครับท่านผู้อ่านท่ีเคารพ สองสาม
คร้ังก่อนได้เล่าเร่ืองน�า้ท่วม กทม.พัก

ใหญ่ ตอนนี้ก็จะเล่าเร่ืองอื่นบ้างให้ไม่เบื่อ
นะครับ ราวต้นเดือนตุลาคมท่านผู้อ่านคง
ได้ทราบข่าวเร่ืองศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบภาค 8 สัง่จ�าคกุ ผอ.โรงเรยีน
อนุบาล ฮุบเงินค่าอาหารกลางวัน เร่ือง
ดังกล่าวนั้น อัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีต 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ 
จ.สรุาษฎร์ธาน ี เป็นจ�าเลย ในความผดิฐาน
ละเว้นการปฏบิติัหน้าทีต่ามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ 162  
ตามส�านวนการสอบสวนของ ป.ป.ช. 

ศาลฯ พิพากษาว่า จ�าเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดมิ),
162(1)(4)(เดิม) และพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่ 2) 
พ.ศ. 2554 มาตรา 121/1 เป็นการกระท�า
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท 
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
151(เดมิ) 

ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และ 
การกระท�าของจ�าเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกนั จงึให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผดิไปตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 91 รวม 77 กระทง ให้จ�าคุกกระทงละ 
5 ปี รวม 385 ปี จ�าเลยให้การรบัสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพจิารณา มีเหตบุรรเทาโทษ 
ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจ�าคุกกระทง
ละ 2 ปี 6 เดอืน รวมจ�าคกุ 192 ปี 6 เดอืน 
เม่ือรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจ�าคุก 50 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) 

เรื่องนี้ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามฟ้อง
และพยานหลักฐานโจทก์ตามทางไต่สวนแล้ว
เหน็ว่า การกระท�าของจ�าเลยในแต่ละกระทง
ความผดิแม้คดิค�านวณได้เป็นตวัเงนิไม่มากนกั 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ส�านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการก�าหนด
นโยบายให้โรงเรยีนจดัท�าโครงการอาหารกลางวนั 
โรงเรียนในทุกโรงเรียน จนน�ามาสู่การออก 
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหาร 
กลางวนั ในโรงเรียนประถมศกึษา ในปี พ.ศ. 2535 

ต่อมาในปี 2544 กระทรวงศึกษาธิการ 
ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ไปให้เป็นหน้าท่ีของกระทรวงมหาดไทย ใน
การแจกจ่ายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการ ตาม 
พระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วน 
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ซึง่กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ 
ได้จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเองมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปี 2562 กรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้โอนงบประมาณ
รายจ่าย เงนิอดุหนนุทัว่ไป ตามแผนการกระจาย
อ�านาจฯ ไปด�าเนินการในโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรยีน และโครงการอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่อันได้แก่ 
โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)โรงเรยีนสงักดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) โรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
และศนูย์พฒันาเดก็เลก็ (ศพด.) ที ่อปท.จัดตัง้
ขึ้นเองและรับถ่ายโอน สถานศึกษาสังกัดกรม
การศกึษานอกโรงเรยีน (ศนูย์การเรียนรู้ชุมชน
บนพืน้ท่ีราบสูง) สถานศึกษาสังกดักรมพฒันา
สังคมและสวสัดิการ โดยต้ังงบประมาณอาหาร
ต่อม้ือในอตัรามือ้ละ 20 บาทต่อคน เป็นอตัรา
งบประมาณทีจ่ดัสรรตามโครงการ 

แต่ถ้า อปท.ใดเหน็ว่างบประมาณค่าอาหาร
กลางวันนั้นไม่เพียงพอ ก็สามารถก�าหนด
รายการอาหารกลางวันท่ีเหมาะสมในอัตรา
ทีม่ากกว่า 20 บาท ได้ โดยให้ อปท.พจิารณา
น�าเงินรายได้ของ อปท. เอง สมทบเพิม่เตมิ
ซึง่ปัจจบุนัรฐับาลๆ ได้จดัสรรงบเงนิอดุหนนุเพิม่
เตมิเป็น 21 บาท แล้วกถ็อืว่ายงัได้รับน้อย แต่
ยังมีข้าราชการบางรายฉกฉวยโอกาสทุจริต 
ไปเสียอกี เช่นเรือ่งข้างต้นทีอ่าจมอีกีหลายแห่ง
เพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้น คราวหน้าขอเร่ืองน้ี 
อกีตอนนะครับว่า ระเบียบเขาให้ใช้จ่ายอย่างไร
บ้าง

คิดและต้นเหตุให้เกดิการกระท�าความผดิในครัง้นี้ 
การกระท�าของจ�าเลยที ่1 และ 3 จงึเป็นเรือ่งร้ายแรง 
ทีจ่�าเลยที ่1 และที ่3 ฎกีาว่า ไม่เคยกระท�าความ
ผดิมาก่อน หรอืมเีหตุอืน่ตามฎีกา ยงัไม่มนี�า้หนกั
เพยีงพอทีจ่ะรอการลงโทษจ�าคกุ

ส่วนจ�าเลยที ่ 5 และ 8 มไิด้เป็นต้นคิดหรอื
ต้นเหตใุห้เกิดการกระท�าความผิดในครัง้น้ี เหตทุี่
ร่วมเป็นคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคากเ็พราะจ�าเลยที ่1 แต่งตัง้ในฐานะทีจ่�าเลย
ที ่5 และที ่8 เป็นผูแ้ทนชมุชน จ�าเลยที ่5 ไม่ได้
รบัการแต่งตัง้มาแต่ต้น แต่เพิง่ได้รบัการแต่งตัง้ 
ในวันที ่ 9 ก.ค. 2546 ซึง่เป็นวันประกวดราคา
นัน้เอง และได้ความตามทีจ่�าเลยท่ี 5 ให้ถ้อยค�า
ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิภมูภิาคที ่3 ว่าจ�าเลยที ่5 มอีาชพีขบัรถ 
จักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2546  
ซึง่เป็นวนัประกวดราคา

ขณะที่จ�าเลยที่ 5 อยู่ที่คิวรถจักรยานยนต์
รับจ้างคิวก�านันต๋ี ก็มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบลบางคูวัดมาแจ้งให้จ�าเลยที่ 5 ไปท�า
หน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
จ�าเลยท่ี 5 ก็ไป ส�าหรับจ�าเลยท่ี 8 มีอาชีพ
ท�านา ขณะนีอ้ายุมากถงึ 72 ปีแล้ว หลงัอ่าน 
ค�าพพิากษาศาลอุทธรณ์ จ�าเลยที ่5 ถูกคมุขงัมาแล้ว
เป็นเวลา 8 เดอืน จ�าเลยที ่8 ถกูคมุขงัมาแล้วเป็น
เวลา 1 เดือน 6 วนั เชือ่ว่า จ�าเลยที ่5 และ 8  
เข็ดหลาบมากแล้ว พฤติการณ์เกี่ยวกับการถูก
คุมขงัเปลีย่นแปลงไปจากขณะคดีอยูใ่นระหว่าง
พจิารณาของศาลอทุธรณ์ ไม่ปรากฏว่าจ�าเลยที่ 
5 เเละ 8 เคยรบัโทษจ�าคกุมาก่อน เหน็ควรให้
โอกาส จ�าเลยที ่5 เเละ 8 กลบัตวัสักครัง้ โดย
รอการลงโทษจ�าคกุไว้ แต่เพือ่ให้หลาบจ�า เห็น
สมควรลงโทษปรับอกีสถานหนึง่

ฎีกาในปัญหาข้อนี้ของจ�าเลยที่ 1 เเละ 3  
ฟังไม่ขึน้ ส่วนของจ�าเลยที ่5 เเละ 8 ฟังขึน้

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจ�าคุกจ�าเลยที่ 5 
และที่ 8 ให้รอการลงโทษ ไว้มีก�าหนด 2 ปี  
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (ทีแ่ก้ไขใหม่) 
นบัแต่วันอ่าน ค�าพิพากษาศาลฎกีาให้จ�าเลยที ่5 
และที ่8 ฟัง ให้ปรบัจ�าเลยที ่5 และที ่8 คนละ  
1 เเสนบาท อีกสถานหนึง่ ลดโทษให้คนละก่ึงหนึง่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรบั
จ�าเลยที ่5 เเละ 8 คนละ 5 หม่ืนบาท จ�าเลยคนใด
ไม่ช�าระค่าปรับ ให้จดัการตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 (ทีแ่ก้ไขใหม่) นอกจาก 
ทีแ่ก้ให้เป็นไปตามค�าพพิากษาศาลอทุธรณ์

พ้นต�าแหน่ง ... เพราะทุจรติ
ให้ผูอ่ื้นลงช่ือเข้าเรยีนและสอบแทน !!
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กม. JSOC บงัคับใช้ 23 ม.ค. 65
เร่งท�า Watchlist นกัโทษอันตราย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้า 
พ.ร.บ.มาตรการป้องกนัการกระท�าความผดิซ�า้
ในความผิดเกีย่วกบัเพศหรอืทีใ่ช้ความรนุแรง 
หรอื กฎหมาย JSOC ว่า ได้มกีารประกาศใน
ราชกิจจานเุบกษาแล้ว เมือ่วนัที ่25 ต.ค. ทีผ่่านมา  
โดยจะมีผลบังคับใช้อีก 90 วัน คือวันที่  
23 ม.ค. 2566 ดังน้ัน ตนอยากให้ทกุหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง เร่งเตรยีมความพร้อม โดยเฉพาะ
การสร้างการรับรู้ และการจัด Watchlist  

ตามฐานความผิด 12 มาตรา ซึ่งตนจะต้ัง
คณะอนกุรรมการขึน้มา 1 ชดุ เพือ่ให้ศกึษา
การจัดกลุ่ม Watchlist ในการก�าหนดว่า
แต่ละมาตรการความผิด จะต้องมีการจัด
อยูใ่น Watchlist ใด และต้องตดิก�าไลอเีอม็  
หลงัพ้นโทษเป็นเวลาเท่าไร โดยขอให้อนกุรรมการ
ชดุนี ้ เร่งสรุปความคบืหน้าทกุสปัดาห์ พร้อม
ขอให้มีการหยิบยกคดีส�าคัญขึ้นมา เป็นเคส
ตัวอย่างด้วย ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ ต้องติด
ก�าไลอเีอม็ก่ีปี 

“ก่อนหน้านี ้ การจดั Watchlist ท�าโดย
ยงัไม่มกีฎหมาย แต่ขณะน้ี มกีฎหมายป้องกนั
การกระท�าผดิซ�า้แล้ว เพยีงก่อเหตรุนุแรง ก็
จะเข้ามาตราต่างๆ ของกฎหมายน้ีแล้ว ทีต้่อง
ถกูเฝ้าระวงั ซึง่การใส่ก�าไลอเีอ็ม จะไม่เท่ากัน 
ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา และ
อนกุรรมการ ทีผ่มต้ังขึน้มาศกึษาแนวทางไว้ 
ซึง่ได้ส่ังการให้เร่งด่วนทีสุ่ด เพราะผมซเีรยีส
กบัเร่ืองนีม้าก รูส้กึเสยีใจทกุครัง้ ท่ียงัเจอข่าว
ผูพ้้นโทษ ออกมาก่อเหตซุ�า้ หรือ ข่าวสะเทือนขวญั 
กับกลุ่มผู้หญิง ดังนั้น ผมจะเร่งจัดท�าบุคคล
อนัตรายให้เรว็ทีส่ดุ เพือ่ท�าให้สงัคม โดยเฉพาะ
กลุม่ผูห้ญงิ รูส้กึอุน่ใจ และปลอดภยัจากบุคคล
อนัตราย ทีเ่ราช่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิแล้ว” 
รมว.ยตุธิรรม กล่าว

กลุม่บคุคลอนัตราย ให้ชดัเจน เพราะเริม่มผู้ีพ้นโทษ
ออกมาก่อเหต ุแต่กลบัไม่อยูใ่นการจดั Watchlist 

ขณะที ่นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรม
ราชทณัฑ์ ชีแ้จงว่า ทีผ่่านมา กฎหมาย JSOC 
ยังไม่จบ ทางกรรมาธิการฯ ก็มีการเพิ่มเติม
มา จึงยังไม่มีการจัด Watchlist ทั้งหมด ซึ่ง
อาจท�าให้ผู้พ้นโทษบางรายที่ออกไปก่อเหตุนั้น  
ไม่ได้ถูกจัดอยู ่ใน Watchlist รวมถึงบางราย  
อาจยงัไม่ชดัเจนว่า จะเข้าความผดิข้อใด ในการจดักลุม่ 
Watchlist ผู้ต้องขัง ที่ต้องเข้าข่ายทั้งข้อ 1 
ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน ,ความผดิเกีย่วกบัเพศ, 
ความผิดเกีย่วกับชวีติและร่างกาย ,ความผดิเกีย่ว
กบัเสรภีาพและชือ่เสียง.ความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ 
และข้อ 2 ประกอบด้วย ฆ่าเดก็ หรอื ข่มขนืเดก็ 
,ฆ่าข่มขืน ,ฆาตกรต่อเนื่อง,กระท�าผิดซ�้าซาก, 
ฆาตรกรโรคจิต,สังหารหมู่,ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ 
โดยท�าให้บางราย เข้าหลกัเกณฑ์เพยีงข้อ 1 แต่
ไม่เข้าเงือ่นไขข้อ 2 จงึไม่ถูกจดั Watchlist 

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อมีกฎหมาย 
JSOC ออกมาแล้ว เราต้องเร่งจดั Watchlist 

สมศกัดิ ์เทพสทุนิ

แต่จ�าเลยได้กระท�าผิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
ทั้งจ�าเลยเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่กลับอาศัย
อ�านาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ท่ีไม่ควรได้ 
ท�าให้เด็กนักเรียนในปกครองไม่ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ และจ�านวนที่เพียงพอต่อการ
พฒันาการทางร่างกายและย่อมส่งผลเสยีในระยะ
ยาว พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรงไม่สมควรรอ
การลงโทษ ค�าขออืน่นอกจากนีใ้ห้ยก 

ท่านผู ้อ่านครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเม่ือเดือน 
มิ.ย. 2561 ได้มีการโพสต์คลิปเด็กนักโรงเรียน
ชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ 
จ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่เด็กๆ ก�าลังทานอาหาร
กลางวนัท่ีทางโรงเรียนจดัให้ แต่กลับปรากฏว่า
ในจานมีเพียงเส้นขนมจีนเปล่าคลุกกับน�้าปลา
และไม่มอีาหารอืน่อกี ภายหลงัจากทีม่กีารโพสต์
คลปิดงักล่าวเผยแพร่ออกไปแล้ว ได้มีการตรวจสอบ
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง โดยใช้เวลาตรวจสอบ
ร่วมปีเต็ม พบมีมูลความจริง คณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจังหวดัสรุาษฎร์ธาน ี (คศจ.) ได้มมีติ
ไล่ผูอ้�านวยการออก ตามความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสอบสวนวนัิยร้ายแรง ในส่วนด้านมูล
ความผดิของผูอ้�านวยการรายน้ียงัถกูร้องอกีหลาย
เรือ่ง เช่น การจดัซ้ือจดัจ้างระบบไฟฟ้า, การขาย
ผลผลิตปาล์มน�้ามันของโรงเรียน, อนุญาตให้
ขายน�า้อดัลมในโรงเรยีน, โครงการจดัซ้ือจดัจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน 
เป็นต้น แต่มาโดนจริงทั้งวินัยและอาญาเรื่อง
อาหารกลางวันนั้นละครับ ซึ่งในเรื่องอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนเป็นปัญหามาช้านาน จะ
ปรากฎเป็นข่าวอยู่บ่อยครัง้ ทัง้ทีโ่ครงการอาหาร
กลางวนัของนักเรยีนน้ันเป็นเรือ่งทีด่ ี โดยเฉพาะ 
การช่วยเหลอืเดก็ยากจนทีข่าดสุขภาวะทีด่ี 

เดิมทีนั้นโครงการอาหารกลางวันเริ่มต้นมา
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2495 โดยกระทรวงศกึษาธิการใน
ขณะน้ันได้ทดลองจดัอาหารกลางวันแก่นักเรียน
ของโรงเรยีนในสงักดั ซึง่ต่อมาพบว่าโรงเรยีนใน
สังกัดหลายแหล่งขาดแคลนงบประมาณท�าให้ 
ไม่สามารถจดัอาหารกลางวนัให้นกัเรยีนได้อย่างทัว่ถงึ 

eaders หรอื ผูน้�า นอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถและมวิีสยัทศัน์เหมาะสมกบั

ต�าแหน่งแล้ว ทีส่�าคญัยงัต้องเป็น “แบบอย่างทีด่”ี 
เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น และได้ใจสมาชิกใน 
องค์กรหรือหน่วยงานน้ันๆ ในการร่วมมือและ
พร้อมใจกนัปฏบิตังิานเพือ่บรรลเุป้าหมายของ
องค์กรได้ มีประเดน็ชวนคิดว่า ... ถ้าผูน้�า 
มีพฤติกรรมในทางทจุรติ แม้มิใช่ทุจรติเชิงนโยบาย 
หรอืใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีเอือ้

ประโยชน์ในหมู่พรรคพวกของตน การให้
ของขวัญหรือติดสินบนก็ตามที โดยเป็นกรณี
มีพฤติกรรมรู้เห็นให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง 
จนถูกลงโทษจากสถาบันการศึกษาในฐานทุจริต
การสอบ ย่อมเกิดข้อกังขาว่า เหมาะสมที่จะ
ด�ารงต�าแหน่งต่อไปหรือไม่ และกรณีทุจริต 
การสอบซึ่งมิใช่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ จะถือ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใน
การด�ารงต�าแหน่งผู้น�าท้องถิน่หรอืไม่ วนันีม้คีดี
ปกครองทีจ่ะช่วยไขข้อข้องใจในเรือ่งดงักล่าวมา
ฝากท่านผูอ่้าน ... 

เร่ืองราวของคดีดังกล่าวมอียู่ว่า ... ขณะที่
ผู้ฟ้องคดีด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (นายก อบต.) ในสมัยที ่ ๑ ผู้ฟ้องคดี
ได้สมัครเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บณัฑติของมหาวทิยาลยัของรฐัแห่งหนึง่ โดย
ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การปกครองส่วน 
ท้องถิน่ ต่อมาถกูมหาวทิยาลยัดงักล่าวส่ังลงโทษ
พกัการเรยีน ๑ ภาคการศกึษาและปรบัตกทกุ
วชิา ในความผดิฐานทุจรติในการสอบ กรณใีห้
ผู้อืน่มาเข้าสอบแทนตนเอง นายอ�าเภอจงึแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งได้รายงานผลการ
สอบสวนว่า การทจุรติการสอบถอืเป็นความผิด
เฉพาะตวั ไม่ใช่การปฏบิตัหิน้าที ่ จงึไม่ถือเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ
ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว 

ต่อมา ผูฟ้้องคดพ้ีนวาระและได้รบัการเลอืก
ตัง้ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งนายก อบต. อกีเป็น
สมยัที ่๒ และได้มผีูห้ยบิยกเร่ืองดงักล่าวขึน้มา
ร้องเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงึหารือ
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎกีา ซึง่ได้ตอบข้อหารอื

ว่าพฤติการณ์ในทางทุจริตไม่จ�าต้องเก่ียวกับการ
ปฏบิตัหิน้าทีห่รือจะต้องมีค�าพิพากษาถึงทีส่ดุ เพียง
แต่มีพฤติกรรมในทางทุจริตก็เข้าข่ายต้องห้ามแล้ว  
นายอ�าเภอจงึแจ้งให้ผูฟ้้องคดชีีแ้จงข้อกล่าวหา โดย
ต่อมาได้มีค�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดพ้ีนจากต�าแหน่งนายก 
อบต. ผูฟ้้องคดไีม่เหน็ด้วย เพราะตนได้ผ่านการ
ตรวจสอบคณุสมบตัจิากคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 
มาแล้ว จงึน�าคดมีาฟ้องต่อศาลปกครอง เพือ่ขอให้
เพกิถอนค�าส่ังทีใ่ห้ตนพ้นจากต�าแหน่งดงักล่าว 

คดีมีประเด็นพิจารณาว่า การที่นายอ�าเภอ 
(ผู้ถูกฟ้องคดี) มีค�าวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ต�าแหน่งนายก อบต. ด้วยเหตุมพีฤตกิรรมในทาง
ทจุรติ เป็นค�าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมายหรอืไม่ ?

 ค�าวินจิฉัยชวนอ่าน
 ศาลปกครองสงูสดุพจิารณาแล้วเหน็ว่า ตาม

รายงานการสอบสวนของมหาวิทยาลัยทีผู่ฟ้้องคดี
เข้ารับการศกึษาระบวุ่า ผู้ใต้บงัคบับญัชาของผู้ฟ้องคดี 
ซึง่เป็นนักศกึษาแห่งเดยีวกันยอมรับว่า ในวิชาสถิติ
ได้เซน็ชือ่เข้าเรยีนแทนผูฟ้้องคดหีลายครัง้และเซ็น
ชือ่เข้าสอบแทนอกี ๒ ครัง้ ส่วนวชิาอืน่ๆ ผูฟ้้องคดี
ไม่ได้เข้าเรียนเป็นบางชัว่โมง แต่ในสมดุลงเวลา 
มกีารลงลายมือชือ่ครบทุกวชิา จงึเชือ่ว่าผูฟ้้องคดี 
รูเ้หน็และยนิยอมให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาลงลายมอืชือ่ 
เข้าเรียนและเข้าสอบแทนตน ซึ่งในประเด็นน้ี 
ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้าน อันเป็นการยอมรับ 
ข้อเท็จจรงิตามพยานหลกัฐานดงักล่าว 

เมื่อพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บริหารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้บัญญัติ 
ความหมายของค�าว่า พฤตกิรรมในทางทจุริต เอาไว้ 
จงึต้องน�าความหมายทัว่ไปโดยเทยีบเคยีงจากนยิาม
ค�าว่า โดยทจุรติ ตามมาตรา ๑ (๑) แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ที่มีความหมายว่า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทีม่คิวรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรับ
ตนเองหรือผู ้อื่น และเมื่อน�าความหมายของ 
ค�าว่า โดยทจุริต มาพจิารณาร่วมกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบญัญตัฉิบบันีแ้ล้ว จงึเหน็ได้ว่า พฤตกิรรม
ในทางทจุรติมใิช่เพยีงหมายความว่า กระท�าทจุริต
ต่อต�าแหน่งหน้าทีเ่ท่านัน้ เนือ่งจากต�าแหน่งนายก
องค์การบรหิารส่วนต�าบลถอืเป็นผูบ้ริหารท้องถิน่

ทีม่อี�านาจดแูลและจดัท�าบริการสาธารณะและ
กจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น จึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
สูงกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น พฤติกรรมในทาง
ทจุรติจงึต้องหมายรวมถึงการกระท�าใดทีไ่ด้มา
ซึง่ผลตอบแทนทีม่คิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
ส�าหรบัตนเองหรอืผูอ่ื้น ซึง่ก่อให้เกดิความไม่ไว้วางใจ
แก่บคุคลทัว่ไปอกีด้วย

ดังนั้น การกระท�าของผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าข่าย
เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�าหรับตนเอง อันถือเป็นผู ้มี
พฤติกรรมในทางทุจริต ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การ
บรหิารส่วนต�าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิม่เตมิโดย
พระราชบญัญัตสิภาต�าบลและองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) การที ่
นายอ�าเภอวนิจิฉยัและมคี�าสัง่ให้ผูฟ้้องคดพ้ีนจาก 
ต�าแหน่งนายก อบต. จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
(ค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสดุที ่อร. ๕๕/๒๕๖๕)

 บทสรุปชวนรู้
จงึเป็นสรปุทีว่่า บคุคลทีจ่ะมสีทิธสิมคัรรบั

เลอืกตัง้เป็นนายก อบต. นอกจากจะต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยสภาต�าบลและ
องค์การบรหิารส่วนต�าบลแล้ว ยงัต้องเป็นผูท้ี่
ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกต้ัง
ด้วย แม้ว่ากฎหมายดงักล่าวจะก�าหนดลกัษณะ
ต้องห้ามข้อหนึง่ไว้เพยีงว่า ไม่เป็นผูม้พีฤติกรรม
ในทางทุจริต โดยมิได้ก�าหนดว่าการกระท�าเช่นไร 
ถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต แต่เมื่อ
พิจารณาถึงเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมาย
ของการก�าหนดลกัษณะต้องห้ามซึง่ต้องการให้
ได้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาบริหาร
งาน การแปลความดังกล่าวย่อมมิได้หมายถึง 
การกระท�าเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
งานตามอ�านาจหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึง 
การกระท�าใดๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ที ่
มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�าหรบัตนเองหรอื 
ผู้อื่น ทั้งก่อนและและในขณะด�ารงต�าแหน่ง ให้
ถอืเป็นผูม้พีฤตกิรรมในทางทจุรติตามกฎหมาย
ดงักล่าวด้วย ฉะนัน้ การรูเ้หน็และยินยอมให้ 
ผู้อื่นลงลายมือช่ือเข้าเรียนและเข้าสอบแทนตน 
ย่อมเข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต  
ซึง่ต้องห้ามด�ารงต�าแหน่งนายก อบต. 

(ปรกึษาการฟ้องคดีปกครองทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ได้ทีส่ายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)
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ปลัด พม.มอบนโยบายขับเคลือ่นงาน ปี 2566 
ชทุูนมนษุย์ ยกระดบัชีวิตกลุม่เปราะบางทุกมติิ

ถอดความคดิ ‘นพ.ประเวศ วะสี”
สูน่วัตกรรมรวมพลงัสร้างสขุภาวะ
“สังคมสุขภาวะ” เกิดข้ึนได้ ต้องรวมพลังภาคี

ทกุภาคส่วน ซึง่เป็นหวัใจหลักในสร้างชาต-ิสร้าง
โลก-สร้างศานติสขุ คนืความสมดลุให้คนอยูร่่วมกนั
อย่างเท่าเทียม ย�า้ “นวัตกรรมทางสังคม” เป็น
เคร่ืองมอืแห่งอนาคต ช่วยยกระดบัคณุภาพชีวติ
องค์รวมได้ส�าคญักว่าเทคโนโลยี

ศ.นพ.ประเวศ วะส ี ราษฎรอาวโุส ปาฐกถา
พเิศษหวัข้อ “15 ปี พลงัภาคีสร้างสังคมสขุภาวะ” 
ภายในงาน “15 ปี สุขภาพแห่งชาติ พลังภาคี
สร้างสังคมสุขภาวะ” ทีจ่ดัขึน้โดยส�านกังานคณะ
กรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ (สช.) เม่ือเรว็ๆน้ี โดย
ระบวุ่า การสร้างสังคมสุขภาวะจะต้องมพีลังของ 
“ภาคี” ที่เป็นการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�าของทุก 
ภาคส่วนในสงัคม เข้ามาท�างานร่วมกัน

ทัง้นี ้ภาคถีอืเป็น “นวตักรรมทางสงัคม” ทีเ่ป็น
เครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นสงัคมให้เกดิความสมดลุ 
ซ่ึงช่วง 15 ปีทีผ่่านมา ภาคประชาชนกไ็ด้สร้าง
นวตักรรมทางสังคมขึน้มาผ่าน สช.ทีเ่ป็นอกีเคร่ืองมอื
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซ่ึงมี
ส่วนส�าคญัในการยกระดบัคณุภาพชวีติของคนไทย

“นวัตกรรมสังคมจะมีความส�าคัญในอนาคต 
เพราะเป็นเคร่ืองมือท่ีจะขับเคลื่อนให้เกิดความ
สมดลุระหว่างผูค้น ธรรมชาต ิ และสงัคม ซึง่จะ
ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนแบบองค์รวม เป็น
สิง่ทีเ่ราต้องให้ความส�าคญัมากกว่านวตักรรมทาง
เทคโนโลย”ี ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่
ผ่านมา สช.ได้จดังาน “สมชัชาสุขภาพแห่งชาติ” 
เป็นประจ�าทุกปี โดยสมชัชาสขุภาพฯ เป็นกระบวนการ
ที่น�าพาให้คนทุกภาคส่วนมาสังเคราะห์นโยบาย 
และมฉีนัทมตร่ิวมกนั อนัเป็นการรเิริม่การสร้าง
นโยบายจากประชาชน และคิดว่าประเทศไทยเป็น
ทีแ่รกในโลกทีท่�าเรือ่งน้ี

อย่างไรกต็าม เมือ่มองถงึความหมายของค�าว่า 
“ภาคีสร้างสังคมสขุภาวะ” จะพบว่ามีความหมาย
ทีย่ิง่ใหญ่ เป็นสิง่สงูสดุของมนษุยชาตทิีห่มายถงึ
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล และมคีวามเป็นธรรม
อย่างถกูต้อง ซ่ึงค�าว่าภาคสัีงคมสขุภาวะนีเ้อง จะ
เป็นกุญแจสร้างประเทศ และสร้างโลก เพื่อให้ 
ทกุพืน้ทีเ่รยีกได้ว่าเป็น “แผ่นดนิศานตสิขุ” คอืการอยู่
ร่วมกนัอย่างเป็นธรรมในทกุมติิ

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า ความจริงแล้ว
ปัญหาใหญ่ของท่ัวท้ังโลกในปัจจุบันนี้ พบว่ามี
ความขัดแย้ง ขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
สมดลุ เกิดความเหลือ่มล�า้ในประเทศต่างๆ แม้แต่

ในประเทศมหาอ�านาจของโลก ซ่ึงการขาดการอยูร่่วมกนั
อย่างสมดลุ ท�าให้เกดิผลกระทบทีรุ่นแรงต่อสังคม
ในทกุมติ ิทัง้สิง่แวดล้อม การเมือง และมนุษย์

“ประเดน็คอื หลายประเทศมีแนวทางพฒันา
ประเทศด้วยความมัง่คัง่ ไม่ได้เอาความสมดุลของ
การอยูร่่วมกันมาเป็นทีต่ัง้ อย่างเช่นสหรฐัอเมรกิา 
มีความขัดแย้งเกิดข้ึนเพราะเกิดความเหลื่อมล�้า 
การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่ 1% 
ท�าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เกิดการแบ่งขั้ว
อย่างรนุแรง เสีย่งต่อการเกดิสงครามกลางเมอืง” 

ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า อีกหนึง่กับดกัทีท่�าให้
ประเทศไทยท�าอะไรไม่ส�าเร็จ อาจจะมาจากวิธีคิด 
เน่ืองจากปัจจุบันเราขาดการคิดเชิงระบบและ
โครงสร้าง ซ่ึงมหาวิทยาลยัทัว่ประเทศควรสร้าง
พลังปัญญาที่ส�าคัญให้กับนักศึกษา เพราะที่ผ่านมา
เราเน้นด้านเทคนิค แต่ขาดการคดิเชงิระบบและ
การจัดการ ที่จะเป็นหัวใจของการวางระบบใน
การแก้ไขปัญหาของสังคม โดยเฉพาะมิติทาง 
สขุภาวะ ท่ีจะรู้ถึงโครงสร้างของปัญหา เครือ่งมอื และ
วตัถุประสงค์ของสิง่ทีจ่ะพฒันาเพ่ือองค์รวม

ศ.นพ.ประเวศ ยงักล่าวด้วยว่า การมาร่วมกนั
สร้างองค์รวมของระบบสขุภาพ จะเกดิคณุสมบตัิ
ใหม่อันมหัศจรรย์ จงึอยากฝาก สช. และฝากสงัคม
ให้มาร่วมกันเป็นภาคีเครอืข่ายสร้างสงัคมสขุภาวะ 
ทีจ่ะช่วยให้สขุภาพกาย สุขภาพใจ สขุภาพสงัคม 
และสุขภาพทางปัญญาของพวกเราทุกคนดียิ่งขึ้น 
อนัจะท�าให้องค์รวมของสขุภาพดตีามไปด้วย และ
ท�าให้แผ่นดนิไทยกลายเป็นแผ่นดนิศานตสิขุ

“ที่ผ่านมาเราลงทุนสร้างระบบเพื่อน�าไปสู่
สังคมสุขภาวะกันมามากแล้ว ถึงเวลาท่ีพวกเรา
ควรเข้ามาเก็บเกีย่ว ต่อยอด ด้วยการมาเป็นภาคี
ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดข้ึนได้จริง และ 
มคีวามยัง่ยนื” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

นายอนุกลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (ปลดั พม.) มอบ
นโยบายการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ประจ�าปี 2566 สูก่ารปฏบิติั ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 
หวัหน้าหน่วยงานทัง้ส่วนกลางและภมูภิาค รวมทัง้ 
เจ้าหน้าทีด้่านยทุธศาสตร์ นโยบายและแผน และ
การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกมิติ 
ด้วยสถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
อย่างรวดเรว็ในสงัคมปัจจบุนั 

ไม่ว่าจะเป็นการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี โรคระบาดใหม่อย่างโควิด-19 
สภาพภูมิอากาศ และความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศ รวมทัง้การก้าวสูว่ถิชีวิีตใหม่ (New Normal) 
ประกอบกบัโลกในยคุผนัผวน หรอื VUCA World 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน ไม่แน่นอน สลับ
ซบัซ้อน และคลุมเครือ ล้วนเป็นสถานการณ์และ
ความท้าทายในการขบัเคลือ่นภารกจิของกระทรวง 
พม. ในอนาคต 

อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่มี
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในมิติที่น่าสนใจ 
ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน จ�านวน 19,727,487 คน 
โดยมอีตัราการเกดิลดต�า่จนน้อยกว่าอัตราการตาย 

ภาวการณ์เจรญิพนัธ์ุโดยรวมต�า่ และอตัราการมี
บตุรน้อยลง 2) สงูอายุ จ�านวน 12.5 ล้านคน โดย
มแีนวโน้มเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ 
(Aged Society)

3) สตร ีจ�านวน 33,960,884 คน ซึง่มากกว่า
ผู้ชาย 1.6 ล้านคน และมีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็น
หวัหน้าครวัเรอืนมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง 
และผู้หญิงยังคงมีส่วนร่วมในก�าลังแรงงานน้อย
กว่าผู้ชาย 4) ครอบครัว จ�านวน 27,709,635 
ครัวเรือน โดยครอบครัวเดี่ยวมีสัดส่วนสูงขึ้น  
การสมรสมีแนวโน้มลดลง การหย่าร้างเพ่ิมมากขึน้ 
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ 
ไม่พร้อมที่ยังคงมีอยู่ ซ่ึงอาจส่งผลให้เกิดครอบครัว 
เลี้ยงเดี่ยวตามมา  5) คนพิการที่มีบัตรประจ�าตัว 
จ�านวน 2,138,155 คน ซึง่คาดว่าในอนาคตคน
พกิารจะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และ 6) กลุ่มเปราะ
บาง จ�านวน 4,104,450 ครัวเรือนมีแนวโน้ม 
ทีจ่ะสูงขึน้

นายอนกุลู กล่าวว่า นอกจากนี ้จากยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามยทุธศาสตร์ที ่3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากร
มนษุย์ และยทุธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม รวมถึงแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566-2570) ตามหมดุหมายที ่9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความ
คุ ้มครองทางสังคมที่เพียงพอและเหมาะสม  
หมดุหมายที ่12 ไทยมีก�าลงัคนสมรรถนะสงู มุง่เรยีนรู้ 
อย่างต่อเนือ่ง ตอบโจทย์การพฒันาแห่งอนาคต 
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

ทั้งนี้ กระทรวง พม.จึงได้ก�าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2566  
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ (นายจตุิ 
ไกรฤกษ์) “ความสุขของประชาชนคอืความส�าเรจ็
ของ พม.” และวสิยัทศัน์กระทรวง พม. “ประชาชน
เข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสงัคม มีความ
มัน่คงในชวีติ” โดยมุ่งขับเคลือ่นภารกิจกระทรวง 
พม. ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 นโยบายพุ่งเป้า  
7 โครงการส�าคญั (Flagship Project) หรือเรียกว่า  
4-10-7 ประกอบด้วย 

1) 4 ยทุธศาสตร์ ได้แก่ 1.1) พฒันาศกัยภาพ
คนและสร้างความเข้มแขง็ของสถาบันครอบครวั
อย่างยั่งยืน 1.2) สร้างโอกาสและยกระดับ
การคุ ้มครองทางสังคมส�าหรับคนทุกช่วงวัย  
1.3) พฒันาทุนทางสังคม สร้างการมส่ีวนร่วมเสรมิ

เศรษฐกจิฐานราก สูก่ารเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน และ 1.4) มุ่งพัฒนาองค์กรให้
มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับการ
เปลีย่นแปลงในยุคดจิทิลั 

2) 10 นโยบายพุง่เป้า ได้แก่ 2.1) การพฒันา
เดก็และเยาวชน 2.2) การพฒันาสตร ีครอบครวั 
2.3) การพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิาร 2.4) การพัฒนา
สังคมสูงวัยคุณภาพ 2.5) การพัฒนากลุ่มคนไร้
ที่พึ่ง 2.6) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศยั 2.7) การพฒันาคุณภาพชวีติกลุม่เปราะบาง
รายครัวเรอืน 2.8) การยกระดบัการคุม้ครองทาง
สงัคม 2.9) การพฒันาเครอืข่าย อาสาสมัคร และ
หุน้ส่วนสงัคม และ 2.10) การป้องกนัและปราบ
ปรามการค้ามนษุย์ 

นายอนกูุล กล่าวเพิม่เตมิว่า และ 3) 7 โครงการ
ส�าคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 3.1) พฒันา
คุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน  
3.2) ความม่ันคงด้านทีอ่ยู่อาศยั 3.3) สร้างโอกาส
สร้างงาน สร้างรายได้ 3.4) สังคมไทยไร้ความ
รนุแรง 3.5) สานพลงัเครือข่าย เพือ่เป็นหุ้นส่วน
การพฒันาสงัคม 3.6) พฒันาข้อเสนอเชงินโยบาย
การคุม้ครองทางสงัคมส�าหรบัคนทกุช่วงวยั และ  
3.7) พม. NEXT (Next Gen, Next Level) ทัง้นี ้ตนได้
ก�าชบัให้หวัหน้าหน่วยงานในทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ
ต้องน�านโยบายและยทุธศาสตร์ของกระทรวง พม. 
ประจ�าปี 2566 ไปสงัเคราะห์และน�าสูก่ารปฏบิตัิ
ตามบริบทของแต่ละพืน้ที ่ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทุนมนุษย์และการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุม่เปราะบางในทกุมติิ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic 
Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทย
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP 
ยังสูง ส่งผลท�าให้ครัวเรือนไทยจ�านวนมาก 
ยงัคงมคีวามเปราะบางจากปัญหาหนีส้งู

โดย EIC ประเมินความเปราะบางทางการเงนิ 
ของไทยในระดับครัวเรือนด้วย Machine 
learning พบว่า “ครวัเรอืนเปราะบาง” หรอื 
ครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สูงเมื่อเทียบกับรายได้
และทรัพย์สนิ มีจ�านวนถงึ 2.1 ล้านครัวเรอืน 
เพิ่มข้ึนจาก 1.7 ล้านครัวเรือนในช่วงก่อน
วกิฤตโควดิ ปี 2019 คดิเป็นอัตราการเพิม่ขึน้
ถงึ 24%

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของครัวเรือนเปราะบาง
เป็นกลุ ่มชนชั้นกลาง คือมีรายได้สูงกว่า 
ค่าเฉลีย่ แต่กลบัมคีวามอ่อนแอทางเศรษฐกจิ โดย
จากการศกึษาพบว่า การเป็นครัวเรือนเปราะบาง
ท�าให้มีโอกาสประสบปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่าย
เพิม่ขึน้มากกว่า 30%

จากแนวโน้มรายได้ท่ีเตบิโตช้าและปัญหา
หนีเ้ดมิสงู EIC ประเมนิว่า ครวัเรอืนอาจต้อง
ใช้เวลาถึง 13 ปีโดยเฉล่ียในการแก้ไขปัญหา
ความเปราะบาง โดยพบว่าบางครัวเรือน 
มคีวามเสีย่งทีจ่ะหลดุพ้นจากปัญหาได้ยากกว่า
ปกต ิจากการเผชญิ 3 ข้อจ�ากดัส�าคญั ได้แก่ 

EIC ห่วงหนีส้งู 2.1 ล้านครวัเรอืน
รายได้ต�า่-รายจ่ายสงู/แก้กว่า 10ปี 

การไม่มีเงินเหลือเก็บ การขอสินเชื่อใหม่ได้ยาก 
หรอืการเป็นครวัเรอืนสูงอายทุีอ่าจมข้ีอจ�ากดั
ท้ังด้านระยะเวลาและความสามารถในการ
หารายได้

นอกจากนี ้ ปัญหาค่าครองชพีเร่งตวัและ
แนวโน้มดอกเบีย้ขาข้ึนก็จะเป็นอกีปัจจยัหนึง่
ที่ท�าให้ความเปราะบางสูงข้ึนจากแนวโน้ม 
การก่อหนีเ้พิม่ ส่งผลท�าให้ความเสีย่งด้านหนีเ้สยี
ของผู้บรโิภคยงัมคีวามน่ากงัวล

โดยการแก้ไขปัญหาความเปราะบาง
ทางการเงินเป็นประเด็นระยะยาวที่จ�าเป็น
ต้องใช้หลายเครือ่งมอืประกอบกนั ทัง้การปรบั
โครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถ
ในการช�าระ การลดอุปสรรคต่อการเข้าถึง
สนิเชือ่ในระบบ และการเพิม่ศักยภาพในการ
หารายได้

อย่างไรกด็ ีEIC มองว่าการป้องกันปัญหา
เป็นเรื่องท่ีส�าคัญไม่แพ้กัน ครัวเรือนต้อง 
หลีกเลีย่งสถานการณ์ทีน่�าไปสูค่วามเปราะบาง ซึง่
ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขและยงัเสีย่งน�าไป
สูปั่ญหาด้านการใช้จ่ายตามมา โดยการป้องกนั
อาจท�าได้หลายวิธี ทั้งการสะสมสภาพคล่อง 
การท�าประกันเพือ่ลดความเสีย่งจากเหตกุารณ์
ไม่คาดฝันที่จะสร้างผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงนิ ไปจนถงึการวางแผนการก่อหนีใ้ห้
เหมาะสมกบัความสามารถในการช�าระ

ศ.นพ.ประเวศ วะสี

อนชุา บรูพชยัศรี

อนกูุล ปีดแก้ว

- พระราชบัญญตักิารปฏบิตัริาชการทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2565 เป็นการปฏริปูการ
บรกิารประชาชนแบบถงึตวัและจบัต้องได้ มุง่เน้นวธิปีฏิบตัเิพือ่ไม่ให้เกดิความผิดพลาด 

- ปัญหาของผู้สูงอายุและคนพิการ อาทิ การรอคิวจ�านวนมากเพื่อเข้ารับบริการ 
ในสถานสงเคราะห์ 

- เพิม่อาสาสมคัรกระทรวง พม. 
- การฝึกอาชีพ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได ้ 

และอยูอ่ย่างมีศกัดิศ์รี
- การท�าข้อมลูขนาดใหญ่ Big Data เพือ่หยิบมาใช้ให้เกดิประโยชน์  ต้องไปทบทวน

ข้อมูลใหม่ทัง้หมด 
- การไปส�ารวจสถานทีด่แูลผูส้งูอายแุละศนูย์พฒันาเดก็เลก็ท่ีไม่ได้มาตรฐาน
- ตัง้ศนูย์ช่วยเหลอืสงัคมต�าบลของกระทรวง พม. 
- ผูบ้รหิารและหวัหน้าหน่วยงานว่า ควรม ี7 อปุนสัิย (The 7 Habits) ในการท�างาน

เพือ่การพฒันาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง ประกอบด้วย 1) เป็นฝ่ายเริม่ต้นท�าก่อน 2) เริม่ต้น 
โดยมเีป้าหมายชดัเจน 3) ท�าสิง่ส�าคญักว่าก่อน 4) ชอบคิดแบบชนะ-ชนะ 5) พยายามเข้าใจ 
คนอ่ืนก่อน 6) ชอบประสานงานเพ่ือเพิม่พลงั และ 7) ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอ 

เรือ่งเร่งด่วนทีร่ฐัมนตร ีพม. มอบการบ้าน

ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดท�าแผน
งานรองรับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ 
เช่น โครงการบ้านมัน่คงเมอืงและชนบท บ้านพอ
เพยีง ทีอ่ยู่อาศยัชมุชนรมิคลองลาดพร้าว-คลอง
เปรมประชากร และคนไร้บ้าน ประมาณ 1 ล้าน
ครวัเรอืน

“รฐับาล” เร่งบ้านริมคลองเปรม-ลาดพร้าว
เป้า 38 ชมุชน 4 พืน้ท่ี จ�านวนกว่า 2 พนัครวัเรอืน 

โฆษกประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ถึงผลการด�าเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม
คลองเปรมประชากร ซึง่ด�าเนนิการโดยสถาบนั
พฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ
พฒันาทีอ่ยูอ่าศัยตามแนวทางโครงการบ้านมัน่คง 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายการด�าเนินการ 38 ชุมชน  
4 พืน้ที ่ได้แก่ ดอนเมอืง หลักส่ี และพืน้ทีเ่ทศบาล
ต�าบลหลกัหก อ.เมือง จ.ปทมุธานี

นายอนชุา บรูพชยัศรี รองเลขาธกิารนายก
รฐัมนตรีฝ่ายการเมอืง ปฏบิตัหิน้าทีโ่ฆษกประจ�า
ส�านกันายกรฐัมนตร ีเปิดเผยถงึผลการด�าเนนิงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 
ว่าสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
(พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 
มัน่คงของมนษุย์ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนั 
ด�าเนนิการในการแก้ปัญหาส่ิงรุกล�า้ล�าคลอง ท�าให้
การระบายน�้าในคลองมีประสิทธิภาพ และช่วย
ป้องกันน�้าท่วม และพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มัน่คงในระยะยาว สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
กันในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ 
และความมัน่คงทางด้านทีอ่ยูอ่าศัยให้ประชาชน

นายอนุชา กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการ
ด�าเนินงานพฒันาทีอ่ยู่อาศยัชุมชนริมคลองเปรม
ประชากร ใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู ่อาศัยตาม

แนวทางโครงการบ้านมั่นคง มีกลุ่มเป้าหมายการ
ด�าเนนิการ 38 ชมุชน 4 พืน้ที ่ได้แก่ ดอนเมอืง หลกัสี่ 
จตจัุกร 32 ชมุชน และพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลหลกัหก 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปทมุธาน ี6 หมูบ้่าน 6,386 ครวั
เรอืน ความยาวคลองประมาณ 17 กโิลเมตร จาก
ความยาวทัง้หมด 50.8 กโิลเมตร

ทั้งนี้ การรับรองสิทธิ์ รวม 6,340 ครัวเรือน 
จตจุกัร 5 ชมุชน 621 ครวัเรือน หลกัส่ี 13 ชมุชน 
2,248 ครวัเรอืน ดอนเมอืง 14 ชมุชน 2,542 ครวัเรอืน  

แผนงานจะสามารถพฒันาท่ีอยูอ่าศยัให้กับชมุชน 
รมิคลองเปรมประชากรได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ครวัเรอืน

นายอนุชา กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหน่ึง
ของการพัฒนาตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้น
ฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบจากคณะ
รฐัมนตร ี เม่ือวันที ่ 9 เม.ย.มีกรอบแนวคดิในการ
ด�าเนินงาน 4 ด้าน คอื

ขับเคลือ่นงาน โดยเป็นการรือ้ย้ายบ้านเดมิและสร้าง
บ้านม่ันคงใหม่

พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของส�านักการ
ระบายน�้า กรุงเทพมหานคร เม่ือโครงการแล้ว
เสรจ็ตามแผน ประชาชนรมิคลอง จะมีทีอ่ยู่อาศยัที่
มัน่คง มบ้ีานทีส่วยงาม สภาพแวดล้อมทีด่ ีมคีลอง
ทีส่ามารถระบายน�า้ได้เตม็ประสิทธภิาพ สามารถ
เข้าถึงการบริการสาธารณะได้สะดวกมากย่ิงขึ้น 
ด้วยการเชือ่มต่อระบบรถ ราง เรอื เปลีย่นจาก
ชมุชนรมิคลองเดมิทีส่ภาพไม่เอือ้ต่อการอยูอ่าศยั 
พฒันามาเป็นชุมชนทีเ่ข้มแขง็สงัคมทีน่่าอยู่

ซึ่งโครงการนี้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวชมุชนรมิคลองเพือ่ให้ชมุชนมอีาชพี
รองรับที่มั่นคง เปลี่ยนจากผู้ที่บุกรุกเป็นผู้อาศัย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเป็นต้น
แบบการพฒันาให้กบัชมุชนอืน่รมิคลองต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนแม่บท
การพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) โดยมอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รับ
ผดิชอบประมาณ 3 ล้านครวัเรอืน แบ่งเป็น การ
เคหะแห่งชาต ิจดัท�าทีอ่ยูอ่าศยัในลกัษณะเช่า-ซ้ือ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไปประมาณ 2 ล้านครวัเรอืน 

ด ้านการพัฒนาโครงสร ้างพื้นฐานและ 
สิง่แวดล้อมของเมอืง อาทิ การสร้างเขือ่นรมิคลอง
และระบบรวบรวมน�า้เสยี, ด้านการพฒันาชุมชน
ริมคลอง ซึ่งมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของทุกครัวเรือนท่ีอยู่ริมคลอง, ด้านการสร้าง
ความเข้าใจให้กบัประชาชน, ด้านกฎหมายและการ 

และ ต.หลกัหก จ.ปทมุธาน ี6 หมูบ้่าน 929 ครวัเรอืน 
ยงัรับรองสทิธิไม่ครบทกุชมุชน

ขณะนี้มีพื้นที่ที่สามารถด�าเนินการได้จ�านวน 
10 ชมุชน 8 โครงการ 1,007 ครัวเรือน คดิเป็นร้อย
ละ 15.77 ของครวัเรอืนทัง้หมด แบ่งเป็น สร้างเสรจ็ 
634 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 9.93 ของครวัเรอืน 
ทัง้หมด จตจุกัร 356 ครวัเรอืน หลกัสี ่88 ครวัเรอืน 
และ ต.หลกัหก จ.ปทมุธาน ี190 ครวัเรอืน

ส่วนก�าลงัก่อสร้าง 352 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ  
5.51 ของครัวเรือนทัง้หมด จตจัุกร 133 ครวัเรือน 
หลกัสี ่71 ครวัเรือน ดอนเมือง 120 ครัวเรือน และ 
ต.หลกัหก จ.ปทมุธาน ี28 ครวัเรอืนและพืน้ทีพ่ร้อม
ก่อสร้าง 21 ครัวเรอืน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของ
ครวัเรอืนทัง้หมด หลักส่ี 7 ครัวเรือน และดอนเมือง 
14 ครัวเรือน

โดย พอช.มีแผนด�าเนนิงานต่อเน่ืองไปจนถงึ
ปี 2566 รวม 17 ชุมชน หากด�าเนนิการได้ตาม

“การด�าเนนิงานพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชุมชนรมิคลองเปรมประชากร 
ใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง  
มกีลุ่มเป้าหมายการด�าเนินการ 38 ชมุชน 4 พืน้ที ่ได้แก่ ดอนเมอืง 
หลกัสี ่จตจุกัร 32 ชมุชน และพืน้ทีเ่ทศบาลต�าบลหลกัหก อ�าเภอ
เมืองปทมุธาน ี6 หมูบ้่าน 6,386 ครวัเรอืน ความยาวคลองประมาณ 
17 กิโลเมตร จากความยาวทัง้หมด 50.8 กโิลเมตร”
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จากรายงานสถานการณ์ผู้สงูอายไุทย พ.ศ. 
2564 มีผู ้มีภาวะสมองเสื่อมจ�านวนสูงถึง 
680,000 คน CaregiverThai.com พลงัใจ
สูส้มองเสือ่ม แหล่งข้อมูลช่วยผูดู้แลผูม้ภีาวะ
สมองเส่ือมเนือ่งในวันที ่21 กันยายน เป็นวันอลั
ไซเมอร์โลก และวันท่ี 29 ตลุาคม เป็นวันหลอดเลอืด 
สมองโลก ทัง้อลัไซเมอร์และความผดิปกตขิอง
หลอดเลอืดสมอง ล้วนเป็นสาเหตหุลกัของการ
เกดิภาวะสมองเสือ่ม (ประมาณ 90 % ของ 
ผูม้ภีาวะสมองเสือ่มทัง้หมด)

ประเทศไทยมจี�านวนผูส้งูอายทุีม่ภีาวะสมองเสือ่ม 
สูงถึง 6.8 แสนคน จากประชากรรวม  
66.7 ล้านคน (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย 
พ.ศ. 2564 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ผู้สูงอายุไทย) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่าง 
ต่อเนือ่ง ซึง่จ�าเป็นต้องมผีูด้แูลท�าหน้าทีด่แูลใกล้ชดิ
ทัง้ร่างกายและจติใจ ดงันัน้ สาขาวชิาเวชศาสตร์
ผูส้งูอาย ุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเปิดตัวแพลตฟอร์ม 
แหล่งข้อมูลช่วยผู้ดูแล CaregiverThai.com พลังใจ
สูส้มองเสือ่ม เคยีงข้างให้ความรูแ้ละพลงัใจใน
การดแูลผู้มภีาวะสมองเสือ่ม เปิดใช้งานได้ตัง้แต่ 
วนัที ่ 1 พฤศจกิายนนีเ้ป็นต้นไป ซึง่เป็นผลจากการ
ศึกษาของโครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแล
ผู้มีภาวะสมองเส่ือมแบบบูรณาการตามบริบท
สงัคมไทย 

ผศ.พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขา
วิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์  
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า “ผู้มภีาวะสมองเส่ือมเพยีง 1 คน ส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อการใช้ชวีติของสมาชกิท่ีเหลือใน
ครอบครวัด้วย ในปัจจบุนั แม้ภาวะสมองเสือ่ม
จากโรคอลัไซเมอร์จะป้องกันไม่ได้ แต่ภาวะสมอง
เสือ่ม ทีเ่กดิจากความเสือ่มของหลอดเลอืดสมอง
ร่วมกบัโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (NCD: ความดนัโลหิต
สงู เบาหวาน ไขมนัในเลอืดสงู การสบูบหุรี ่และ

ภาวะอ้วนลงพุง) สามารถป้องกันและชะลอได้ 
โดยการควบคุมปัจจัยเสีย่ง (NCD) ให้ดี เม่ือมี
อาการสมองเสือ่มแล้ว ผูป่้วยส่วนใหญ่ไม่สามารถ
รกัษาให้หายกลับไปเป็นปกติได้ อาการสมองเสือ่ม
และชวีติของผู้ป่วย ข้ึนอยู่กับการดูแล ความเข้าใจ 
และทศันคตขิองผู้ดแูลและครอบครวั”

ท่ีมาของเว็บไซต์ CaregiverThai.com ว่า 
“แรงบันดาลใจเกิดจากการท่ีได้เห็นความรัก 
ความเพียรพยายามและความปรารถนาดีของ 
ผู ้ดูแลซ่ึงเป็นครอบครัวของผู ้มีภาวะสมอง
เสือ่ม ทีต้่องปรบัใจ (เพราะผูม้ภีาวะสมองเสือ่ม 

รามาฯ ตัง้รบัสงัคมสงูวยัภาวะสมองเส่ือม
เปิดแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com

ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ซึง่ประกอบด้วย
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบัน
การศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ออก
แถลงการณ์ เร่ือง “การมีเภสัชกรปฏิบัติ
การ ณ ร้านยา เตม็ตามเวลาทีเ่ปิดให้บรกิาร” 
โดยแถลงการณ์ตอนหนึ่ง ระบุว่า ศ.ศ.ภ.ท.  
เห็นพ้องต้องกนัอย่างเป็นเอกฉนัทว่์า การใหบ้ริการ
ผู้ป่วยและประชาชนในร้านยาจ�าเป็นต้องมี
เภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลา 
ทีเ่ปิดให้บรกิาร

ภก.วราวุธ เสริมสินสิ ริ  โฆษกสภา
เภสัชกรรม กล่าวว่า สบืเน่ืองมาจากกฎหมายว่า
ด้วยยา เกีย่วกบัเร่ืองวธิปีฏบิตัเิภสัชกรรมชมุชน 
หรอื Good Pharmacy Practice (GPP) ซึง่
เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการ
ปฎิบัติหน้าที่ที่ดีในร้านยาเพื่อความปลอดภัย 
ของประชาชน เป็นกฎระเบียบที่เกี่ยวกับสถานที ่
อุปกรณ์ ระเบยีบวธีิปฏบิติังานของเภสัชกร และ
กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับในอีกไม่นานนี้  
หลังจากที่ผ ่อนผันให้ผู ้ประกอบการร้านยา 
รายเก่ามาแล้ว 8 ปี 

เครือข่ายเภสัชฯ 19 สถาบัน แถลงจุดยนื
เภสชักรต้องประจ�าร้านยาเตม็เวลาเปิดบรกิาร

ทัง้นี ้การมเีภสัชกรปฎิบติัหน้าทีใ่นร้านขายยา
ตลอดเวลาเปิดท�าการกม็กีารกล่าวถงึ พ.ร.บ.ยา 
ตัง้แต่ ปี 2510 แล้ว ได้มกีารผ่อนผนัและส้ินสดุ
ลงในปี 2529 ซึง่เป็นระยะเวลาหลาย 10 ปีด้วยกนั 
ที่กฎหมายมีผลบังคับให้เภสัชกรเข้ามาปฏิบัติ
งานในร้านขายยาเพื่อความปลอดภัยของยากับ
ประชาชน รวมถงึ ณ วนันี ้ ร้านยาได้เข้าร่วม
จัดบริการต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ เรา
ต้องการร้านยาทีม่มีาตรฐาน มีเภสัชกรให้บรกิาร

อย่างไรกต็าม เม่ือถงึเวลาบงัคับใช้กฎหมาย 
GPP กลับมีผู้ประกอบการบางกลุ่มเรียกร้อง
อยากขยายเวลาบงัคบัใช้ออกไปอีก ซึง่ตรงน้ีเป็น
ที่มาให้สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ
เภสัชกรรม ประกอบด้วยศูนย์ประสานงาน 
การศกึษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 สถาบนั 
และองค์กรวชิาชพีเภสชักรรม 8 องค์กร มาร่วมกนั
แถลงจดุยืนของวชิาชพีต่อกรณกีารมเีภสัชกรใน
ร้านยาซึง่มคีวามจ�าเป็นมากต่อประชาชน

ทั้งนี้ มีจุดยืนหลักๆ อยู่ 3 ประการคือ  
1. ความปลอดภยัด้านยา ซึง่เป็นสิทธขิัน้พืน้ฐาน
ทีป่ระชาชนควรจะได้รบัจากการบรกิารในร้านยา 

2. การปฎบิตัหิน้าทีข่องเภสชักรตลอดเวลาเปิด
ท�าการ ต้องเป็นหลกัประกนัความปลอดภยัด้าน
ยาให้กบัประชาชน 3. การปฏบิตัติามมาตรฐาน 
GPP ซึง่เป็นมาตรฐานสากลอันเป็นทีย่อมรบัและ
ต้องไม่ยดืระยะเวลารการบงัคบัใช้ออกไป

ด้าน ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์  
นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า การบริการหรือ
การรบับรกิารทีร้่านยา เรือ่งความปลอดภยัเป็น
สทิธิพ์ืน้ฐานของประชาชน ซึง่เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510 การให้มีเภสัชกร 
อยู่ควบคุมการขายยา เพื่อสวัสดิภาพและ 
ความปลอดภยัของประชาชนผูม้ารบับรกิาร ซึง่ตาม
มาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมในการจ่ายยา 
ขายยา เภสัชกรจะต้องพจิารณาถงึความเหมาะสม 
ในการใช้ยา ให้ค�าแนะน�า ให้ค�าปรกึษา และข้อ
ควรระวงัต่างๆ รวมถงึตดิตามปัญหาการใช้ยา 

ดังนั้น ร้านยาจึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องมี
เภสัชกรอยูป่ฏิบติังานตลอดเวลาเพือ่ให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัยาและพระราช
บญัญตัวิิชาชพีเภสัชกรรม ทัง้นีเ้พือ่ประสทิธภิาพ
และความปลอดภัยของประชาชนผูม้ารบับรกิาร
ซึง่ถอืว่าเป็นสิทธิพ์ืน้ฐานทีป่ระชาชนจะต้องได้รบั

ด้าน รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ประธาน
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย  กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของเภสชัศาสตร์ ทัง้ 19 สถาบนัการศกึษาของ
ประเทศไทย ซึ่งท�าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตเภสัชกรเข้าสู่
ระบบสุขภาพแห่งประเทศไทย พวกเราทั้ง 19 
สถาบนัขอยนืยันว่า การปฎิบตัหิน้าทีเ่ภสชักรใน
ร้านยาตลอดเวลาทีเ่ปิดให้บรกิารถอืว่าเป็นหลัก
ประกนัความปลอดภยัด้านยาให้กบัประชาชนไทย 

ทั้งนี้ เพราะว่าเภสัชกรที่ได้ผ่านการเรียน
การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอดเวลา 6 ปีตามเกณฑ์

หลกัสตูรเภสชัศาสตร์ ซึง่ถอืได้ว่าเป็นหลกัสตูร
ทีม่มีาตรฐานระดบัสากล เภสชักรเหล่านีเ้ป็นผูท้ี่
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในเร่ืองของ
การดูแลการใช้ยาอย่างลึกซึ้งและครบถ้วน ซึ่ง 
“ยา” มทีัง้คณุและโทษหากใช้อย่างถกูต้องกจ็ะ
เป็นประโยชน์ แต่หากใช้อย่างไม่ถกูต้องใช้แบบ
ขาดความเข้าใจกจ็ะท�าให้เกดิโทษได้ การใช้ยา
จงึจ�าเป็นจะต้องมคีวามรู ้ ต้องเข้าใจทัง้เรือ่งยา
และเรือ่งโรคอย่างลึกซึง้ “เภสชักรจึงเป็นผู้ท่ีควร
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นร้านขายยาเตม็เวลาตามทีเ่ปิดให้
บริการ” ถึงจะท�าให้ม่ันใจได้ว่าการท่ีประชาชน
เข้าไปรบับรกิารในร้านยาถงึจะปลอดภยัจริงๆ 

จงึได้ออกแบบและรวบรวมข้อมลูพ้ืนฐานจ�าเป็น
มาสร้างเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบเว็บไซต์ 
caregiverthai.com พลงัใจสูส้มองเส่ือม โดยมี
วตัถุประสงค์ดงันี้

1. “ดูแลหัวใจเธอไปด้วยกัน” - เสริมพลังใจ 
ให้ผู ้ดูแล แบ่งปันประสบการณ์ แสวงหา 
ความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้ดูแล ดูแลกาย-ใจ
ของตนเองระหว่างการดูแล เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล
ไปพร้อมๆ กนั

2. เป็นแหล่งข้อมูล โดยรวบรวมหัวข้อท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัผูด้แูล ข้อมลูสขุภาพ ค�าแนะน�า
อุปกรณ์และการใช ้สิทธิสวัสดิการจากรัฐ  
แหล่งความช่วยเหลอื ปฎิทนิการอบรมและกจิกรรม
ทีเ่ป็นประโยชน์ทัว่ประเทศ

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป 
เว็บไซต์ CaregiverThai.com พลังใจสู้สมอง
เส่ือม พร้อมเปิดให้บรกิารเคยีงข้างให้ความรูแ้ละ
พลงัใจในการดูแลผูม้ภีาวะสมองเสือ่ม สามารถ
หาค�าตอบเรื่องภาวะสมองเสื่อมและการดูแล 
ประกอบด้วยเน้ือหาหลกั 8 หวัข้อ ดงัน้ี 1. เข้าใจ
ภาวะสมองเสื่อม 2. มุมผู้ดูแล 3. รอบรู้เรื่อง
การดูแล 4. อุปกรณ์ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม  
5. กฎหมาย/สทิธ/ิสวัสดกิาร 6. แบบนีต้้องรบีหา
หมอ 7. เอกสารส�าหรบัดาวน์โหลดเพือ่ใช้งาน 
อาทิ เชค็ลิสต์เตรยีมรบัผู้ป่วยกลับบ้าน ตาราง
ยา ตารางบันทึกความดัน-ชีพจร ฯลฯ และ 

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
(สอวช.) เปิดเผยว่ามาตรการพัฒนาก�าลังคน
ทักษะอนาคต ที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Analysts and Scientists),  
ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้
ของเครือ่งจกัร (AI and Machine Learning 
Specialists), ผูเ้ชีย่วชาญด้านข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Specialists), ผูเ้ชีย่วชาญด้านการ
ตลาดและกลยทุธ์ดจิทิลั (Digital Marketing 
and Strategy Specialists) ฯลฯ 

ส�าหรับ อุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง: 
โดยผลส�ารวจสมรรถนะบุคลากรในอนาคต
ส�าหรับ 12 กลุ ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(S-Curve) ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2567 
จากภาคเอกชน พบว่าจะมกีลุม่อุตสาหกรรม  
5 อนัดบัอตุสาหกรรมทีม่คีวามต้องการอาชพี
ทีมี่ความต้องการสงู (Premium Job) ได้แก่  
1. อุตสาหกรรมดจิทิลั 2. อตุสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต 3.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
4.อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลและชีวเคมี 
และ 5.อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์อจัฉรยิะ

ส�าหรับต้นแบบหรือโมเดลพัฒนาคน :  
มีความท้าทายในเรื่องจ�านวนแรงงานบางสาขา  
ทีไ่ม่เพียงพอต่อความต้องการของนกัลงทนุ เช่น 
สาขาดิจิทัล สาขาบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพ สาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขณะ
เดียวกนั แพลตฟอร์มการพัฒนาก�าลงัคนเพือ่
รองรับการลงทนุในระยะยาวยงัมอียูอ่ย่างจ�ากดั 
และไม่ทนัต่อความต้องการ 

สอวช.จึงได้จัดท�าโมเดลรูปแบบใหม่ใน
การพัฒนาก�าลงัคนในปัจจบุนั ประกอบด้วย  
1.การจับคู่จ้างงานระหว่างผู้ต้องการท�างานกับ
ภาคเอกชนหรือนายจ้าง ซ่ึงภาคเอกชนหรือ
นายจ้างมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร  
2. การจดัการศกึษารปูแบบใหม่ทีก้่าวข้ามข้อจ�ากดั
ด้านเกณฑ์มาตรฐาน เพือ่ผลติก�าลงัคนทกัษะสงู 
ที่ตอบโจทย์ประเทศ และสร้างนวัตกรรม
การอุดมศกึษา (Higher Education Sandbox)  
3.ส ่งเสริมและสนับสนุนการสร ้างและ 
ยกระดับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ปัญหาและพัฒนางานวิจัยในภาคการ
ผลิตและบริการ 4. การพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ทกัษะอนาคตให้ทกุคนเข้าถงึได้โดยได้มกีารขึน้รปู 
แพลตฟอร์มรองรับความต้องการจากภาค

สอวช.เปิดโมเดลพฒันาก�าลงัคนใหม่
ฝึก 6 ทักษะอนาคต/ป้อน 5 กลุ่มอุตฯ หลกั

อตุสาหกรรม มาตรการ Thailand Plus Package 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงทางด้านสะ

เต็มและส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะ 

สงูเต็มด้วย 

“บริษัทที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมใน

หลกัสตูรทีไ่ด้รบัการรบัรองจาก อว. สามารถน�า

ค่าใช้จ่ายตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึวนัที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงนิ

ได้ 250% ส่วนบรษัิทในอตุสาหกรรมเป้าหมาย  

ทีจ้่างพนกังานใหม่ด้านสะเตม็ สามารถน�าค่าจ้าง

พนกังานตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถงึวนั

ที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษเีงิน

ได้ 150% และจากการหารอืล่าสดุระหว่าง สอวช.

กบักรมสรรพากร มข้ีอสรปุว่าจะขยายระยะเวลา

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการข้างต้น 

ต่อไปอกีเป็นระยะเวลา 3 ปี”

ทั้งน้ี สอวช.ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ

บรษิทั ไอรสิ คอนซลัติง้ จ�ากดั (ไบร์ทเทอร์บี) ใน

การพัฒนาแพลตฟอร์ม BrighterBee Talent 

Solution ทีจ่ะเปิดให้นกัศกึษา 2 ล้านคนเรยีนฟรี 

ในหลักสตูรทัง้ด้าน Hard skill และ Soft skill 

รวมกว่า 250 หลักสตูร ซึง่สามารถต่อยอดจบัคู่

สถานประกอบการและได้งานทนัทหีลังเรยีนจบ

โดย ดร.กิติพงค์ ยังได้เสนอต่อที่ประชุมถึง

กรอบมาตรการการพัฒนาก�าลังคนทักษะแห่ง

อนาคตเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน

ระยะ 5 ปีข้างหน้า ครอบคลมุ 6 หวัข้อหลกั ได้แก่ 

1. แพลตฟอร์มทกัษะอนาคต (Skill Future 

Platform) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์

ถึงความต้องการ การประเมินผล โปรแกรม 

การอบรม รวมถงึการจับคูก่ารจ้างงาน 

2. บัญชีทักษะอนาคต (Skill Future  

Account) แนวทางการน�ากระเป๋าเงนิอิเลก็ทรอนกิส์ 

หรอื E-Wallet มาใช้ 

3. ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National 

Credit Bank) ทีจ่ะเชือ่มโยงกบัสถานศกึษาและ

หน่วยฝึกอบรมทัง้รฐัและเอกชน เชือ่มโยงไปถึง

การเข้าสูเ่ส้นทางอาชีพของบณัฑติ 

4. การปรบัเปลีย่นรปูแบบของมหาวทิยาลยั 

(University Transformation) ผ่านการพฒันา

มาตรฐานหลกัสตูร จดัท�าหลกัสตูรทีแ่ตกต่างไป

จากมาตรฐานเดมิ และมกีารท�างานควบคูไ่ปกบั

การเรยีนด้วย 

5. ก�าลังคนศักยภาพสูงของไทย (Talent 

Thailand) มีการจัดท�าคลังรวบรวมกลุ ่มท่ีมี

ศกัยภาพสงู และ 

6. สทิธปิระโยชน์หรือแรงจงูใจ (Incentive) 
ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุน
ด้านการเงนิ

ด้าน ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก 
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม 
(อว.) กล่าวว่า การพัฒนาก�าลังคน ในส่วน
ของบริบทของประเทศไทยอยากให้คิดนอก
กรอบและเสรมิทกัษะในส่วนของอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry), เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ครอบคลมุ
ถึงการพัฒนาก�าลังคนด้านศิลปะ สุนทรียะ 
กีฬา การท่องเที่ยว การแพทย์ รวมถึงการ
พัฒนาก�าลังคนในกลุ ่มผู้สูงอายุ ท่ีจะเป็น
สัดส่วนประชากรส�าคัญของไทย ต้องดึง 
คนเหล่าน้ีเข้ามาเป็นก�าลังของประเทศ สร้างรายได้
เข้าประเทศ 

นอกจากนี้ ยังแนะให้เห็นถึงการปรับ
บทบาท ปรับกระบวนทัศน์ ปรับวิธีคิดของ
นกัศกึษาและมหาวทิยาลยั โดยมหาวทิยาลัย
จะต้องปรบัรปูแบบเป็นมหาวทิยาลยัของบรษิทั
หรือองค์กร (Corporate University) มากข้ึน  
เช่น แนวทางการจัดการศึกษาในสถาบัน 
การจดัการปัญญาภวิฒัน์ ท่ีเปิดโอกาสให้นกัศกึษา
ได้ฝึกปฏบิตั ิ ท�างานจรงิในระหว่างเรียน และ
สามารถหารายได้ได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ จึงได้
มอบหมายให้ สอวช. จดัท�าแผนพฒันาก�าลงัคน
ทีค่รอบคลมุมากยิง่ขึน้ โดยเสนอให้สกดัแผน
ให้เข้ากบับรบิทไทยผสมผสานกบัแนวทางจาก
ต่างชาติ ค้นหาในส่วนท่ีเป็นจุดแข็งของเรา 
ให้รูว่้าเราเก่งในด้านไหน เก่งเพราะอะไร เพ่ือ
เสริมเตาน�้าให้แข็งแกร่งขึ้น หรือมองหาสิ่งที่
เรายังขาดเพือ่เตมิเต็มในจดุนัน้ ให้ได้เป็นแผน
พฒันาก�าลงัคนทีม่คีวามเข้มแขง็ เหน็แนวทาง
การด�าเนนิงานอย่างเป็นรปูธรรมและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาก�าลังคนของประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริง

ดร.กิตพิงค์ พร้อมวงค์

 ภก.วราวธุ เสริมสนิสริิ 

รศ.ภก.สรุกจิ นาฑสีวุรรณ

ภก.รศ.(พเิศษ) กติต ิพิทกัษ์นติินนัท์

ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รกัษ์

ผศ.พญ.สรินิทร ฉันศริกิาญจน

เนือ่งจากระยะเวลาท่ีผ่านมา 8 ปีนัน้ มลี�าดบั
ขั้นตอนของกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้ร้านยาที่
เปิดก่อนปี 2556 มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
ร้านยาตนเองให้เป็นตามมาตรฐาน จากปี 2556 จนถึง
ปี 2565 ซึ่งมีการประกาศเพิ่มเติมในปี 2557 
เป็นการผ่อนผันระยะเวลา 8 ปี การปรบัเปลีย่น
มาตรฐานของร้านยาเข้าสู ่กระบวนการตาม 
ข้ันตอน โดยมีการประกาศเพิม่เตมิในปี 2560 ให้มี 
มาตรฐานเกดิขึน้ในหลายมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น 
หมวดหมู่ของสถานท่ี ท่ีประชาชนเม่ือเข้ามาใช้
บรกิารร้านยาแล้ว ต้องมหีลักแหล่งท่ีแน่นอนและ
ประชาชนเข้าถึงง่ายสามารถดแูลได้ จากหมวดหมูต่รงกบัโรคทีท่่านเป็นอยูห่รอืไม่...

แถลงการณ์ ระบอุกีว่า หลกัสตูรเภสัชศาสตร์
บณัฑิตในปัจจบุนั เป็นหลกัสูตร 6 ปี ซึง่มคีวาม
เป็นมาตรฐานสากล และด้วยหลกัสตูรดงักล่าว 
ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้น�าด้านการศึกษา
เภสัชศาสตร์ในระดบัภมิูภาค การเรียนเป็นเวลา 
6 ปีท�าให้บัณฑิตท่ีจบเป็นเภสัชกร มีความรู้  
ความสามารถและทกัษะในการดแูลการใช้ยาท่ีลกึซึง้
และครบถ้วน ผ่านการฝึกปฏบิตัทิัง้ภายในสถาบัน
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติในแหล่งปฏิบัติงานจริง 
ภายใต้การดแูลของคณาจารย์ผูท้รงคณุวุฒแิละ
เภสัชกรที่มีประสบการณ์ และท�าให้บัณฑิต
เภสชักรสามารถส่งเสรมิให้การใช้ยาเป็นอย่างมี
ประสทิธภิาพ ปลอดภยัและคุม้ค่า และเป็นไป
อย่างสมเหตผุล

“ศ.ศ.ภ.ท.เหน็พ้องต้องกนัอย่างเป็นเอกฉนัท์
ว่า การให้บริการผู้ป่วยและประชาชนในร้านยา
จ�าเป็นต้องมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา  
เต็มตามเวลาที่เปิดให้บริการ เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และป้องกัน
ปัญหาจากการใช้ยา โดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ให้
บริการท่ีร้านยานั้น ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ในหลักการใช้ยาท่ีถูกต้อง ดังตัวอย่างในอดีตท่ี
เคยมปีระชาชนได้รบัอนัตรายจากการได้รบัยาท่ี
ไม่เหมาะสม จากผูใ้ห้บรกิารท่ีขาดความรู ้และ
ส่งผลเสียต่อร่างกาย ชวีติและสุขภาพของผูป่้วย
มาแล้ว” แถลงการณ์ ระบุ

ด้าน ภก.สมพงษ์ อภริมย์รักษ์ นายกสมาคม
เภสชักรรมชมุชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตาม
ท่ีทราบกันดีว่า การมีเภสัชกรในร้านยาท่ีให้
บรกิารตลอดระยะเวลาทีเ่ปิดท�าการ จงึเป็นสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานทีป่ระชาชนจะได้รบัการรกัษาพยาบาล
และการดแูลด้านสขุภาพตามมาตรฐานวชิาชพี
จากการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มี
การเลอืกปฏบัิติ  เพราะฉะนัน้ กฏหมายว่าด้วย
การขออนญุาตยาในปี 2556 จึงได้เกดิขึน้ เพือ่
ให้การท�างานและการปรบัปรงุมาตรฐานของร้านยา
เข้าสู่โหมดของการที่มีประชากรและการปฎิบัติ
ทีด่ขีองเภสชักรรม 

ถ้าหากว่าเรามองประชาชนเป็นพ้ืนฐาน เม่ือ
มารับยาท่ีร้านยาก็จะพบกับอุปกรณ์มาตรฐานท่ี
มใีนร้านยา อย่างปัจจบุนันีเ้ราจะพบเหน็เครือ่ง
วดัความดนั เคร่ืองวดัส่วนสงู เครือ่งชัง่น�า้หนกั 
และตูเ้ยน็ทีเ่อาไว้ควบคมุอณุหภมูขิองยาเพือ่ให้ได้
มาตรฐาน เพราะฉะนัน้ เมือ่ประชาชนเข้ามาใน
ร้านยาจะต้องเหน็ภาพน้ีเกิดข้ึน และทีส่�าคญัมากคอื  
หมวดของการควบคุมคุณภาพ 3 ด้านที่ต้องมี
อยูใ่นร้านยา คอื เมือ่เข้าไปสิง่แรกทีม่องเห็นก ็
คอืยาทีจ่ดัหมวดหมูต่ามคณุภาพ และยาทีส่่งมอบนัน้ 
ต้องไม่หมดอายุ หรือต้องเป็นแหล่งผลิตท่ีมี
คณุภาพ สามารถตรวจสอบได้ว่าเภสัชกรนัน้หยิบยา

-มกัจะมปัีญหาอารมณ์และพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นไป
แบบไม่คาดคดิ) ปรบัตวั (เพราะผูม้ภีาวะสมอง
เสื่อมจะบกพร่องในการด�าเนินชีวิตของตนเอง) 
และต้องการค�าแนะน�าให้ผูดู้แลสามารถจดัการ
การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีคุณภาพ 
CaregiverThai.com จะช่วยพัฒนาตัวผู้ดูแล
ในครอบครวัเป็นระดบัมอือาชพีด้วยความรูแ้ละ 
พลงัใจจากเครอืข่ายผูดู้แล

เว็บไซต์ CaregiverThai.com เป็นผลจาก
การศกึษาของโครงการวิจัยพฒันาระบบการดแูล
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบท
สงัคมไทย ซึง่พบว่าผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพเป็นหัวใจ
ที่ช่วยชะลออาการสมองเสื่อม และท�าให้ผู้มี
ภาวะสมองเสือ่มมคีณุภาพชวิีตทีด่ ี คณะท�างาน

8. Caregiver Connect เพื่อช่วยประสาน 
ความช่วยเหลอืแก่ผู้ดแูลทีป่ระสบปัญหาได้ เสมือน
เป็นเพื่อนคู่คิด ให้ความรู้ ค�าแนะน�าและสร้าง
พลงัใจให้ผูด้แูล ผ่านเวบ็ไซต์ทีเ่ข้าถงึได้ทุกเวลา

“ทีมงานคัดเนื้อหาที่รวบรวมไว้เพื่อช่วย 
แบ่งเบาภาระผูด้แูล โดยจะเพิม่เนือ้หาใหม่ๆ ทีจ่�าเป็น
ส�าหรบัผูด้แูลอย่างสม�า่เสมอ และเป็นสือ่กลาง
สร้างชุมชนที่เคียงข้างผู้ดูแล ช่วยแบ่งปันและ
สนบัสนนุกันและกัน ด้วยความปรารถนาอย่างยิง่
ว่าจะช่วยเสรมิพลังให้ผู้ดแูล พร้อมดแูลหวัใจเธอ
ไปด้วยกนั และสร้างพืน้ทีใ่นบ้านและครอบครวั
อนัเป็นจุดเริม่ต้นของชมุชนทีเ่ป็นมติรต่อผูม้ภีาวะ
สมองเสือ่มต่อไป” ผศ.พญ.สรินิทรกล่าวสรุป

“ตวัเลขข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมจี�านวนผูสู้งอาย ุ
ท่ีมีภาวะสมองเสือ่ม 6.8 แสนคน ในจ�านวนน้ีเป็นผูช้าย 2.0 
แสนคน เป็นผูห้ญงิ 4.8 แสนคน และยงัไม่นบัรวมกบัจ�านวน
ผูม้ภีาวะสมองเสือ่มทีอ่ายุไม่ถงึเกณฑ์เป็นผูส้งูอายุ เมือ่เทยีบ
กับตัวเลขจากกรมอนามัย ในขณะท่ี ผูดู้แลผูส้งูอายทุีเ่ป็น 
สวัสดิการของรัฐ ประเภทผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver)  
ในปี 2564 มีเพยีง 94,968 คน”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 25658 คณุภาพชวีติ

ศธ.ชูโครงการ MOE Safety Center
ยดึป้องกัน-ปลกูฝัง-ปราบปราม

นางสาวตรนีชุ เทยีนทอง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการ
มอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2565 ให้แก่ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศึกษา และผู้อ�านวยการโรงเรียนทั่วประเทศ 
ผ่าน OBEC Channel ว่า ขอบคุณทุกคนที่ 
ได้น�านโยบายของกระทรวงไปปฏิบัติให้มีผลส�าเร็จ
มีความคืบหน้าตามล�าดับ ซึ่งในโอกาสเปิด 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตนขอเน้นย�้า 
การขบัเคลือ่นนโยบายการศกึษาทีส่�าคญัในการดแูล
พฒันาการของนักเรยีนอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่ 
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งด้านการเดินทาง
ไป-กลับของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อม
สถานศกึษาให้ปลอดภยั การให้บริการดแูลด้าน
โภชนาการ และสขุภาพ การป้องกันภยัธรรมชาติ 
และที่ส�าคัญ คือ การป้องกันภัยจากยาเสพติด 
และภัยจากอาวุธปืน ซึ่งต ้องไม่เกิดข้ึนใน 
สถานศกึษาอย่างเดด็ขาด และต้องปฏบิตัอิย่างเข้มข้น 
ตามหลกั 3 ป. ได้แก่ ป้องกนั ปลูกฝัง และ ปราบ
ปราม ภายใต้โครงการ MOE Safety Center 
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักศึกษา ครู และ
บคุลากรทกุคน 

“ในการเปิดภาคเรยีนที ่2/2565 นี ้กระทรวง
ศกึษาธิการ ได้มุ่งเน้นให้ครกูระชับความสมัพนัธ์
กบันกัเรยีนและผูป้กครองมากขึน้ เพือ่ท�าให้เข้าใจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนิสัยและชีวิตความ
เป็นอยู ่ ได้พูดคยุกบัผูป้กครองโดยตรง เพ่ือร่วมกนั 
หาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชมุชนให้ช่วยกนัเฝ้าระวงั และมส่ีวนร่วมในการ
แจ้งเหตคุวามไม่ปลอดภยั ตลอดจนสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการน�าผู้เรียน
มาอยูภ่ายใต้การดูแลของเราผ่านการเย่ียมบ้าน
นกัเรยีน” 

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า เราจะสร้างความ 
เข้มแข็งให้แก่นักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน “Screening Learning Loss” 
ครอบคลุม 4 มิติ ท้ังร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม ด�าเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู ้

ในวิชาประวัติศาสตร ์และหน้าท่ีพลเมือง  
เพือ่สร้างส�านกึของความเป็นไทย รกัในการเป็นชาติ
ของเรา โดยจดัการเรยีนรู้ตามความพร้อม และ
เหมาะสมในแต่ละบรบิทพืน้ที”่

นางสาวตรีนุช กล่าวด ้วยว ่า ส�าหรับ
นกัเรยีนทีจ่ะจบช้ัน ม. 3 สถานศกึษาควรส�ารวจ 
ความต้องการในการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อม ให้ค�าแนะน�าและส่งต่อเข้าสูโ่ครงการ 
“อาชีวะ อยูป่ระจ�า เรียนฟร ีมอีาชพี” ในปีการ
ศึกษา 2566 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ครอบครัว
ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ส�าหรับหลักสูตร
ทวศิกึษา ซึง่เป็นการเรยีนร่วมหลกัสตูรอาชวีศกึษา
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อส�าเร็จการ
ศกึษาผูเ้รยีนจะได้รบัวฒุกิารศกึษาท้ังการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช.) น้ัน ตนได้มอบหมาย
ให้ สพฐ. ร่วมกบัส�านกังานคณะกรรมการการ
อาชวีศกึษา (สอศ.) จดัท�าแผนระดบัจงัหวดัว่า 
ควรจดัทวศิกึษารายวชิาใด ในโรงเรยีนไหน โดย
ให้เหมาะสมกบับริบทของพืน้ที ่ ทัง้แก้ไขปัญหา 
และข้อจ�ากดัจากการด�าเนนิงานในอดตี โดยเป้าหมาย 
ระยะส้ัน เน้นการเรยีนการสอนทวิศกึษาในโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์, โรงเรียนตามโครงการ 
พระราชด�าร ิและโรงเรยีนทีม่คีวามพร้อม

“ส�าหรบัเรือ่งหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิ
ต�าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา(ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA 
นัน้ ขณะนีม้ ีPA Support Team ลงพืน้ทีส่ร้าง
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
แบบใหม่แล้ว ซึง่หลายคนในทีน่ี ้ ได้รบัผดิชอบ
ใน PA Support Team ซึง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เป็นบคุลากรส�าคญัในการเชือ่มโยงนโยบาย และ
สร้างความเข้าใจแก่ครู ไปสูก่ารปฏบิตัติามบทบาท
หน้าที่ ขอให้ทุกฝ่ายเป็นพลังผลักดันขับเคล่ือน
งาน รวมท้ังการประสานการท�างานแบบเครือข่าย
ความร่วมมอื เพือ่เป้าหมายของการจัดการศึกษา 
คอื คุณภาพผูเ้รยีน และมีความส�าเรจ็ในการยกระดับ
คณุภาพศกึษา” รมว.ศธ. กล่าว

ที่ถดถอย ด้วยการน�าข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการ 
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
ป ้องกันเด็กนัก เรียนหลุดออกจากระบบ 
การศกึษา ซึง่โครงการพาน้องกลบัมาเรยีน ยงัเป็น
นโยบายส�าคัญที่เดินหน้าต่อเนื่อง โดยติดตาม
เดก็กลบัเข้าสูร่ะบบการศกึษาครบ 100% และ 
ท�าให้การออกกลางคันเป็นศูนย์ (zero drop 
out) ในปีการศกึษา 2565 นี ้ นอกจากนี ้ ยังมี
แพลตฟอร์ม School Mental Health ระบบดูแล
นกัเรยีนและครูในสถานศกึษา ร่วมกบักระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เพ่ือตรวจสภาพจิตใจของ
เดก็และคร ู ซ่ึงสถานศกึษาสามารถประสานกบั 
หน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที ่ เพือ่ขอรบัค�าปรกึษา
และความช่วยเหลือเกีย่วกับสขุภาพจติได้

 “การยกระดับคุณภาพทางการศกึษา และ
การแก้ไขปัญหาการเรียนรู ้ที่ถดถอยนั้น ให้
โรงเรยีนจดักิจกรรมสอนซ่อมเสรมิ ชดเชย หรือ 
กิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติมตามความถนัด  
ความสนใจ และเหมาะสมกบัวัยของผู้เรยีน โดยน�าการ
เรยีนการสอนรปูแบบ Active Learning มาใช้
ช่วยให้ผูเ้รยีน เรยีนอย่างมีความสขุ สนกุ และ
มีทักษะการคิด ซึ่งจะท�าให้เรียนรู้ได้เร็วและ 
น�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ และขอให้เพิ่มความส�าคัญ

“ผูป่้วยจติเวช กบัลักษณะต้องห้ามในการท�างาน” 
ผลบวก-ลบ บนหลักความเสมอภาคจจุบันเรื่องสุขภาพจิต กลายเป็นประเด็นที่

สังคมมคีวามตระหนกัถงึมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในยุคที่สถานการณ์หลายอย่าง ล้วนเป็นสิ่งเร้า
ที่อาจท�าให้เกิดการสะสมความเครียดในจิตใจ  
ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาครอบครวั การงาน การเจบ็ป่วย
หรือโรคภัยต่างๆ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม  
สิง่แวดล้อม ฯลฯ ซึง่หากใครจัดการความเครียดต่างๆ 
เหล่านั้นไม่ได้ อาจมีแนวโน้มภาวะทางอารมณ์
ผิดปกติ หรือต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิต 
ค่อนข้างสูง จนบางคนอาจถึงขั้นกลายเป็น “ผู้ป่วย
โรคจติหรอืโรคอารมณ์ผดิปกติ” ซ่ึงมจี�านวนมาก
ขึน้เร่ือยๆ 

โดยพบว่า ปีงบประมาณ 2564 มีการให้บรกิาร
ผูป่้วยจติเวช จ�านวน 327,527 คน เพิม่ข้ึนจากปีงบ 
2563 ทีม่จี�านวน 265,202 คน รวมถึงข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสขุ รายงานจ�านวนผู้ป่วยโรคทาง
จติท่ีมารบับรกิารด้านจติเวช ประจ�าปีงบประมาณ 
2564 อาท ิ โรคจติเภท 284,273 คน โรคอารมณ์
สองข้ัว 34,675 คน โรคซมึเศร้า 353,267 คน และ
โรคจติอืน่ๆ 102,703 คน นอกจากน้ี รายงานของ
องค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากร 1 ใน 8 คน 
หรือ 970 ล้านคนทัว่โลก ก�าลังเผชญิกับความเจ็บป่วย
ด้านสขุภาพจติ อาท ิโรคซมึเศร้า วิตกกังวล โดยมี
แนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ-19 
ทีผ่่านมา ส่วนรายงานของกรมส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติคนพิการ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
มีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภท 4 ด้านจิตใจ
หรือพฤติกรรม จ�านวน 164,230 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.84 ของคนพกิารทีข้ึ่นทะเบยีนทัง้หมด และส่วนใหญ่
อายุ 15-59 ปี ซึ่งยังอยู่ในวัยท�างาน จากข้อมูล
ตวัเลขดังกล่าวยิง่ตอกย�า้ว่า ปัญหาสขุภาพจติเป็น
ปัญหาส�าคญั ทัง้ในระดบัประเทศและโลกทีส่งัคม
มอิาจเพกิเฉย

ทั้งน้ี จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 
กนัยายน 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ. … ตามทีส่�านกังานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรอืน (ส�านกังาน ก.พ.) เสนอปรบัปรงุกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัริาชการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
ซึง่อยู่ระหว่างการจดัท�าหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจ
โรคจติหรอืโรคอารมณ์ผดิปกต ิ โดยคณะกรรมการ
การแพทย์ของ ก.พ. ก่อนประกาศราชกจิจานเุบกษา 

ส�าหรบัสาระส�าคัญของร่างกฎ ก.พ. ดงักล่าว  
มกีารยกเลกิ “โรควณัโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ” ซึง่
เป็นโรคทีส่ามารถรกัษาให้หายได้ ออกจากลกัษณะ

พฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร คณุพรชยั เมธาภรณ์พงศ์  
ผู ้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงาน ก.พ.  
คณุเพยีรชนนัท์ ลอีาห์ ผูแ้ทนคนพกิารทางจติสังคม 
และ ทพ.จเร วิชาไทย ผูจ้ดัการงานวิจยั สวรส. 
ร่วมแลกเปลีย่นพดูคยุในประเดน็ทีน่่าสนใจ ทัง้ในเชงิ
กฎหมาย เชงิวชิาการ การแพทย์ สวสัดกิารสงัคม 
ฯลฯ รวมถงึรับฟังและแลกเปลีย่นมุมมอง ความคดิ
ความเหน็กบัผูร่้วมฟังเวทเีสวนา ทัง้กลุม่นักวิชาการ 
นกัวิจยั และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง อาทิ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์ 
องค์กรภาคเอกชน เครือข่ายสมาคมคนพิการ  
โรงพยาบาล สถาบนัการศกึษา ผู้ป่วยจติเวช คนพกิาร
ทางจติสงัคม ครอบครัวและผูดู้แล ส่ือมวลชน ฯลฯ

 โรคทางจิต-กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยึดหลัก 
ความเสมอภาค 

ด้วยเพราะกฎหมายเป็นฐานคดิทีส่�าคญัต่อการ
มองเร่ืองสทิธแิละเสรีภาพ ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนต ิ
นกัวชิาการผูท้รงคณุวุฒด้ิานกฎหมายสทิธิมนษุยชน 
จงึขยายความกฎหมายในมมุทีเ่กีย่วข้องและควรน�า
มาตคีวามด้วยความเข้าใจทีถู่กต้องว่า ในสายตาทาง
กฎหมาย มองคนกลุม่จติเวช/จติสงัคม ผ่านประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ด้วยมาตราต่างๆ

โดยในประเด็นด ้านการประกอบอาชีพ  
สิง่ส�าคญัคอื เรือ่งกระบวนการ เช่น อาชพีผู้พิพากษา ต้อง
มกีระบวนคัดกรองทีม่หีลักฐานทางการแพทย์รบัรอง 
แต่เนื่องจากโรคทางจิตมองไม่เห็นทางกายภาพ 
จึงเป็นเร่ืองที่ประเมินค่อนข้างยาก แต่มีความ
ส�าคญัมาก เพราะสุขภาพจติส่งผลต่อสุขภาพกาย 
และการแสดงออกของมนุษย์ 

ต้องห้ามของผู้ทีจ่ะเข้ารบัราชการพลเรอืน ขณะทีม่ี
การเสนอให้โรคจติ (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผดิ
ปกติ (Mood Disorders) ทีม่อีาการเด่นชดัรนุแรง
หรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี เป็นลกัษณะต้องห้าม 

ซ่ึงลักษณะต้องห้ามดังกล่าว อาจมีความ 
ไม่สอดคล้องกบัประเดน็ในด้านสทิธเิสรภีาพ ในการ
ประกอบอาชีพของกลุม่คนพกิารทางจติสงัคม และ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และนโยบายการส่งเสริมการมี
งานท�าของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน 
หลกัการไม่เลอืกปฏบิตั ิ ตามทีร่ฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจักรไทยและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 
(CRPD) ทีป่ระเทศไทยเป็นภาคใีห้การรับรอง ซึง่
การระบุให้โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผิดปกติเป็น
ลกัษณะต้องห้าม ของผู้ทีจ่ะเข้ารับราชการพลเรอืน 
อาจส่งผลให้กลุ่มคนพิการทางจิตสังคม และกลุ่ม 
ผู ้ป่วยจิตเวช ปฏิเสธการเข้าสู ่กระบวนการรักษา 
ท�าให้สภาวะความเจ็บป่วยมีความรุนแรงมาก 
ขึน้ ตลอดจนเป็นการซ�า้เติมและตีตราต่อคนพกิารทางจิต
สงัคมว่า ไม่สามารถท�างานได้ ทัง้ๆ ทีก่ลุม่คนพกิาร
ทางจิตสงัคม และกลุม่ผูป่้วยจติเวช สามารถท�างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหายขาดจากโรคได้  
หากได้รบัการรกัษาและฟ้ืนฟอูย่างต่อเน่ือง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึง
ได้จดัเวทีเสวนา “ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เพิม่
ความเป็นธรรม กับประเด็นสุขภาพจิต จิตเวช
และจิตสงัคม” โดยม ีนพ.ยงยุทธ วงศ์ภริมย์ศานติ์ 
ท่ีปรกึษากรมสขุภาพจติ ศ.ดร.บรรเจดิ สงิคะเนติ 
นกัวชิาการผูท้รงคณุวฒุด้ิานกฎหมายสทิธมินษุยชน 
คณุสนธยา บณุยภษูติ รองอธบิดีกรมส่งเสรมิและ

นอกจากนัน้ ยงัมปีระเดน็เรือ่งหลกัความเสมอภาค
ที่ว่า สิ่งที่มีสาระส�าคัญเหมือนกัน ต้องได้รับการ
ปฏิบตัท่ีิเหมือนกนั ซ่ึงสาระส�าคญัของมนษุย์มีสอง
เรือ่งคอื กายและจติ เช่น ถ้าคนขาขาดถกูปฏเิสธ
ไม่ให้เป็นคนขบัรถ ย่อมไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค 
เนือ่งจากร่างกายทีไ่ม่สมบรูณ์ เป็นอปุสรรคต่อการ
ปฏบัิตหิน้าที ่แต่กรณีมติทิางจติใจ เป็นเรือ่งทีม่องไม่เห็น 
จงึต้องอาศยัองค์ความรูข้องจติแพทย์ อธบิาย ให้
เห็นว่า บุคคลนั้นๆ มีความบกพร่องในระดับที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งถ้าถูก
ประเมินว่าจิตไม่เหมือนกบับคุคลท่ัวไป หากต้องมี
การปฏิบตังิาน ถอืว่าไม่ขดัต่อหลกัความเสมอภาค

ดังน้ัน กระบวนการที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์จึง
เป็นสิง่ส�าคญัของประเดน็นี ้ เช่น การคดักรองคน
ก่อนเข้าท�างานต้องเป็นกระบวนการท่ีมีองค์ความรู้
รองรบัชดัเจนโดยผูเ้ชีย่วชาญ เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และการก�าหนดเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ควรมีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับชัดเจนและเชื่อถือ 
ได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องยอมรับ นอกจากนี ้
กระบวนการระหว่างทาง ก็เป ็นเรื่องส�าคัญ  
การค้นหาคนทีเ่กดิปัญหาสขุภาพจติระหว่างการท�างาน 
ถ้าสามารถค้นหาและน�าเข้าสู่กระบวนการรักษาได้
เร็ว กจ็ะไม่เกดิผลกระทบต่อสงัคม และยังเป็นการ
คุม้ครองสทิธิ ์ ไม่ให้เกิดการพพิากษาจากสงัคม ดงันัน้
ต้องสร้างความเข้าใจในสงัคม และหาจดุร่วมเพือ่
ประโยชน์ของทกุฝ่าย ทัง้ผลต่อภาครฐัหรอืประโยชน์
ต่อส่วนรวม พร้อมๆ กบัการปกป้องคุม้ครองสทิธิ์ 
ของผู้ป่วย ซึง่อาจไม่ใช้แค่การทบทวนกฎ ก.พ. แต่
ต้องมองระดบัมหภาค โดยต้องสร้างมาตรการทาง
สงัคม เพือ่ให้เกดิดลุยภาพ ทีส่มดลุและเป็นธรรม
ร่วมกนั

 มองทัง้ระบบ-เข้าถงึ- ต่อเน่ือง และตรงจดุ
ในยคุทีส่งัคมมคีวามผนัผวนและเปลีย่นแปลง

แบบไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้ผู้คนต้องเผชิญความ
เส่ียงต่อการเกดิปัญหาสขุภาพจติทีก่ระทบทัง้ระดบั
บคุคล ครอบครวั ไปจนถึงสงัคมโดยรวม นพ.ยงยทุธ 
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผยข้อมูล 
สถานการณ์สุขภาพจิตไทยในปัจจุบันว่า โรคทาง
จิตเวชที่พบบ่อย ซึ่งมีความชุกมากกว่าร้อยละ 5 
ของจ�านวนประชากร เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ตดิ
สารเสพตดิ เด็กสมาธิส้ัน 

ส่วนโรคทางจติเวชทีมี่ความรนุแรง เช่น จติเภท 
ไบโพลาร์ เดก็ออทสิตกิ โดยมกีารแบ่งปัญหาสขุภาพ
จติเป็น 2 กลุ่มคอื กลุม่ป่วยและกลุม่ไม่ป่วย ซ่ึงใน

ตรนีชุ เทยีนทอง

คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS 
Quacquarelli Symonds) เปิดเผยผลการ
จดัอนัดบัมหาวิทยาลยัโลกด้านความย่ังยนื (QS 
World University Rankings: Sustainability) 
เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกรอบการท�างานใหม่ใน
การประเมนิว่ามหาวิทยาลยัต่างๆ ด�าเนนิการ
อย่างไรเพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และสงัคมท่ีเร่งด่วนท่ีสดุในโลก

ทั้งนี้ ได้มีการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัย 
700 แห่ง พิจารณาจากผลรวมของคะแนนใน
สองส่วน ดังนี้ 1. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(ประกอบด้วยปัจจัยชี้วัดสามประการ ได้แก่ 
สถาบนัทีย่ัง่ยืน การศึกษาทีย่ัง่ยนื และการวิจัย
ทีย่ัง่ยนื) 2. ผลกระทบทางสังคม (ประกอบด้วย
ปัจจัยชี้วัดห้าประการ ได้แก่ ความเท่าเทียม  
การแลกเปล่ียนความรู้ ผลกระทบของการศกึษา 
การจ้างงานและโอกาส และคณุภาพชวิีต)

โดยจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
แคลฟิอร์เนยี เบร์ิกลย์ี รัง้อนัดบัหนึง่ของโลก ตาม
มาด้วยมหาวทิยาลยัโทรอนโต และมหาวทิยาลยั
บรติชิโคลมัเบยี ส่วนมหาวทิยาลยัเอดินเบอระ รัง้
อันดับ 4 ของโลก และเบอร์หนึ่งในสหราช
อาณาจักร ขณะทีม่หาวิทยาลยันวิเซาท์เวลส์และ
มหาวิทยาลยัซิดนย์ี ครองอนัดบั 5 ร่วมกนั ตาม
มาด้วยมหาวทิยาลยัโตเกยีวทีร่ัง้อนัดบั 7 ของ
โลกและเบอร์หน่ึงของเอเชยี ส่วนมหาวิทยาลยั
ทีเ่หลอืทีต่ดิ 10 อันดบัแรก คือ มหาวิทยาลยั
เพนซิลเวเนยี มหาวทิยาลยัเยล และมหาวทิยาลยั
โอ๊กแลนด์  

ผลการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกด้านความ
ยัง่ยืนของ QS ประจ�าปี 2566 : 20 อนัดับแรก
มดีงัต่อไปนี ้

1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์  
(UC Berkeley) สหรัฐอเมรกิา

2. มหาวิทยาลยัโทรอนโต (University of 
Toronto) แคนาดา

3. มหาวทิยาลยับรติชิโคลมัเบยี (University 
of British Columbia) แคนาดา

4. มหาวทิยาลยัเอดนิเบอระ (The University 
of Edinburgh) สหราชอาณาจักร

5. มหาวทิยาลยันวิเซาท์เวลส์ (UNSW Sydney) 
ออสเตรเลยี

6. มหาวิทยาลัยซดินย์ี (The University of 
Sydney) ออสเตรเลยี

7. มหาวิทยาลยัโตเกยีว (The University 
of Tokyo) ญีปุ่่น

มากทีสุ่ด 135 แห่ง ตามมาด้วยสหราชอาณาจกัร 
67 แห่ง, เยอรมน ี39 แห่ง, จีนแผ่นดนิใหญ่ 37 
แห่ง, ออสเตรเลยี 33 แห่ง และอิตาล ี31 แห่ง

สองมหาวิทยาลัยจากสวีเดน ครองอันดับ
สูงสุดในยโุรปภาคพืน้ทวีป ได้แก่ มหาวทิยาลยั
อปุซอลาและมหาวทิยาลยัลนุด์ ทีอ่นัดบั 11 และ 
12 ของโลก ส่วนเดนมาร์กรัง้ทีส่ามของยุโรปภาค
พืน้ทวีป น่ันคอืมหาวิทยาลัยอาร์ฮสุ (อันดบั 15 
ของโลก) ในด้านการวิจัยทีย่ัง่ยืน มหาวทิยาลยั 
สีแ่ห่งจากสแกนดเินเวยีตดิทอ็ป 5 ของโลก ขณะที ่
มหาวิทยาลยัแห่งชาตสิิงคโปร์ (National Uni-
versity of Singapore) รั้งอันดับหนึ่งของโลก 
มหาวิทยาลยัเซาเปาล ู (Universidade de São 
Paulo) (อนัดับ 34) ครองอนัดับสงูสดุในละตนิ
อเมรกิา มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ (University of 
Cape Town) (อนัดบั 132) ครองอนัดบัสูงสดุใน
แอฟรกิา มหาวิทยาลยัปักกิง่ (Peking University) 
(อันดับ 118) ท�าผลงานได้ดีที่สุดในจีน ส่วน
มหาวิทยาลยัไอไอท ีบอมเบย์ (IIT Bombay) ท�า
ผลงานได้ดทีีสุ่ดในอนิเดีย (281-300)

ส�าหรับในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ทย าลั ย  รั้ ง อั นดั บ  1  โ ดยรวม 
อยู่ระหว่าง 151-160, ตามด้วยมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ (301-320), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
( 301 -320 ) ,  มหาวิ ทยาลั ย เทค โน โลยี
พระจอมเกล้าธนบรุ ี (341-360), มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (451-500), มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(451-500), มหาวิทยาลยัมหดิล (501-550)

เปิดอันดับ UNIVERSITY ทอปของโลก
ไทยตดิอันดับ จ�านวน 7 มหาวิทยาลัย

กลุ่มไม่ป่วยก็สามารถมีปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น 
ปัญหาการฆ่าตัวตายท่ีมากกว่าร้อยละ 50 ไม่ใช่
การเจบ็ป่วยทางจติเวช และความรนุแรงในสงัคม 
มากกว่าร้อยละ 95 เกิดจากคนท่ีไม่ได้ป่วยทาง
จติเวช ทัง้นีใ้นด้านสถานการณ์การบ�าบดั เนือ่งจาก
ประเทศไทยมีระบบหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าท่ี
ครอบคลุมโรคทางจิตเวช จึงท�าให้มีอัตราการเข้า
ถงึบรกิารสูง แต่พบปัญหาส�าคัญคอื ยงัขาดคณุภาพ
ของการดูแลอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตได้ปกติ ซ่ึงการดแูลด้านสุขภาพจิต ไม่ใช่แค่
การเข้าถึงบริการ แต่ควรได้รับการดูแลอย่างต่อ
เนือ่ง ควบคูก่บัการดแูลทางจติสงัคม เพ่ือการรักษา
อย่างมีคณุภาพ

ส�าหรับกรณีการตรวจสุขภาพจิตก่อนเข้ารับ
ราชการ โดยมีการเสนอให้โรคทางจิตเวชท่ีมีอาการ
เด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังเป็นลักษณะต้องห้าม 
นพ.ยงยทุธ ให้ข้อมูลและข้อสงัเกตเพ่ิมเติมว่า โรค
ทางจิตเวชท่ีพูดถึงคือกลุ่มรุนแรง ซ่ึงถ้ามีอาการ
รนุแรง แนวโน้มไม่น่าจะสามารถสอบผ่านเพือ่เข้า
ท�างานได้ แต่กว่าร้อยละ 90 มักพบว่ามีปัญหา
สขุภาพจติหลงัจากท่ีเข้าท�างานแล้ว

ดงันัน้ การปรับปรุงกฎ ก.พ. ท่ีมีเจตนาเพ่ือให้
ได้คนท�างานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยเน้นการคดักรอง
ตัง้แต่แรกเข้าท�างาน อาจไม่เกิดประโยชน์ แต่อาจ 
ส่งผลกระทบทางลบตามมาแบบได้ไม่คุม้เสีย เช่น 
อาจท�าให้เกิดการรังเกียจและตีตรา รวมถึงมีการ
หลกีเลีย่ง ไม่เข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการรักษา
โดยไม่ลงทะเบียน เพื่อไม่ให้มีประวัติในการรับ
ราชการ ทั้งที่อาจเป็นแค่โรคซึมเศร้า ที่สามารถ
รักษาแล้วกลับไปท�างานและใช้ชีวิตปกติได้ ส่วน
คณะกรรมการการแพทย์กจ็ะก�าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตรวจ ท่ีชัดเจนล�าบาก

สิง่ทีค่วรให้ความส�าคญัและขยายความ นพ.ยงยทุธ  
มองว่า แต่ละองค์กรควรมีระบบดูแลสุขภาพจิต
ของคนท�างาน ตัง้แต่การป้องกนัไปจนถงึการรักษา 
นอกจากตรวจสขุภาพกายประจ�าปีแล้ว ควรมกีาร
ตรวจสขุภาพจติประจ�าปีด้วย โดยหน่วยทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรควรมีความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพจิตของคนท�างานท้ังกระบวนการ และใช้
แนวคิดป้องกนั รักษา ฟ้ืนฟู เพ่ือให้สามารถท�างาน
ได้ปกต ิ ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสงัคมเกือ้กลูกนั และ
ไม่ผลกัคนเหล่านัน้ไปเป็นปัญหาของสงัคมโดยรวม

 องค์ความรู้คือฐานคิด สู่ค�าตอบของการ
ออกแบบเชงิระบบ

ก่อนที่จะออกแบบระบบเรื่องใดๆ ก็ตาม สิ่ง
ส�าคัญท่ีขาดไม่ได้คือ ความรู้ในเร่ืองนั้นๆ อย่าง
ชัดเจนและถกูต้อง ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จดัการงาน
วิจยั สวรส. ย�า้ถึงความส�าคญัขององค์ความรู้จาก
งานวิจยัว่า ปัญหาแต่ละเร่ืองจะมีจิก๊ซอว์หลากหลาย

ชิน้ทีเ่ราต้องรวบรวมให้ครบ และหาขอบว่ามเีรือ่ง
อะไรบ้างเป็นกรอบคดิ ตลอดจนมกีระบวนการอะไร
ท่ีเกี่ยวข้องบ้าง ซ่ึงทุกกระบวนการ ล้วนต้องการ
องค์ความรูจ้ากงานวจิยัในการสนบัสนนุทัง้สิน้ ต้ังแต่
การออกแบบกฎหมาย การคดักรอง การดแูลและ
รักษาโรค ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การมีงานท�าของกลุม่จิตเวช/จิตสงัคม นอกจากนัน้ 
อคตแิละทัศนะของคนในสงัคมก็ยังเป็นโจทย์ทีต้่อง
ปรับเปล่ียนกนัยกใหญ่ เพ่ือให้กลุม่จติเวช/จติสงัคม
ไม่ถกูตตีรา และรูส้กึปลอดภยั พร้อมทีจ่ะเปิดเผย
ข้อมูลเพ่ือการเข้าสูก่ระบวนการรกัษาให้อาการดขีึน้
และสามารถกลบัมาเป็นทรัพยากรมนษุย์ทีม่คีณุภาพ
ของประเทศ

อกีทัง้ ยงัมีข้อมลู mental health in workplace 
ระบุว่า การมีงานท�าช่วยให้คนมีสุขภาพจิตดี แต่
งานก็ท�าให้คน มีปัญหาสขุภาพจติ ดงันัน้ส�านกังาน 
ก.พ. ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลกัในการดแูลก�าลงัคนวยั
ท�างานของประเทศ ควรให้ความส�าคญักบัการดแูล
สขุภาพจติระหว่างการท�างาน ไม่น้อยไปกว่าการคดักรอง
คนเข้าท�างาน และถ้าหลกัฐานทางการแพทย์ไม่มี
ประสิทธิผล ที่จะน�ามาใช้ในการคัดกรองคนเข้า
ท�างาน การดูแลสขุภาพจติระหว่างทางก็น่าจะเป็น
โจทย์วิจยัท่ีต้องร่วมกนัออกแบบ เพือ่ประโยชน์ของ
สังคมโดยรวม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ
จติทีด่ขีึน้

ท้ังนี้  เวทีดังกล ่าวยังมีการระดมสมอง 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหาสุขภาพจิต 
จิตเวช และจิตสังคม ซึ่งข้อมูลจากผู้เข้าร่วมฟัง
เวทีเสวนาฯ ส่วนใหญ่สะท้อนว่า ปัญหาทีพ่บ หรอื 
pain point ของเรือ่งดงักล่าว จะเป็นการขาดความรู ้
ความเข้าใจในเรื่องจิตเวชหรือคนพิการทางจิตสังคม 
ขาดระบบบริการดูแลอย่างต่อเน่ือง การน�าเสนอ
ของสือ่ทีม่กัตตีราผูป้ระสบปัญหา การเผยแพร่ข้อมลู
ความรูย้งัมน้ีอยและเข้าไม่ถงึ ขาดการสนับสนนุการ
พัฒนางานวิจัย เป็นต้น ซ่ึงการแก้ไขปัญหาต้องการ 
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมแีนวทาง เช่น 
การพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือช่วยให้เข้าถงึระบบบรกิาร
ได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ การจดักระบวนการพดูคยุกบั
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเลือกโจทย์วิจัยที่สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ ฯลฯ 

ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ส�านักงาน ก.พ. จะน�าไป
พิจารณาประกอบการร่างกฎ ก.พ.ให้มีความเป็น
ธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสอดคล้องกับ 
ข้อเทจ็จรงิในสถานการณ์ปัจจบุนัมากทีส่ดุแล้ว สวรส.ก็
จะรวบรวมทกุประเดน็เพือ่น�าไปพัฒนากรอบและ
โจทย์วิจัย ตลอดจนการจัดกระบวนการจัดการ
ความรูท้ีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิการน�าความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาท่ีเกดิขึน้ในสงัคมต่อไป

8. มหาวิทยาลัยเพนซลิเวเนยี (University of 
Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา

9. มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) 
สหรัฐอเมริกา

10. มหาวิทยาลยัโอ๊กแลนด์ (The University 
of Auckland) นวิซแีลนด์

11. มหาวทิยาลยัอุปซอลา (Uppsala University)  
สวีเดน

12. มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University)  
สวีเดน

13. มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of 
Glasgow) สหราชอาณาจักร

14. มหาวิทยาลยัแคลฟิอร์เนยี เดวสิ (University 
of California, Davis) สหรัฐอเมริกา

15. มหาวิทยาลยัอาร์ฮสุ (Aarhus University) 
เดนมาร์ก

16. มหาวิทยาลยัออกซ์ฟอร์ด (University of 
Oxford) สหราชอาณาจักร

17. มหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน (Western University) 
แคนาดา

18. มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (Newcastle 
University) สหราชอาณาจักร

19. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of 
Cambridge) สหราชอาณาจักร

20. มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (Harvard University) 
สหรัฐอเมริกา

นอกจากนี ้QS เผยว่าจากผลการจดัอนัดบัโดย
รวมทัง้หมด 700 แห่ง เผยให้เหน็ว่า สหรัฐอเมริกา
ครองตารางด้วยจ�านวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ

ปั
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สงัคมไปดงูานท่ีจนี หรอืสนบัสนนุการจดัสมัมนา 
หรอืเสวนาเชงิวชิาการในหวัข้อต่างๆ ทีเ่ก่ียวกบัจีน 

ภาคการศกึษาจากทัว่โลกจงึเกดิความต้องการ
จะร่วมมือกับจีน อยากเปิดสถาบันขงจื่อ หรือ 
ห้องเรยีนขงจือ่เพือ่สนบัสนนุนกัเรยีนนกัศกึษาของ
ตน หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลยัโดยไม่ต้องพึง่พา
งบของมหาวทิยาลยั

มีข ้อมูลว่าก่อนเกิดโควิด-19 มีการจัดตั้ง 
สถาบันขงจื่อขึ้นทั่วโลกประมาณ 600 แห่ง 
ห้องเรียนขงจื่อในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาประมาณ 1,300 แห่ง โดยจีน 
ตัง้เป้าหมายว่า ภายในปี 2020 จะก่อตัง้สถาบัน 
ขงจือ่ท่ัวโลกให้ได้ 1,000 แห่ง 

แต่โควดิ-19 ทีพ่บคร้ังแรกทีเ่มอืงอูฮ่ัน่ในปลายปี 2019 
จนรัฐบาลจีนต ้องสั่งล็อกดาวน์ประเทศมา
ตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงวันนี้ ประกอบกับ 
นโยบายของรัฐบาล โจ ไบเดน ที่ขยายการสกัด
กัน้การเตบิโตของจนีทกุช่องทาง มผีลให้สถาบนั
ขงจื่อหยุดนิ่ง ถูกจับตามอง และมีแนวโน้ม 
จะถกูท�าให้แคระแกรน็เหมอืนบอนไซ

ที่สหรัฐอเมริกามีสถาบันขงจื่อที่ เป ิดอยู ่
ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ  
75 แห่ง และห้องเรยีนขงจือ่อกีประมาณ 500 แห่ง 
สหรฐัฯ กล่าวหาจนีว่า สถาบนัขงจือ่เป็น “เครือ่งมอื 
โฆษณาชวนเชื่อ เป็นการส่งออกอุดมการณ์จีน” 
แทรกแซงแวดวงวชิาการ ท�าหน้าทีร่กุคืบโฆษณา
จีนในระดับโลก และเสริมสร้างอิทธิพลของจีน 
ในมหาวทิยาลัยอเมรกัิน

ปอมเปโอ ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย
ท่ัวอเมริกาปิดสถาบันขงจื่อภายในสิ้นปีนี้ โดย
กล่าวหาสถาบันขงจื่อมีรัฐบาลจีนหนุนหลัง  
มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้น�า เป็นแหล่งรวบรวม
สปาย และผูส้มรู้ร่วมคิดของปักก่ิง

อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาล 
ไบเดนท�าท่าปากกล้าขาสั่นไปอย่างนั้นแหละ 
เพราะในทางปฏิบัติก็คงไม่อาจสั่งปิดท้ังหมดได้
ภายในปลายปีอย่างท่ีโม้ แต่วอชงิตนัจะใช้วธิเีพ่ิม
แรงกดดนัต่อมหาวทิยาลยัและวทิยาลยัต่างๆ ว่า
ยังสมควรให้เปิดต่อหรือไม่ แลกกับเงินอุดหนุน
จากรฐับาล

นอกจากท่ีสหรฐัฯ แล้ว ตอนน้ีโลกก�าลงัจบัตา
นายรชีิ ซูนคั นายกรัฐมนตรีองักฤษ ทีเ่คยประกาศ
ระหว่างการหาเสียงชิงต�าแหน่งหัวหน้าพรรค
อนรุกัษ์นยิมว่า ถ้าได้เป็นนายกรฐัมนตรเีมือ่ไรจะ
สัง่ปิดสถาบนัขงจือ่ ในองักฤษท้ังหมด 30 แห่งทนัที 
เพราะเหน็ว่า “เป็นภยัคกุคามใหญ่หลวงทีส่ดุต่อ
องักฤษ และความมัน่คงของโลก”

อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์กันว่า ซูนัค
อาจจะอยู ่ไม่ยาวเช่นเดียวกับ “ลิซ ทรัสส์”  
แม้จะเป็นนกัการเงนิและอดตีรฐัมนตรคีลงั เพราะ
การบริหารสหราชอาณาจักรยามน้ีต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ต้องเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่ไม่อาจใช้แต่วินัย 
การคลังในภาวะท่ีต้องการมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกจิ ต้องช่วยลดค่าครองชีพ ต้องอุดหนนุค่า
ไฟฟ้า เชือ้เพลงิ เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนของ
ประชาชน แต่กไ็ม่อาจลดภาษี

ตอนหาเสยีงซนูคับอกว่าจะให้ MI 5 หน่วยงาน 
ด้านความมั่นคงของอังกฤษติดตามต่อต้านจารชน
จากแดนมงักร แต่งานโหดและหนิเช่นนี ้อาจต้อง
เรยีกใช้ยอดสายลบั เจมส์ บอนด์ มารบัภารกจิ
กระมัง

งจือ่” หรือท่ีคนไทยเรยีก “ขงจือ๊” คอื
บรมครูคนแรกในประวัตศิาสตร์จนีท่ี

ได้รับการยกย่องจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และ 
จนีโพ้นทะเลว่าแม้จะมกี�าเนดิเพียงแค่สามัญชน 
แต่ความเป็นนักคิด นักการศึกษา นักปรัชญา
ท่ีหวังให้เกดิสิง่ดีๆ  แก่สงัคมและบ้านเมอืง นบั
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หรือประมาณ 2,500 ปี
มาแล้ว 

ขงจื่อจึงถือเป็นมหาปราชญ์ต้นก�าเนิดแห่ง 
“ปรัชญาจีน” ท่ีได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู ่รุ ่น 
ยุคสู ่ยุค จากสมัยราชวงศ์ที่ปกครองด้วย
กษัตริย์ มายังปัจจุบันสมัยที่จีนเปลี่ยนแปลง
การปกครองด้วยระบบพรรคคอมมิวนิสต์  
ทีม่เีลขาธกิารใหญ่ และมตี�าแหน่งประธานาธดีิ
เป็นผู้บรหิารอันดบั 1

ค�าสอน ต�ารา และส�านักขงจื่อในแผ่นดิน 
จีนนั้น ใช ่ว ่ า เมื่อก ่อนทุกคนจะเชื่อและ
ศรัทธา ว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
ผู้ยิ่งใหญ่ ก็เคยมีการส่ังเผาต�าราและห้ามการ
เผยแพร่ความคิด คงเพราะมีขุนนางกังฉินไป
เป่าหูกษัตริย์ว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของ 
พระราชอาณาจักร

หรือเม่ือผ่านมาถึงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นช่วงปลายของประธานเหมา เจ๋อตุง ผู้น�า
รุน่ที ่ 1 ของพรรคคอมมิวนสิต์จนี ทีป่ล่อยให้ฝ่าย
หัวรุนแรงในพรรคคิดล้างวัฒนธรรมประเพณี
เก่าของจีนว่าโบราณ สร้างความเชื่องมงาย  
ฉดุรัง้จนีให้ยากจน จงึพากนัเผาต�ารา วรรณกรรม
ต่างๆ รวมถึงการวิพากษ์ขงจื่อว่าคือหนึ่งใน 
นกัปรัชญาทีข่ดัแย้งกบัพรรคคอมมวินสิต์จนี ถงึขนาด
สัง่ปิดโรงเรยีนขงจือ่ท่ีมอียูท่ั่วประเทศในเวลานัน้

แต่ “ทองแท้ไม่แพ้ไฟ” ความจรงิไม่แพ้ความเทจ็ 
ปรชัญาของขงจือ่ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
หลักยืนในการสอนคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ความเชื่อท่ีว ่าหากสังคมมีคนตีจ�านวนมาก 
บ้านเมอืงจะสงบสขุ และหากให้คนดเีป็นผูป้กครอง 
บ้านเมืองจะมีความเจริญก้าวหน้า จึงได้รับการ
สนบัสนนุจากพรรคคอมมวินสิต์จนีสืบทอดเรือ่ยมา
ทั้งในแผ่นดินจีน และนานาประเทศทั่วโลกที่มี
ความสมัพนัธ์กนั

การเปิดประเทศในช่วง 4 ทศวรรษหลัง 
นับตั้งแต่สมัย เต้ิง เสี่ยวผิง ท�าให้ชาวต่างชาติ
มีความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของจีนเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากนักลงทุนต่างชาติ
ในจีนท่ีเข้าไปท�าธุรกิจด้านต่างๆ ต่อมาเมื่อ 

“ข
คว�า่บาตรสถาบนัขงจ่ือ

ให้นายทุนจีนเครือข่ายแก๊งคอล
เซ็นเตอร์ ใช้ลวงเหย่ือหลาย
ร้อยราย 

@@@ ด ้าน “บิ๊ ก เด ่น” 
พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ์ สั่งต�ารวจ
เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ ปรับ
โฉม ศปอส.ตร. หรอื ศนูย์ PCT  
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
แจ้งความทางออนไลน์ 

@@@ ปิดท้าย วงการสกีากี
สญูเสยีบคุคลในต�านาน “บิก๊จุม๋”  
พล .ต .อ .จุ มพล มั่ นหมาย  
อดีต รอง ผบ.ตร. ป่วยด้วย
อาการปอดติดเชื้อ “มือปราบ
จั่นเจา” ขอแสดงความเสียใจ 
มา ณ โอกาสน้ี 

ท�าให้ทราบโดยชัดเจนว่าใครคือเจ้าของ NFT  
ดงักล่าว

ยกตัวอย่างกระบวนการสร้างและซือ้ขาย NFT 
เช่น สมมตว่ิาเรามีไฟล์ภาพ 1 ภาพ ท่ีอยากท�าให้
เป็น NFT ก็สามารถน�าไปสร้างบนแพลตฟอร์ม
ตลาด NFT ทีม่อียูห่ลากหลาย อาท ิ Opensea, 
Rarible, Foundation แล้วลงขายในแพลตฟอร์ม
ดังกล่าว ท�าการซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดย
สามารถเก็บ NFT ไว้ใน wallet (กระเป๋าเงินดจิิทัล) 
เช่นเดยีวกบัสนิทรพัย์ดจิทิลัอืน่ๆ ซึง่เมือ่มสีนิทรพัย์
หลายคนก็พร้อมทีจ่ะลงทนุใช่ไหมครบั และอยาก
ฝากไว้กับ 2 สิง่ต้องคดิให้ดก่ีอนลงทุนใน NFT เม่ือ
มลูค่าของ NFT ขึน้อยูก่บัอปุสงค์หรอืความต้องการ

รู้จกัสนิทรพัย์ดจิทิลั NFT
ก่อนตัดสนิใจลงทุน

วัสดีครับบทความนี้แบ่งปันเกี่ยวการ 
ลงทุนเพราะการลงทุนทุกชนิดมีความ

เส่ียง ก่อนคดิจะลงทนุ มาท�าความรูจ้กั NFT  
เทรนด์การซื้อขายและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล 
รปูแบบใหม่ทีก่�าลงัไดร้บัความสนใจ เหมอืนหรอื
ต่างจากเหรยีญครปิโต คุม้ทีจ่ะเส่ียงแค่ไหน

ก่อนอ่ืนมารู้จัก NFT คืออะไร? ต่างจาก
สนิทรพัย์ดิจทิลัอืน่อย่างไร NFT มาจากค�าว่า 
Non-Fungible To-ken คือสนิทรัพย์ดจิทิลั ที่
แต่ละโทเคนหรือแต่ละเหรียญมีลักษณะเฉพาะตัว 
ซึง่ไม่สามารถแทนท่ีกนัได้ NFT จดัเป็นสนิทรพัย์ 
cryptocurrency ชนิดหน่ึง หากแตกต่างจาก
สกุลเงินคริปโตท่ีรู้จักกันท่ัวไป เช่น Bitcoin 
หรอื Eth ซึง่เป็น Fungible Token หมายถึง
สินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแทนที่กัน
ได้ อธบิายง่ายๆ กค็อื แม้ ID ของแต่ละเหรียญ
สกลุครปิโตจะต่างกนั แต่มูลค่าของเหรียญสกุล
นัน้ๆ จะเท่ากนัเสมอ สามารถทดแทนกันและ
กันได้ เหมือนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงิน
ตราต่างประเทศทัว่ไป

ความช่วยเหลอืจากทางการ
กรณภัียพบัิตฉิกุเฉนิ

ส�าหรบัการเยยีวยาช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตัิ 
อย่างกรณปีระสบปัญหาจากอทุกภัย ตามระเบยีบ
กระทรวงการคลงั ว่าด้วยเงนิทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยพบัิตกิรณฉีกุเฉนิ พ.ศ. 2562 
มหีลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงันี ้

 หลกัเกณฑ์การใช้จ่ายเงนิฯ พ.ศ. 2563
- ด้านการด�ารงชีพค่าจดัหาสิง่ของด�ารงชีพ

เบือ้งต้น
ค่าอาหารจัดเลีย้ง มือ้ละ 50 บาทต่อคน, ค่าถงุ

ยงัชพี ชดุละไม่เกิน 700 บาทต่อครอบครวั, ค่าจดัหา
น�า้บริโภคและใช้สอยตามความจ�าเป็น, ค่าใช้จ่ายใน
การด�ารงชีพเบือ้งต้น กรณทีีอ่ยูอ่าศยัได้รบัความ
เสียหายทัง้หลงั ครอบครัวละไม่เกนิ 3,800 บาท, 
เครือ่งนุง่ห่มไม่สามารถน�ากลบัมาใช้ได้ รายละไม่เกิน 
1,000 บาท, เคร่ืองมือประกอบอาชีพหรือ 
เงนิทนุ ผูป้ระสบภยัเป็นอาชพีหลกัหาเลีย้งครอบครวั 

ครอบครัวละไม่เกนิ 11,400 บาท, เครือ่งครัวและ
อุปกรณ์ประกอบอาหาร สูญหายหรือไม่สามารถ
น�ากลบัมาใช้ได้ ครอบครวัละไม่เกนิ 3,500 บาท, 
เครือ่งนอนสญูหายหรอืไม่สามารถน�ากลบัมาใช้ได้ 
คนละไม่เกนิ 1000 บาท

- ค่าช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็หรอืเสียชีวติ 
บาดเจ็บสาหสั (รักษาตวัใน รพ.ติดต่อกนั 3 วัน

ขึน้ไป) ช่วยเหลอืเบือ้งต้นรายละ 4,000 บาท, บาดเจบ็ 
ถึงขั้นพิการ (ไม่สามารถประกอบอาชีพตาม
ปกตไิด้) ช่วยเหลอืเบ้ืองต้น 13,300 บาท, กรณี
สาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรง ต้องรักษาตัว
ในสถานพยาบาล จ่ายเงนิหรือส่ิงของปลอบขวัญ 
รายละไม่เกิน 2,300 บาท, ค�าจัดการศพผู้เสียชีวิต  
รายละไม่เกิน 29,700 บาท, เงนิสงเคราะห์ครอบครัว 
กรณีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้เลี้ยงดู
ครอบครวัเสยีชวีติ สงเคราะห์ครอบครัวอกีไม่เกนิ 
29,700 บาท

 สรปุเงนิเยยีวยา “ผูป้ระสบภยั” 
 ผ่าหลกัเกณฑ์ช่วยเหลอื “ภัยพบิตั”ิ

- ท่ีพักช่ัวคราว
ค่าดัดแปลงสถานที่ส�าหรับเป็นที่พักชั่วคราว 

ครอบครวัละไม่เกนิ 2,500 บาท, ค่าผ้าใบ/พลาสตกิ/
วสัดุอืน่ๆ ส�าหรับกันแดดกันฝน ครอบครัวละไม่เกิน 
1,000 บาท, ค่าจัดหาสาธารณปูโภคในทีพ่กั ตาม
ความจ�าเป็น

จนีมีนโยบายออกสูภ่ายนอก ให้คนจนีออกท่องเท่ียว
เปิดโลกทัศน์ ให้ทุนจีนออกไปปักหลักปักฐานนอก
แผ่นดินใหญ่ จนถึงอภิมหาโครงการของรัฐบาล 
“เส้นทางสายไหมยคุใหม่” ( Belt & Road Initiative 
: BRI ) เชือ่มโลกทัง้ทางบกและทะเล จงึเป็นการ
กระตุน้ความต้องการของโลกทีจ่ะ “เรยีนรูจ้นี” อย่าง 
พุง่ทะยาน

- ค่าซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัและสิง่ปลกูสร้าง
ค ่ าซ ่ อมแซมที่ อ ยู ่ อ าศั ยประจ� า ได ้ รั บ  

ความเสียหายผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ หลงัละไม่เกนิ 
49,500 บาท, ค่าซ่อมแซมหรอืสร้างยุง้ข้าว โรงเรอืน
ส�าหรบัเกบ็พชืผลและคอกสตัว์ได้รบัความเสยีหาย 
ครอบครวัละไม่เกนิ 5,700 บาท

 หลกัเกณฑ์วธิปีฏิบตัปิลกีย่อยฯ 
 ด้านการเกษตร พ.ศ. 2564

- เงนิช่วยเหลอืกรณพีืน้ท่ีเพาะปลกู เสียหาย
ไม่เกินครัวเรอืนละ 30 ไร่

ข้าวไร่ละ 1,340 บาท, พืชไร่และพืชผัก 
ไร่ละ 1,980 บาท, ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอ่ืนๆ ไร่
ละ 4,048 บาท

- เงินช่วยเหลือกรณสีตัว์ตายหรือสญูหาย 
วัว ไม่เกินรายละ 5 ตวั ตวัละไม่เกิน 13,000- 

35,000 บาท, ควาย ไม่เกินรายละ 5 ตวั ตวัละไม่เกนิ  
15,000-39,000 บาท, หมู ไม ่เกินรายละ  
10 ตวั ตวัละไม่เกนิ 1,500-3,000 บาท, แพะ แกะ 
ไม่เกินรายละ 10 ตวั ตวัละไม่เกนิ 1,500-3,000 
บาท, ไก่พืน้เมอืง ไก่งวง ไม่เกนิรายละ 300 ตวั  
ตวัละไม่เกิน 30-80 บาท, ไก่ไข่ ไม่เกนิรายละ 1,000 
ตวั ตวัละไม่เกิน 30-100 บาท, ไก่เนือ้ ไม่เกินรายละ 
1,000 ตวั ตวัละไม่เกนิ 20 - 50 บาท, เป็ดไข่  
ไม่เกินรายละ 1,000 ตวั ตวัละไม่เกนิ 30-100 บาท, 
เป็ดเน้ือ เป็ดเทศ ไม่เกินรายละ 1,000 ตวั ตวัละ
ไม่เกิน 30-80 บาท, นกกระทา ไม่เกินรายละ 1,000 
ตัว ตัวละไม่เกิน 10-30 บาท, นกกระจอกเทศ  
ไม่เกินรายละ 10 ตวั ตวัละไม่เกิน 2,000 บาท, ห่าน  
ไม่เกินรายละ 300 ตวั ตวัละไม่เกนิ 100 บาท

(บรอ.รุ่นที่ 4) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตระดบัสงู 
(นยปส.รุน่ที ่12)

ประวัติการท�างาน เป็น รองสารวัตร
สอบสวน สน.ลาดพร้าว เป็น สวป.สภ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบรุ ี เป็น รอง ผกก.จราจร สน.สามเสน, 
เป็น ผกก.สภ.ล�าดวน จ.สรุนิทร์ และขออาสา
ตาม พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสงิแก้ว อดตี ผบ.ตร. 
ลงไปท�างานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  
2 ปี มาเป็น ผบก.จร. ขึน้ รอง ผบช.น. ดแูลงาน
จราจร และท�าหน้าทีโ่ฆษกนครบาลในปัจจบุนั

ทีค่ณุถอืครองขนาดไหน NFT ชิน้ทีค่วรลงทนุ
คอืชิน้ทีค่นอืน่ๆ จะมคีวามสุขเมือ่ได้ถอืครองมัน 
เช่นเดียวกับที่คุณรู้สึกและให้คุณค่า หากคาด
หวงัให้เกิดการซือ้ขายหรอืเพิม่มลูค่าในอนาคต 
ณ วันท่ีคุณซื้อมา สมมติ คุณตีมูลค่า NFT  
ชิน้นัน้อยูท่ี่ 1 ล้านบาท มลูค่าความสขุของคุณคอื 
1 ล้าน คณุเลยกล้าท่ีจะซือ้มันมา แต่พอวันหนึง่ 
คณุจ�าเป็นต้องใช้เงิน เลยจะขายท่ี 2 ล้านบาท
หรอื 1 ล้านบาทเท่าเดมิ อาจจะไม่มีคนซ้ือเลย
กไ็ด้นะ ดงันัน้ ก่อนท่ีจะลงทุนใน NFT คณุต้อง
มัน่ใจว่าคณุมีความสขุกบัการถอืครองมนัจรงิๆ 
แต่ถ้าจะเน้นเก็งก�าไร กต้็องใช้วสิยัทัศน์ ศกึษา 
คาดการณ์ความต้องการในตลาด NFT ให้แม่นย�า

ท้ายท่ีสุดแล้วโลกของ cryptocurrency 
นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลโดยกฎหมาย
ในปัจจุบนั หากผูล้งทุนต้องการจะเข้าไปลงทนุ
จริงๆ ควรต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนว่ามันปลอดภัย
จรงิๆ “โลกของ cryptocurrency ไม่มีต�ารวจ 
ไม่มศีาล ถ้าคณุไปถามคนท่ีโปรโลกครปิโตมากๆ 
เขาจะมองว่านีแ่หละคอืจดุแขง็ของมนั เขาจะ
บอกว่ามนัเจ๋งนะ ปลอดภัย computer coding 
ตรวจสอบได้ smart contract สมบูรณ์แบบ แต่
อย่าลมืว่าหากเกิดความผดิพลาดอะไรข้ึนมา คณุ
จะเรยีกร้องค่าเสยีหายจากใคร” 

อนาคตโลก Crypto ตรวจสอบได้ภายใต้
กฎหมาย แต่อาจเป็นในรปูแบบของ NFT บนดนิ 
ที่มีการซื้อขายแบบถูกต้องตามกฎหมาย เป็น 
NFT ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ 
เช่น อาจมีการใช้โฉนดที่ดินในรูปแบบ NFT  
เพือ่การถอืครองสทิธิ ์ มคีวามปลอดภยั ตรวจสอบ
ได้เพราะออกโดยรฐั ไม่ต้องกลัวไฟไหม้ น�า้ท่วม 
หรือโฉนดหาย ซึ่งโลกของเราไม่ได้พัฒนามา
โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ปี กว่าท่ีจะมกีฎหมาย 
มีการดูแลบังคับใช้ ต้องใช้เวลาเป็นร้อยเป็น
พนัปี กว่าทีเ่ราจะมีสงัคมท่ีมลีกัษณะเป็นอย่าง
ท่ีเห็นทุกวนันี ้

ผมจึงมองว่าอนาคต cryptocurrency 
จะขึน้มาอยูบ่นดิน อยูใ่นการตรวจสอบ ก�ากบั
ดแูลโดยตัวบทกฎหมาย เพราะหาก NFT และ 
cryptocurrency ยงัอยูใ่ต้ดินต่อไป กจ็ะเจอ
ทางตัน

ช่วงการประชมุผูน้�าเอเปก 2022 ทีไ่ทย
เป็นเจ้าภาพร่วม จะปรากฏนายต�ารวจ พดูจา
นุม่ลกึ สภุาพ ฉายา “กรูทูางเลีย่ง” ผ่านสือ่ 
คอยแจ้งเตือนให้หลกีเลีย่งเส้นทางการจราจร
ในเมอืงกรงุ 

บิ๊กสีกากี ลูกหม้อนครบาล ผ่านงาน
สอบสวน สืบสวน ปราบปราม หรอืงานการ
ถวายอารกัขาและถวายความปลอดภยัพระบรม
วงศานวุงศ์ “บิก๊จ”ี พล.ต.ต.จริสนัต์ แก้วแสงเอก 
รอ งผบช . น .  ฐ านะ โฆษกกอ งบัญชา 
การต�ารวจนครบาล 

ส�าเรจ็จากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ ปี 2530 
(นรต.รุ่น 40, นตท.รุน่ 24) ผ่านหลกัสตูรการ
บรหิารงานต�ารวจชัน้สูง (บตส.รุน่ที ่33)

หลกัสูตรผู้บรหิารระดบัสงูด้านการบรหิาร
งานพฒันาเมอืง (มหานคร รุน่ท่ี 4)

หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.รุน่ที ่58)

หลักสูตรการบริหารการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน  

“มือปราบจั่นเจา เลาะร้ัวปทุมวัน” สัปดาห์นี้
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาตคิกึคกั เข้มข้น เตรยีม
พร้อมรับการประชุมสุดยอดผู้น�าเอเปก 2022 
งานช้าง “บิก๊เด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภสัร์  
ผบ.ตร . ลงมาคุมเองถกแผนดูแลรักษา 
ความปลอดภยั ทกุมติ ิทัง้การอ�านวยความสะดวกด้าน
การจราจร พธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง ผนึกก�าลัง
ทุกหน่วย ก�าหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน
ไร้คนขับ และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
บนิในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ตัง้แต่วันท่ี 16-21 
พฤศจกิายนนี ้ขณะที ่พล.ต.ต.จริสนัต์ แก้วแสงเอก  
รอง ผบช.น. โฆษกนครบาล เพิ่มความถี่ 
แจ้งเตอืน หลกีเลีย่งเส้นทาง อาจส่งผลกระทบต่อการ
เดนิทางของพีน้่องประชาชน 

@@@ แก๊งมงักรท้าทายกฎหมายไทย “บิก๊
ต่อ” พล.ต.อ.ต่อศกัด์ิ สขุวมิล รอง ผบ.ตร.(ปป.) 
ควงแขน “บ๊ิกโจ๊ก”พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล รอง 
ผบ.ตร.(สส) เปิดปฏิบตักิาร “ล้มไม้ค�า้ รดิกิง่ก้าน” 
น�าก�าลังต�ารวจ สอท. เข้าจู่โจมเข้าค้นคอนโด
หรกูลางเมอืงกรงุ แก๊งนายทนุชาวจนี ขยายผล
หาความเชือ่มโยงผบั “จนิหลงิ” ตามยดึรถหรู 
เงนิสด พร้อมทรัพย์สนิอกีหลายรายการ มูลค่า
กว่า 150 ล้าน เร่งขยายผลต่อถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

@@@ พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ 
ผบช.สตม. ชืน่ชมเจ้าหน้าที ่ตม. ร่วมกบัต�ารวจ 
PCT ทลายแก๊งอาชญากรรมต่างชาต ิ ใช้เมือง
ไทยเป็นแหล่งก่อคดี จับแก๊งเว็บพนันชาวจีน  
มเีงนิหมุนเวยีนกว่า 500 ล้านบาท จบัชาวเกาหลโีกง
เพ่ือนร่วมชาตเิสยีหาย 100 ล้านบาท 

 @@@ มหนัตภยัร้ายต่อระบบเศรษฐกจิ “บิก๊
จ๋อ” พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.สส.บช.น. 
น�าทีมชุดปฏิบัติการ PCT แกะรอยรวบแขก
อนิเดีย ร่วมมอืคนไทย ตระเวนน�าเพชร-ใบเซอร์
ปลอมจ�าน�ากว่า 21 ครัง้ มลูค่าความเสยีหาย
กว่า 16 ล้านบาท 

@@@ พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป. 
ส่ง พ.ต.อ.เผด็จ งามละม่อม ผกก.1 บก.ป. 
พ.ต.ท.จักรี กันธิยะ สว.กก.1 บก.ป. น�าทีม
ตามรวบนายหน้า จัดหาคนรบัจ้างเปิดบญัชม้ีา 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กิตตปิระภสัร์ พล.ต.อ.ต่อศกัดิ ์สขุวิมล

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล พล.ต.อ.จมุพล ม่ันหมาย

ของคนซ้ือ รวมถึงกระแสความนิยมหรือแฟชั่น
ทีเ่กิดข้ึน ณ ขณะนัน้ๆ ผศ.ดร.รุง่เกยีรต ิแนะน�า 
ให้ผูส้นใจหรือนกัลงทุนพจิารณา 2 ประเดน็ก่อน
ตดัสินใจลงทนุซ้ือเพือ่ถือครอง NFT

1. คณุมคีวามชืน่ชอบงานชิน้ทีถ่กูน�ามาท�าเป็น 
NFT นัน้จรงิๆ มคีวามสขุในการถอืครองหรอืได้
เสพ NFT ชิน้ดงักล่าว 

2. หากคณุเป็นนกัลงทนุเพือ่เกง็ก�าไร นอกจาก
คณุจะต้องเหน็คุณค่าหรือให้คณุค่ากบั NFT ท่ีคณุ
ซื้อหรือลงทุนกับมันแล้ว คุณควรจะมีวิสัยทัศน์ 
คาดการณ์ได้ว่า คนอ่ืนๆ เหน็หรอืให้คณุค่ากับ NFT  

“ถ้าคณุไปถามคนทีโ่ปรโลกครปิโตมากๆ เขาจะมอง
ว่านี่แหละคือจุดแข็งของมัน เขาจะบอกว่ามันเจ๋งนะ 
ปลอดภัย computer coding ตรวจสอบได้ smart 
contract สมบูรณ์แบบ แต่อย่าลมืว่าหากเกิดความผิด
พลาดอะไรข้ึนมา คณุจะเรยีกร้องค่าเสยีหายจากใคร”

ส�าหรบัสนิทรพัย์ดจิทิลั NFT น้ัน แต่ละ ID 
จะสะท้อนลกัษณะเฉพาะของ token นัน้ๆ หรือ
พูดง่ายๆ ว่ามคีวามเป็นต้นฉบับทีต่รวจสอบได้ 
จงึมักน�าเอางานศลิปะในรูปแบบดจิทิลั ดนตรี 
ไฟล์ภาพและเสียง เกมดจิทิลั หรือกระทัง่ทีด่นิ
ในโลกเสมอืน (metaverse) มาท�าเป็น NFT 
ซึง่สามารถแสดงสทิธิใ์นการเข้าถงึ token ได้
เฉพาะเจ้าของ NFT น้ันๆ เท่านัน้ โดยมกีาร
บนัทกึข้อมูลของเจ้าของกรรมสทิธิล์งใน Blockchain 
(ระบบโครงข ่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรม
ออนไลน์) อตัโนมตัทินัที ไม่สามารถถูกแก้ไขได้ 

ส

ความต้องการของโลกคือโอกาสของจีน ในปี 
2005 รัฐบาลจีนจึงใช้ “สถาบันขงจื่อ” ภายใต้
การก�ากับดูแลสนับสนุนของส�านักงานส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ หรือ 
“ฮั่นปั ้น” ซึ่งอยู ่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน 
ท� าหน ้ า ท่ี เผยแพร ่ภาษาและวัฒนธรรมจีน 
ในดินแดนต่างๆ โดยท�าในลักษณะความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาเปิดสถาบันขงจื่อ โรงเรียน
มัธยมศึกษาเปิดเป็นห้องเรียนภาษาจีน และบาง
ประเทศระบวุ่ามีระดบัอนบุาลด้วย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีน และ
ระบบการปกครองของจีนต้องเข้าถึงทุกเรื่องท่ี
เป ็นของจีน ทั้ งรัฐบาลและเอกชน ซึ่ ง โลก
ตะวันตกชอบกระแนะกระแหนว่า “ควบคุมทั้ง 
ความคิดและลมหายใจ” งานเผยแพร่ภาษาและ
วัฒนธรรมจึงต้องมีการก�าหนดเป้าหมายและ 
วธิกีารอย่างละเอยีด พร้อมระบบการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ตามสไตล์ของจนี

ผลงานของสถาบนัขงจือ่ในต่างแดนในช่วงแรกๆ
น่าจะประสบความส�าเร็จด้วยดีพอสมควร เพราะ
นอกจากการเปิดชัน้เรยีนสอนภาษา สอนวาดพูก่นั
จนี ตดักระดาษ ดนตรจีนี อาหารจนี มวยจนี ฯลฯ 
แล้ว ยงัมีการให้ทุนนกัเรยีนนกัศกึษาไปเรยีนภาษาจนีถึงเมอืงจนี 
ให้ทุนนกัการเมือง ข้าราชการ สือ่มวลชน ผูน้�าทาง 



ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 256510 เศรษฐกจิชมุชน

สศอ.จดังานประจ�าปี OIE FORUM 2022
“วกิฤตพลกิ โอกาสใหม่ของอตุสาหกรรมไทย”

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมชีวภาพ แปรรูปอาหาร 
หุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั การแพทย์ครบวงจร  
ผ่านกลไกคณะกรรมการพฒันาอตุสาหกรรมแห่งชาติ  
(กอช.) การพัฒนาผู ้ประกอบการและภาค 
การผลิตไปสู ่ 4.0 สร้างและพฒันาผูป้ระกอบการ
อจัฉริยะ ส่งเสริม SMEs และวิสาหกจิชุมชนให้มี
ผลิตภาพ เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์อย่างสร้างสรรค์ด้วย
เทคโนโลย ีนวัตกรรม และดจิทิลั ควบคู่ไปกบัการ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาด และการเข้าถงึแหล่งเงนิ
ทนุของผูป้ระกอบการทกุระดบั 

การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน สอดรับ
กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของประชาคมโลก 
ผ่านการพัฒนาอตุสาหกรรมตามโมเดลเศรษฐกจิ 
BCG การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ เพื่อ
กระจายผลประโยชน์จากการพฒันาให้ทัว่ถงึและ
ครอบคลมุ โดยพฒันาอตุสาหกรรมในพืน้ทีพ่ฒันา
พิเศษตามนโยบายรัฐบาล และการยกระดบัการให้
บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถงึบรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ บรูณาการและ
เชือ่มโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า ใน
ช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ส�านักงานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมได้ตระหนกัถงึผลกระทบทีเ่กิดขึน้กับ
ผู้ประกอบการ และภาคธรุกจิอตุสาหกรรม โดย
ได้เร่งด�าเนนิการผลกัดนัการพฒันาอตุสาหกรรม

การเข้าสู ่สังคมสูงวัย ส่งผลให้สินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสขุภาพเป็น
ทีต้่องการเพิม่ข้ึนทัว่โลก กระตุน้ให้อปุสงค์สนิค้า
เกษตรปลอดภยั และผลติภณัฑ์อาหารเพือ่สขุภาพ
เพิม่ขึน้ ความใส่ใจสิง่แวดล้อม เพิม่ความต้องการ
ใช้พลงังานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถงึสนิค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผลักดันให้
ภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
ใส่ใจกับความยั่งยืนมากขึ้น และ ความยืดหยุ่น 
หรือ Resilience จะลดการพ่ึงพงิการผลติสนิค้า
และการน�าเข้าจากแหล่งใดแหล่งหนึง่ และหนัมา
ส่งเสริมการผลติทีส่ามารถสร้างสายการผลติและ
มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นภายในประเทศ น�าไปสู่การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการแห่งอนาคต 
ทีส่ร้างมลูค่าเพิม่สงู

ซึ่ งการขับเค ล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรมในระยะต่อไป กระทรวงอตุสาหกรรม
ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าผลักดัน
การด�าเนินงานตามนโยบายส�าคัญอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 
โดยสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมในภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
พฒันาการแปรรูปสนิค้าเกษตรและยกระดบัไปสู่
ผลติภณัฑ์ นวัตกรรมเกษตรแปรรปู น�า Internet of 
Things (IoT) มาประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการ
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศกัยภาพสงู ซึง่จะเป็นกลไกขบัเคลือ่นการเตบิโต
ของประเทศ เช่น ยานยนต์สมยัใหม่ อเิลก็ทรอนกิส์

ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
กระทรวงอตุสาหกรรม จดังานประจ�าปี OIE Fo-
rum 2022 “Disruptive Change is the New  
Chance วกิฤตพลิก โอกาสใหม่ของอตุสาหกรรมไทย” 
ณ ศนูย์แสดงนทิรรศการและการประชมุไบเทค  
บางนา เพื่อเดินหน้ายกระดับความสามารถ 
การแข่งขนัด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ี พร้อม
เร่งผลกัดนัพฒันาอตุสาหกรรมของประเทศควบคู่
กบัการดแูลสงัคมและสิง่แวดล้อม 

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม รกัษาราชการแทนรองปลดักระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานเปิดงานฯ กล่าวว่า ถึง
แม้ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเรว็และซบัซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ไทยต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ แต่ภาค
เศรษฐกิจอตุสาหกรรมไทยยงัคงมทีนุทางเศรษฐกจิ
ทีมี่ศกัยภาพ มีทรพัยากรทีด่ ีมีโครงสร้างพืน้ฐานที่
ได้รับการพฒันาให้มคีวามก้าวหน้าตามมาตรฐาน
สากล และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า
และบรกิารตามความต้องการของตลาดโลก ซึง่เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับตัว เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบัประเทศ อาท ิการเปลีย่นผ่านไปสู่
ยคุดจิทิลั ท�าให้มีเทคโนโลยทีีท่นัสมัย สามารถน�า
มาใช้ในการยกระดบัการผลติและเพิม่มลูค่าสนิค้า 
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เร่งให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สร้างมูลค่า
เพิม่มหาศาล สร้างงานใหม่ และเพิม่ความต้องการ
สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์อัจฉรยิะมากขึน้ 

เชียงใหม่ : นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชยีงใหม่ เปิดเผยว่า สวนดสุติโพล โดยมหาวทิยาลัยสวนดสุติ ได้
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศทางออนไลน์ระหว่าง
วนัท่ี 23-28 ตลุาคม 2565 เรือ่งค�าตอบท่องเทีย่วไทยหลงัโควิด-19 
จ�านวนท้ังสิน้ 1,148 คน ซึง่สรปุผลการส�ารวจประชาชน 79.88% 
เหน็ว่าหลงัจากประกาศยกเลกิโควิด-19 จากโรคตดิต่ออนัตรายเป็น
โรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวัง สถานการณ์ท่องเทีย่วไทยในช่วงส้ินปีนีจ้ะดี
ขึน้กว่าทีผ่่านมา ขณะท่ี 17.94% คดิว่าเหมอืนเดมิ และมเีพยีง 2.18% 
ทีค่ดิว่าแย่ลงกว่าปีทีผ่่านมา

ส�าหรับจงัหวดัทีป่ระชาชนคดิว่าน่าท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในช่วงส้ินปี-
ปีใหม่นี ้อนัดบั 1 เชยีงใหม่ 38.85% อนัดบั 2 เชยีงราย 19.30% อนัดับ 3  
น่าน 15.79% อนัดบั 4 ภเูกต็ 13.28% และอนัดับ 5 ประจวบคีรขีนัธ์ 
12.78% โดยประชาชนส่วนใหญ่เน้นการพกัผ่อน พกัโรงแรมทีส่วยงาม 
สะดวกสบายมากถงึ 55.62% เลอืกไปทะเล ชายหาด 51.41% และ
เลอืกไปเทีย่ววัด ท�าบญุ สกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์45.43%

ทัง้น้ี ปัจจยัทีท่�าให้ประชาชนเดนิทางท่องเทีย่วภายในประเทศมากขึน้  
อนัดบั 1 ค่าใช้จ่ายเหมาะสม คุม้ค่า 71.65% ความสะดวกในการเดนิทาง  
68.50% และมีโปรโมชนั ส่วนลดต่างๆ 46.98%

นอกจากนี ้ประชาชนยงัคดิเห็นว่า หลงัจากสถานการณ์โควิด-19 
เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลควรเร่งด�าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
ก�าหนดให้เป็นวาระแห่งชาต ิ กระตุน้การท่องเทีย่วทัง้ในประเทศและ
จากต่างประเทศ ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเมอืงหลกัและเมอืงรอง และ 
เปิดตลาดการท่องเที่ยวใหม่ๆ มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งจากผล 
การส�ารวจของสวนดสิุตโพล ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงเน้น 
การท่องเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ย
ประมาณ 11,977 บาท ขณะทีค่่าใช้จ่ายในการเทีย่วต่างประเทศเฉลีย่
ต่อทริปประมาณ 75,900 บาท

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP นครพนม 
เพิม่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ

นครพนม : นายสรุพล แก้วอนิธ ิพฒันาการจงัหวดันครพนม เป็น
ประธานเปิดโครงการส่งเสรมิเศรษฐกิจชมุชน คนนครพนม เพือ่ส่งเสรมิ 
คนในชุมชน/ท้องถิน่มอีาชพี มรีายได้ และเพ่ิมมลูค่าจากผลติภณัฑ์ให้สงูขึน้  
และมคีณุภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขนัในตลาดภายในและต่างประเทศ  
พฒันาผลติภณัฑ์สนิค้าชุมชนเป้าหมาย และประชาสมัพันธ์ในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ผลติภัณฑ์ชมุชน/สนิค้าชุมชน ให้เป็นทีรู่จั้กมากย่ิงขึน้

โดยมกีลุม่ผูป้ระกอบการสนิค้าชมุชน/สนิค้า OTOP 5 ประเภทสนิค้า
ชมุชน (ประเภทอาหาร ผ้าพืน้เมือง ของใช้ เครือ่งดืม่ และสมนุไพรที่
ไม่ใช่อาหาร) กลุม่เกษตรกรครวัเรือน โคก หนอง นา โมเดล และกลุม่
เกษตรกรผูป้ลกูผลผลติ รวม 300 คน แบ่งกลุม่เป็น 3 กลุม่ เพือ่ระดม
ความคดิเหน็ วเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัเป้าหมายการพฒันาผลติภณัฑ์/
สนิค้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข แนวทางความต้องการ แนวทาง
การตลาด แนวทางการพฒันาผลติภัณฑ์/สนิค้า

กลุม่ที ่1 กลุม่เกษตรกรครวัเรือนโคกหนอง นา โมเดล บรรยายให้
ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาเศรฐกจิฐานรากในพืน้ที ่ กรณศีกึษา ห่วงโซ่
การผลิตกล้วย และโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จงัหวดันครพนม 

โดย นายสรุพล แก้วอนิธิ พฒันาการจงัหวดันครพนม กลุม่ที ่ 2 กลุม่ 
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสนิค้าชมุชน และ OTOP ประเภทผ้า เครือ่งแต่งกาย  
ให้ความรู ้เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาผ้าไทย สู ่ความยั่งยืน โดย  
นายหาญ ศรหีาวงษ์ ผูอ้�านวยการกลุม่งานสารสนเทศการพฒันาชุมชน 
กลุม่ที ่3 กลุม่ผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการสินค้าชมุชนและ OTOP ประเภทอาหาร 
ของใช้ ของทีร่ะลกึ ของตกแต่งบ้าน เครือ่งดืม่ และสมนุไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 
บรรยายทศิทางการพัฒนาผลติภณัฑ์ OTOP 4 ประเภท ในยคุปัจจบุนั  
โดย นางสาวพันสี คณุธรรม ผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันา
ชมุชน

จ.เชียงใหม่ขานรบั “สวนดสิุตโพล”
น่าเท่ียวมากท่ีสดุช่วงส้ินปี-ปีใหม่

นายธนารตัน์ งามวลยัรัตน์ ผูจั้ดการธนาคาร 
เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
กล่าวในงานครบรอบวนัสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู ่
ปีที่ 57 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. 
A-Mobile Plus รองรับการใช้งานธุรกรรม
ออนไลน์ทีเ่พิม่มากขึน้ ปัจจบุนัมีการลงทะเบยีน
ใช้งานในแอปพลเิคชนั 3.8 ล้านราย มกีารท�า
ธรุกรรมรวมกว่า 497 ล้านรายการ มลูค่ารวม 
1,591,384 ล้านบาท โดยในปีบญัช ี2565 ตัง้แต่
เดอืน เม.ย.-ก.ย. มกีารท�าธรุกรรมสะสม 132 
ล้านรายการ มลูค่ารวม 380,000 ล้านบาท หรอื
เฉลีย่เดอืนละ 63,000 ล้านบาท 

พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ยังเตรียมเปิดรับฝาก 
สลากดจิทิลั ธ.ก.ส.ผ่านแอปพลเิคชนั A-Mobile 
Plus ในราคาหน่วยละ 50 บาท วงเงนิรวม 
30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รบัดอกเบีย้
หน่วยละ 0.070 บาท โดยรางวัลที ่1 มมูีลค่า  
5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่า  

ธ.ก.ส.เปิดรบัฝาก สลากดิจทัิล 
ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus

ของด ีวถีิชมุชน มาจ�าหน่าย ณ บรเิวณด้านหน้า 
ธ.ก.ส. ส�านกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร ต้ังแต่
วนัน้ีจนถงึวนัที ่4 พฤศจกิายน 2565

“ผลการด�าเนินงานคร่ึงปีบัญชี 2565 
(1 เม.ย.-30 ก.ย.65) ธ.ก.ส.สนับสนุนสนิเชือ่
เพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจในภาคชนบทไปแล้ว 
368,745 ล้านบาท มียอดสินเชื่อสะสมคง
เหลอื 1,601,350 ล้านบาท เงนิฝาก จ�านวน 
1,770,078 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 2.12 
ล้านล้านบาท มหีน้ีสนิรวม 1.97 ล้านล้านบาท  
มีก�าไรสุทธิอยู ่ที่ 1,388 ล้านบาท และม ี
สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ (NPLs) อยูท่ีร้่อยละ 12.5”  
นายธนารตัน์ กล่าว

16 ล้านบาทต่อเดอืน โดยจะเริม่เปิดรบัฝากในวนัที่ 
17 พฤศจกิายน 2565 เป็นต้นไป ท้ังนีภ้ายในงาน 
ธ.ก.ส.ยังได้รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชมุชนจากเกษตรกรลกูค้ากว่า 60 ร้านค้า จดัตลาดนดั

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์

(จากซ้ายไปขวา) เกรยีงไกร เธยีรนุกลุ, วรวรรณ ชติอรณุ, สนัน่ อังอบุลกลุ, ดร.สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย์ 

วันชัย พนมชัย

นรัิตน์ พงศ์สทิธิถาวร

ของประเทศในหลายมิติควบคู ่ไปกับการดูแล
สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขับเคลื่อนการ
พฒันาอตุสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกส์อัจฉรยิะ อตุสาหกรรมแปรรปูอาหาร 
อตุสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และยงัเป็นองค์กรทีม่ฐีานข้อมลู เชงิลกึ  
จัดท�าดัชนีอุตสาหกรรม และระบบชี้น�าและ 
เตอืนภยัภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี ้ในปี 2566 น่าจะได้เหน็การขยาย
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรมตามการฟื้นตัว 
ของอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศหลัง 
โควดิ-19 คลีค่ลาย อาท ิกลุม่ยานยนต์และชิน้ส่วน 
เช่น รถยนต์เครือ่งยนต์สนัดาปภายใน ยานยนต์ 
ไฟฟ้าและชิน้ส่วนทีเ่กีย่วเนือ่ง รวมถงึยางล้อ ตาม
ภาวะเศรษฐกจิทีท่ยอยฟ้ืนตวั ส่งผลให้ความเชือ่มัน่ 
ในการจับจ่ายใช้สอยของผู ้บริโภคดีขึ้น โดย
ความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จะขยายตัว 
ดี รวมทั้งความเช่ือมั่นในรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน 
กลุม่ผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น วงจรรวมและ
ส่วนประกอบ (Integrated Circuit) ตามความ
ต้องการเพือ่ใช้กบัเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์เทคโนโลยี
สมยัใหม่ทีเ่ช่ือมโยงกับ IoT รวมทัง้ยานยนต์ไฟฟ้า 
กลุม่เครือ่งมือแพทย์ เช่น ถงุมือยาง จากตลาดที่
ยังมคีวามต้องการต่อเน่ืองแม้จะชะลอลงบ้างตาม
สถานการณ์การระบาดทีค่ลีค่ลาย 

กลุม่ปิโตรเคม ี เช่น เมด็พลาสตกิ ตามความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากอุตสาหกรรม 
ปลายน�้า (เช ่น บรรจุภัณฑ์ การก ่อสร ้าง  
การประกอบรถยนต์ และอปุกรณ์การแพทย์) และ
ความกังวลด้านสาธารณสุขหนุนความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ อาทิ PE PP และ PET เพื่อผลิต
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use 
plastics) เพ่ิมข้ึน เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ อาทิ 
ABS ซึ่งใช้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมูลค่าสูง 
(Specialty products) เพือ่ตอบความต้องการของ
อตุสาหกรรมต่อเนือ่ง อาท ิชิน้ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า 
แบตเตอรี่ และเคร่ืองมือทางการแพทย์ ขณะที่ 
ผูป้ระกอบการบางรายมแีนวโน้มขยายการลงทนุ
ผลิตเม็ดพลาสติกที่ เป ็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(Biodegradable plastics) และเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล (Recycled plastics) เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด

“การจัดงานครั้งน้ี เพื่อน�าเสนอมุมมองและ
แนวคดิปรบัตวัของอตุสาหกรรมไทย ให้สอดรบักบั
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 
สงัคม และเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็และซบัซ้อนที่ 
เกดิขึน้ในปัจจบุนั นอกจากนี ้ยงัมุง่หวงัให้การจดังาน 
ในครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ด้านการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์ ช่วยเตมิเตม็ศกัยภาพอตุสาหกรรม

ไทยให้เข้มแขง็ พร้อมก้าวสูก่ารปรบัโครงสร้างภาค 
การผลิตไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
ยกระดบัความสามารถการแข่งขันในด้านนวตักรรม 
และเทคโนโลยีอย่างย่ังยืนต่อไป” นางวรวรรณ กล่าว

ส�าหรับกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย
การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตพลิก โอกาส
ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” จากวิทยากรผู้ทรง
คณุวฒุ ิ ได้แก่ นางวรวรรณ ชติอรณุ รองปลดั 
กระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทน 
ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
นายเกรยีงไกร เธยีรนกุลุ ประธานสภาอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย นายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธาน
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์
ประธานสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
(TDRI) พร้อมด้วย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และ 
คณุจริภญิญา ปิตมิานะอาร ีเป็นผูด้�าเนนิรายการ
ตลอดงาน 

ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการน�า
เสนอผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต 
(New S-Curve) จ�านวน 5 เรือ่ง ได้แก่ ภาพรวม 
การด�าเนินงานของส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม  
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร
อนาคต อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ และอตุสาหกรรม 
ชวีภาพ โดยมผีูใ้ห้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

นครปากเกรด็ ได้รบัรางวัลท่ี 1
อปท.บรหิารจดัการท่ีด ีปีงบประมาณ 2565

จากการท�างานด้วยความมุ่งม่ัน ของคณะ
ผูบ้ริหาร ข้าราชการ พนกังาน และเจ้าหน้าที่ 
ทกุฝ่ายของเทศบาลนครปากเกร็ด ทีไ่ด้ร่วมแรง 
ร ่วมใจกันพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่องประชากร 2 แสนคน ในเขต 
พื้นที่รับผิดชอบ 36.04 ตารางกิโลเมตร 
5 ต�าบล 34 หมูบ้่าน อย่างต่อเนือ่ง 

ส�านักงานคณะกรรมการกระจายอ�านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงาน 
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาให ้

เทศบาลนครปากเกร็ด มีผลงานดีเด่นคว้า 
รางวัลที่ 1 เทศบาลขนาดใหญ่ ประเภทท่ัวไป 
(เทศบาลนครและเทศบาลเมอืง) จากการคดัเลอืก  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหาร
จดัการทีด่ ีประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
ด้วยผลงานเชงิประจกัษ์ จากโครงการยกระดบั
ความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
ด้วยการพฒันาระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์ 
(GIS) ในการรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยต�าแหน่งที่ได้จาก 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากศูนย์ข้อมูลกลาง
ความปลอดภัย (Pakkret Security Data 
Center) ภายใต้จุดประสงค์หลัก แก้ไขและ 
ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม ยกระดับ
และให้บริการสาธารณะด้านความปลอดภัย  
เพือ่ให้บริการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ รวดเรว็  
มีมาตรฐาน มุ่งสู ่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกรด็

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ท่ีมกีารบรหิารจดัการท่ีด ี ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมือ่วนัท่ี 6 ตลุาคม  
2565 ณ โรงแรมอศัวนิ แกรนด์ คอนเวนชัน่  
กรงุเทพมหานคร นายวิชยั บรรดาศักดิ ์นายก
เทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้เข้ารับถ้วยรางวัล  
เกยีรตยิศ รางวลัที ่1 ประเภททัว่ไป พร้อมเงนิรางวลั 
2.3 ล้านบาท จาก นายธรีะพงษ์ วงศ์ศวิะวิลาส 
ทีป่รกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายข้าราชการประจ�า
รักษาราชการแทนปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 
ประธานในพธิี

ในโอกาสนี ้นายวชิยั บรรดาศกัดิ ์ นายก
เทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวว่า “เทศบาล
นครปากเกร็ด ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่าย 
ทีร่่วมกนัพฒันานครปากเกรด็ จนได้รบัรางวลั 
แห่งเกียรติภูมิของท้องถิ่น โดยเทศบาลฯ  
จะมุง่พฒันาการบรหิารจดัการสร้างนวัตกรรม
ท้องถิน่เพือ่แก้ไขและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา 
ความเจริญก ้าวหน ้าของนครปากเกร็ด 
อย่างยัง่ยนืต่อไป” 
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“จรุนิทร์” น�าทพับกุโรงงาน CP ในอเมริกา 
ชีรั้ฐต้องสนับสนุนบริษัทอาหารไทยสูค่รัวโลก

นายจรุนิทร์ ลักษณวศิษิฏ์ รองนายกรฐัมนตรี
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ พร้อมด้วย 
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต  
รตันกลุ เสรเีรงิฤทธ์ิ อธิบดีกรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศและคณะ ให้สมัภาษณ์ภายหลัง
หารือผู้แทนบริษัท CP นายณัฐพงษ์ กิตติผดุงกุล 
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ด้านพฒันาธรุกจิ
การค้าระหว่างประเทศและผู้บริหารโรงงาน 
บรษิทั Overhill Farms, Inc. (โรงงานของบรษิทั 
CP) Mr.Jeff Tuttle CEO ที่ลอสแอนเจลิส 
สหรัฐอเมรกิา (วันที ่3 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. 
ตามเวลาท้องถ่ิน)

นายจุรินทร์ กล่าวว่า ซีพีประเทศไทยเป็น
บรษิทัยกัษ์ใหญ่ทีน่อกจากท�าธรุกจิในประเทศไทย
ก็ไปแข่งขันในระดับโลกด้วย เช่น ที่สหรัฐฯ  
มีโรงงานถึง 4 โรง เป็นประโยชน์ทั้งพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งมีการ
ลงทุนถึง 17 ประเทศและน�ารายได้พัฒนา
ประเทศไทยด้านเศรษฐกจิด้วย ซึง่ประเทศไทย
ต้องสนับสนุนให้มีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก 
ไปแข่งขนัในโลกได้หลายบรษิทัมากขึน้ต่อไป เช่น
ทีห่ลายประเทศในโลกท�า กระทรวงพาณิชย์จะ
พยายามเข้าไปช่วยผู้ส่งออกและผู้ต้องการน�า
เข้าวัตถดุบิจากประเทศไทย ในการทลายก�าแพง
การกดีกนัทางการค้า และจะกลายเป็นอปุสรรค
ต่อประเทศไทย 

ส�าหรับสหรัฐฯ ยังมีปัญหาเรื่องการทลาย
ก�าแพงส่งออกสนิค้าเกษตรบางตวั เช่น ไก่ ไข่ 
หม ูส�าหรับสหภาพยุโรป อาจมเีงือ่นไขผ่อนปรน

กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา ผนกึก�าลัง มชิลินไกด์ประเทศไทย และ
การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย ร่วมปลกุกระแส
การท่องเทีย่วเชงิอาหารด้วยสินค้า GI ดงึเชฟ
มชิลนิลยุถิน่อีสาน คัดสรรวตัถดุบิ GI ระดบั
พรเีมยีม รงัสรรค์เป็นเมนอูาหารสไตล์ฟิวชนั 
พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์และคุณภาพสนิค้า GI 
ไทยสูส่ายตาชาวต่างชาติผ่านช่องทางออนไลน์ 
เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้ผลติภณัฑ์ท้องถิน่ และ
ต่อยอดแหล่งผลิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้ผูค้น
ในชมุชนอย่างยัง่ยนื

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมนีโยบาย
ส่งเสริมสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI 
ไทย ให้เป็นท่ีรูจ้กัทัง้ในและต่างประเทศ น�าไป
สูก่ารสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและ
ชมุชนท้องถิน่ เพ่ือขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก
ของไทยให้เข้มแขง็ ทัง้น้ี สินค้า GI ไทย 136 
รายการ จากทัง้หมด 171 รายการ เป็นสนิค้า
ประเภทอาหารและผลผลติทางการเกษตร ซึง่
เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศและเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
ถ่ายทอดเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและวิถชีีวติ
ของชมุชนในแต่ละท้องถิน่ เมือ่น�ามาผนวกกบั
การท่องเทีย่วเชิงอาหาร และสือ่สารไปยงักลุม่
เป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาต ิสินค้า GI ในภาคอสีานของไทยจึงเป็นตวั
ชูโรงที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน และดึงดูด 
นักท่องเที่ยว ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ให้กบัเศรษฐกจิฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม

“กระทรวงพาณชิย์ โดยกรมทรพัย์สนิทาง
ปัญญา จึงร่วมมือกับมิชลินไกด์ประเทศไทย 

ในสหรัฐฯ สามารถผลิตได้ถึง 5,000 ปอนด์/
ชัว่โมง โดยผลติเพือ่ป้อน Panda Express ในฝ่ัง
ตะวนัตกของสหรฐัฯ ทัง้หมด (รวม Alaska และ 
Hawaii) จากนัน้นายจรุนิทร์ได้ชิมเมนตูวัอย่าง
ของโรงงานซพีทีีข่ายดใีนสหรฐัฯ ซ่ึงมหีลายเมนู 
เช่น Orange chicken, Mashed sweet potato , 
Pizza bites และ Blackened chicken Alfredo

ส�าหรบัผู้สนใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เติมได้ท่ี กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ www.ditp.go.th

กว่า แต่การทลายก�าแพงทางการค้าในรปูแบบที่
ไม่ใช่ภาษท่ีีมมีาตลอด เราพยายามท�ากตกิาใหม่
เพิ่มเติมขึ้น เพื่อลดการตั้งก�าแพงไม่ว่ารูปแบบไหน
กต็าม กระทรวงพาณชิย์ต้องเจรจาต่อไปว่าอะไร
ทีเ่ป็นก�าแพงกัน้การส่งออกของเราในทกุรปูแบบ

และในเร่ืองของนโยบายที่เป็นครัวโลก  
ซีพีถือว่ามีศักยภาพ และนโยบายของรัฐบาล
เราชัดเจนว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก  
ทีส่�าคญัอยากเห็นอาหารไทยเป็นอาหารโลกและ
ตนพยายามผลกัดนันโยบายน้ี ตลอดระยะเวลา 
3-4 ปี ที่มาอยู่กระทรวงพาณิชย์หลายอย่างมี
ความคบืหน้า ซพีจีะเป็นธรุกจิเอกชนบรษิทัหนึง่
ทีจ่ะมีส่วนช่วยเสรมิ แต่การบรกิารของประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลาและได้รับความร่วมมือจาก 
เอกชนและภาครัฐจับมือกันอย่างเข ้มแข็ง 
เดนิหน้านโยบาย

“อาหารไทยเป็นที่รู้จักของหลายประเทศใน
โลกอยูแ่ล้วในปัจจุบนั แต่สิง่ทีต้่องท�าต่อคอืการ
ส่งเสรมิให้คนรูจ้กัเข้าถงึอาหารไทยให้มากขึน้ เรา
ต้องท�าต่อไป ยิง่อาหารไทยเป็นทีรู่จ้กัและเข้าถงึ
ของคนในโลกมากขึน้ โอกาสทีจ่ะได้ลกูค้าเพิม่ก็
มคีวามเป็นไปได้สงู มีหลายเมนูเป็นทีรู้่จกัทัว่โลก
ไม่ว่าจะเป็น ต้มย�ากุง้ ต้มข่าไก่ ผดัไทย แกงเขยีว
หวาน มัสมัน่ ข้าวซอย มีความหลากหลายและ
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว มีส่วนผสมของ

สมนุไพรซึง่เป็นไปตามเทรนด์ของโลกทีต้่องการ
อาหารลักษณะนีเ้พิม่ข้ึน” รองนายกรัฐมนตรีและ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ กล่าว

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ ระบวุ่า นายจรุนิทร์ ลกัษณวศิษิฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เข้าเย่ียมชมการผลิตไก่ทอด 
ก่ึงสกุทีใ่ช้เป็นวตัถุดบิในการท�า Orange chicken 
ซึง่เป็นเมนยูอดนยิมและขายดท่ีีสดุของ Panda 
Express ซึ่งเป็นร้านอาหารจีนที่มีชื่อเสียง 

“พาณชิย์” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย
ปลกุกระแส “ท่องเท่ียวเชิงอาหาร” 

พาเชฟระดับมิชลิน น�าโดยเชฟชาลี กาเดอร์ 
จากร้าน 100 Mahaseth (100 มหาเศรษฐ์) 
ร้านอาหารอสีานทีไ่ด้รางวลับบิ กร์ูมองด์ จาก
มิชลินไกด์ประเทศไทย และเชฟเดวิด ฮาร์ต
วกิ จากร้าน IGNIV Bangkok ทีไ่ด้รบัรางวัล 
หนึ่งดาวมิชลิน ประจ�าปี 2565 ลงพื้นที ่
คดัสรรวตัถดุบิ GI จากแหล่งผลิตในภาคอสีาน 
4 สินค้า จาก 3 จังหวัด คือ ข้าวหอมมะล ิ
ดนิภูเขาไฟบรีุรัมย์ หอมแดงศรสีะเกษ กระเทยีม
ศรีสะเกษ และเน้ือโคขุนโพนยางค�า จังหวัด
สกลนคร เพื่อน�ามารังสรรค์เป็นเมนูอาหาร
ฟิวชันที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากล 
ได้อย่างลงตวั ช่วยยกระดบัวัตถดิุบท้องถิน่ไทย
สูส่ากล อกีทัง้ยงัสร้างแรงบนัดาลใจในการน�า
วตัถดุบิ GI มาสร้างสรรค์เมนใูหม่ๆ ให้นกัท่องเทีย่ว 
และผูบ้รโิภคได้ลิม้ลองรสชาตอิาหารไทยทีโ่ดด
เด่นทั้งคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของเร่ืองราว 
ซึ่งสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราว 
ดงักล่าวได้ทางช่อง Youtube : MICHELIN Guide 
Asia ได้แล้ววันนี”้ นายสนิติย์ กล่าว

ด้าน นายวฒุไิกร ลวีรีะพนัธุ ์ อธบิดกีรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า สินค้า GI  
ดังกล่าว ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพท่ีข้ึนชื่อของ
จงัหวัด มกีระบวนการผลิตและควบคุมคณุภาพ
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งขายทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ โดยข้าวหอมมะลดินิภเูขาไฟบรุรีมัย์  
มีปริมาณการผลิต 437,468 ตัน/ปี คิดเป็น
มลูค่า 6,343 ล้านบาท หอมแดงศรีสะเกษ มี
ปรมิาณการผลติ 63,000 ตัน/ปี คดิเป็นมูลค่า  
2,292 ล้านบาท กระเทยีมศรสีะเกษ มปีรมิาณการ
ผลติ 2,180 ตนั/ปี คดิเป็นมูลค่า 218 ล้านบาท 
และเนื้อโคขุนโพนยางค�า มีปริมาณการผลิต 
123 ตัน/ปี คดิเป็นมูลค่า 30 ล้านบาท เท่ากับ
ว่าในแต่ละปีสินค้า GI ท้ัง 4 รายการ สร้างรายได้
เข้าประเทศรวมกว่า 8,880 ล้านบาท 

“ทั้งนี้ หากน�าสินค้า GI มาต่อยอดเชิง
พาณชิย์ในมติิอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของไทย จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิม่มากข้ึน ซึง่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานพันธมิตร
พร้อมให้การสนบัสนนุเกษตรกรและผูป้ระกอบ
การ GI ไทยทั่วประเทศ เพื่อผลักดันสินค้า
ชมุชนสูต่ลาดโลกอย่างเข้มแขง็และยัง่ยืนต่อไป”  
อธบิดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา กล่าว

จากต้นทนุการเลีย้งทีส่งู ท�าให้ผูเ้ลีย้งต้อง
แบกรับต้นทุนสูง ซึ่งมีผลพวงมาจาก

สงครามรสัเซยี-ยเูครน ทีท่�าให้ต้นทนุของภาค
ปศสัุตว์ทีสู่งอยู่แล้ว ตัง้แต่ปลายปี 2564 พุ่งขึน้
อย่างมาก โดยเฉพาะอาหารสัตว์ อาท ิข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ร�า ข้าวสาลี กากถั่วเหลือง อาทิ 
ข้าวโพดอาหารสัตว์ ที่พุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 
13 บาท ล่าสุดมีราคากโิลกรมัละ 12.35 บาท 
จากแต่เดมิภาครฐัต้องมมีาตรการควบคมุราคา
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ขัน้ต�า่ทีก่โิลกรมัละ 8.50 บาท 
โดยต้นทนุวตัถดุบิส�าคญัๆ นีค้ดิเป็นต้นทนุทีเ่พิม่ขึน้ 
รวม 25-30%

รวมไปถึงปัญหาของ “หมูเถื่อน” หรือ 
“หมูกล่อง” จากประเทศต่างๆ เช่น บราซิล 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน มาในรปูของเนือ้
หม ู และชิน้ส่วนต่างๆ ทัง้ขา หวั เครือ่งใน ที่
ออกมาขายกนัเกลือ่นเมอืง และขายในราคาต�า่
มากที ่ 135-140 บาทต่อกโิลกรัม ซึง่หมเูถ่ือน

“หมูเถือ่น” 
วิกฤตเงียบหลงัโควิด-19

เหล ่านี้มีโอกาสปน
เป้ือนเชือ้ โรคอหวิาต์
แอฟริกัน (African 
Swine Fever : ASF 
แทบทัง้หมด นีจ้งึนบั
เป็น “วกิฤตเงยีบ” ที่

รัฐบาลจะมองข้ามไม่ได้เดด็ขาด
ส�าหรบัผูบ้รโิภคทีจ่ะรบัมอืกบัภัยในครัง้นีไ้ด้

ดทีีสุ่ด คอืการสังเกต “ปศสัุตว์ OK” ทีก่ารนัตี 
กระบวนการผลิตหมูปลอดภัยไร้สารตกค้าง 
ส่วนผูค้้าต้องไม่น�าหมเูถือ่นเหล่านีม้าขาย เพียง
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ขอให้เห็นแก่
สุขอนามยัทีดี่ของผูบ้ริโภคไทยทกุคน รวมทัง้ยัง
ช่วยพยงุอาชพีการเลีย้งหมูของพีน้่องเกษตรกร 
ซึ่งการเลี้ยงหมูช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบัอตุสาหกรรมเก่ียวเนือ่งมากกว่า 2 แสน
ล้านบาทต่อปี 

สุดท้ายคือรัฐบาลที่ต้องออกมาตรการขจัด 
“หมูเถื่อน” น้ีให้ออกไปจากประเทศไทยให้ได้
มากที่สุด รวมไปถึงหาต้นตอของเส้นทางการ
ค้าขายและตดัไฟตัง้แต่ต้นลม ซึง่จะท�าให้คูแ่ข่ง
ไม่เป็นธรรมของเกษตรกรไทยลดลง และอาจส่ง
ผลให้ราคาหมอูยูใ่นภาวะทีเ่สถยีรภาพเหมอืนเดมิ 
กเ็ป็นได้

 โดย : ไข่เจยีวฟู

สนิติย์ เลศิไกร

คลงั - ธปท. ร่วมจดัมหกรรม
“มีหน้ีต้องแก้ไข เริม่ต้นใหม่อย่างย่ังยืน” 

นายพรชยั ฐรีะเวช ผูอ้�านวยการส�านกังาน
เศรษฐกจิการคลงั ในฐานะโฆษกกระทรวงการ
คลงั เปิดเผยว่า ในวนัที ่ 4 พฤศจกิายน 2565 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม  
เตมิพทิยาไพสฐิ) ได้เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจ
แก้หนี ้ มีหนีต้้องแก้ไข เริม่ต้นใหม่อย่างย่ังยืน” 
ครัง้ที ่1 ณ Hall 5 อิมแพค เมอืงทองธาน ีซ่ึงเป็น
ความร่วมมอืระหว่างกระทรวงการคลงั ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบนัการเงินของรัฐ 
เพือ่แก้ปัญหาหนีใ้ห้กบัประชาชนอย่างครบวงจร
และเบ็ดเสรจ็

งานมหกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค ์
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขหนี้ให้กับประชาชนผ่าน  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นทีมี่
อยูเ่ดมิ เพือ่ช่วยผ่อนปรนภาระหนีข้องประชาชน
และผูป้ระกอบการให้สอดคล้องกบัรายได้ท่ีลดลง 
(2) การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรือ
อาชพีเสรมิ โดยสนิเชือ่เพิม่เตมิเพือ่ใช้เป็นเงนิทนุ 

หมนุเวยีนหรอืเป็นแหล่งทนุเพือ่สร้างรายได้ และ 
(3) การให้ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริม
ทกัษะในการประกอบอาชพี เพือ่ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหนีค้รวัเรอืนได้อย่างย่ังยนื

ส�าหรับงานในวันแรกมีผู ้ เข ้าร ่วมงาน
มากกว่า 4,000 ราย โดยงานมหกรรมครัง้ท่ี 1 นี้  
จะจดัข้ึนเป็นระยะเวลา 3 วนั ต้ังแต่วนัท่ี 4–6 
พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ประชาชนที่สนใจ
ยังสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ Hall 5 อมิแพค 
เมืองทองธานี หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง
เวบ็ไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/
Page/Consent.aspx หรอื Scan QR Code 
ท้ายแถลงข่าว

ทั้งนี้ ในงานมหกรรมลูกหนี้จะได้พบกับ
ผลติภัณฑ์และกจิกรรมมากมาย เช่น

• การผ่อนปรนเงือ่นไขการผ่อนช�าระ ขยาย
ระยะเวลาช�าระหนี ้ลดดอกเบ้ียค้างช�าระ ได้รบั
ดอกเบีย้คนืบางส่วน

• สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า สินเชื่อโดยไม่ต้อง
ใช้หลักทรัพย์ค�้าประกัน ปลอดช�าระเงินต้น 
นานเป็นพเิศษ

• ผลติภณัฑ์เงนิฝากดอกเบีย้พิเศษเพือ่ส่งเสรมิ
การออม

• การให ้ค�าปรึกษาทางออกให ้ธุร กิจ  
ค� าปรึกษาทางการเงิน ความรู ้ เกี่ ยวกับ 
การประกอบธรุกิจ 

• การให้ความรูท้างการเงิน การลงทนุ และ
การออม

• การขายสนิทรพัย์ NPA ของสถาบนัการ
เงนิและบรษิทัเอกชน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า  
“ขอเชญิชวนลูกหนี ้ประชาชน หรอืผู้ประกอบการ 

ที่ต ้องการความช่วยเหลือให ้เข ้าร ่วมงาน 
“มหกรรมร่วมใจแก้หนี ้ มีหนีต้้องแก้ไข เริม่ต้น
ใหม่อย่างยัง่ยนื” ครัง้ท่ี 1 เพือ่ร่วมกนั ปรกึษา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกบัเจ้าหนี ้ ซึง่สถาบนั
การเงินของรัฐและหน่วยงานพันธมิตรท้ังหมด
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 3 วนั 
ของการจดังานมหกรรม”

สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ
1. สมาคมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  

โทร. 0 2202 1868 หรอื 0 2202 1961
2. ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8000  

หรอืสายด่วน 1115
3. ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  

โทร. 0 2111 1111

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โทร. 0 2555 0555

5. ธนาคารอาคารสงเคราะห ์  โทร .  
02 645 9000

6. ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 0 2265 3000 
หรอืสายด่วน 1357

7. ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้าแห่ง
ประเทศไทย โทร. 0 2271 3700 หรือสายด่วน 
0 2037 6099

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.
0 2650 6999 หรอื iBank Call Center 1302

9. บรรษัทประกันสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม 
โทร. 0 2890 9999

ศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ EEC 
เติบโตได้เร็วกว่าเศรษฐกิจในประเทศ

โดยรวม แนวคิดคือ จะท�าอย่างไรที่จะดึง
นักลงทุนมาลงทุนในพ้ืนท่ีนี้ให้ได้มากที่สุด 
ซึ่งถ้าท�าได้เศรษฐกิจประเทศจะขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว ดงัน้ัน การประชมุเอเปกคร้ังนี้ 
อาจเป็นโอกาสอันดทีีจ่ะดงึการลงุทนุได้อย่าง
มหาศาล 

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า 
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทยมองว่า  
การประชมุ APEC CEO Summit 2022 ครัง้นี ้จะ
เป็นโอกาสส�าคญัของไทยโดยเฉพาะการเดนิหน้า 
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) ในระยะที่ 2 เพราะการ
ประชุมเอเปกจะมีผู้น�า ผู้ประกอบการและ
นักลงทุนจากจาก 21 เขตเศรษฐกิจของ
กลุม่ APEC ซึง่ไทยควรใช้โอกาสนีเ้ชิญชวน 
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีเพื่อร่วม
ขยายโอกาส ฟ้ืนฟแูละยกระดบัการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิจากลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
พร้อมสนบัสนุนการด�าเนินงานของอีอซีอีย่าง
เต็มที่ และยินดีให้ความร่วมมือในจัดงาน 
EEC Fair 2024 ทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 2567 ซ่ึง 
เป็นช่วงครึง่แผนการลงทนุระยะ 2 ท่ีจะผลกัดนั
ให้เกิดการลงทนุ 2.2 ล้านล้านบาท รวมท้ังจะ
เป็นเวทีประกาศความส�าเร็จของอีอีซีแต่ละ
มติติามแผนลงทุน และเป็นโอกาสส�าคญัท่ีจะ
จงูใจนกัลงทนุจากทัว่โลก

โดยปัจจยัทีท่�าให้การประชุมเอเปก สร้าง
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ให้ดีขึ้นได้ เพราะ

ตลอดช่วง 4 ปีท่ีผ่านมาน้ี EEC ได้ขับเคลือ่น
การด�าเนนิงานในแต่ละมิติ จนเกดิความส�าเรจ็
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การอนุมัติงบลงทุน 
สงูถงึ 1.8 ล้านล้านบาท ซึง่เกนิจากเป้าหมายที่
ได้วางไว้เดมิ 1.7 ล้านล้านบาท โดยเมด็เงนิกว่า  
6 แสนล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อม
โครงสร้างพืน้ฐานส�าคัญ 4 โครงการ 

ซึ่งปัจจุบันได้เอกชนร่วมลงทุนและเซ็น
สญัญาครบแล้ว 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วสงูเชือ่ม 3 สนามบนิ โครงการ
พัฒนาสนามบินอู ่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวนัออก โครงการท่าเรืออตุสาหกรรม
มาบตาพดุระยะที ่3 และโครงการท่าเรอืแหลมฉบงั 
ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ซ่ึง
ก�าลังจะเข้าสู่ช่วงก่อสร้างปลายปีนี้ รวมถึง
ดงึดดูเทคโนโลยีใหม่ผ่านการอนมุตักิารลงทนุ
อตุสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-curve ในสดัส่วน 
70% ของการส่งเสรมิการลงทนุทัง้หมด และ
อกี 5 New S-Curve ในสดัส่วนการลงทนุ 
36% ซึง่เพิม่ข้ึนเป็น 49% ในช่วงไตรมาสแรก 
ปี 2565 นี้

EEC ได้อานิสงส์อะไรจาก APEC 

เ

นายธนวรรธน ์  พลวิชัย  อธิการบดี
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย และประธานทีป่รึกษา
ศนูย์พยากรณ์เศรษฐกจิและธรุกจิ มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย เช่ือมัน่ว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม
จดัประชุมเอเปกไว้ทกุด้านแล้ว และมีความพร้อม
อย่างเตม็ที ่ทีจ่ะน�าเสนอประเดน็เน้ือหาทีส่�าคญั
ในการขบัเคลือ่นประเทศไทยให้กบัทัง้ 21 เขต
เศรษฐกจิ ซึง่ไทยจะเน้นน�าเสนอนโยบาย BCG 
โดยเฉพาะการสร้างความสมดุล การเติบโต
อย่างยัง่ยนืและการผลกัดนัให้เศรษฐกจิของโลก
เตบิโตได้

พร้อมคาดว่า การจดัประชมุเอเปกคร้ังนี ้จะ
มีผู้น�าและผู้ติดตามจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ 
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2,000 คน ซึ่งจะมี 
การใช้จ่ายที่สูงถึงประมาณ 40,000-50,000 บาท 
ต่อคน คาดว่าจะท�าให้มีเงินสะพัดในช่วงเวลา
ดงักล่าว มากกว่า 1-2 หมืน่ล้านบาท นอกจากนี้ 
หลงัจบการประชมุแล้ว ประเทศไทยยงัจะได้รบั
อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง
จะมมูีลค่ามากกว่าหลายหมืน่ล้านบาท

ม.หอการค้าไทยม่ันใจ ประชุมเอเปค 
จะมีเงินสะพดัมากกว่า 1-2 หม่ืน ลบ.

“ประชาชนในฐานะเจ ้าบ ้านสามารถ 
มีส่วนร่วมได้ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
อ�านวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบัผูท้ีม่าร่วม
ประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศ”

ทัง้น้ี การประชมุเอเปก 2022 (APEC 2022 
Thailand) เป็นการประชุมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นใน
ประเทศไทย ตลอดท้ังปี พ.ศ. 2565 โดยการ
ประชมุสดุยอดผูน้�าเอเปกมกี�าหนดจดัขึน้ระหว่าง
วนัที ่18-19 พฤศจกิายน 65 ก่อนหน้านีไ้ทยเคย
เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2535 และ 2546

พรชัย ฐรีะเวช

ธนวรรธน์ พลวชิยั

ออมกบั ‘ออมสิน’ วันออมแห่งชาติ
รบักระปุกออมสินท่ีระลึก 3 รุน่

เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 
2565 ธนาคารออมสนิ จดังานมหกรรมการ
ออม : GSB Savings Festival เชญิชวน 
คนไทยทกุเพศ ทกุวยั ออมเงนิกบัออมสนิ เหน็
ความส�าคญัและมกีารวางแผนการออมอย่าง
มเีป้าหมาย ส�าหรับการฝากเงนิเพือ่รับกระปกุ

ออมสิน ซึ่งปีนี้จัดท�าขึ้นด้วยกัน 3 รุ่น โดย
สามารถจองสิทธิฝ์ากเงินล่วงหน้าได้แล้ว ผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ LINE Offiffiicial : 
GSB Society ระหว่างวันที ่27–30 ต.ค. 65 
และฝากเงินตัง้แต่ 500 บาทข้ึนไปทีส่าขาใน
วนัที ่31 ต.ค.–3 พ.ย. 65 จะได้รบักระปกุรถตู้ 
Social Bank และจองสทิธ์ิทางเวบ็ไซต์ GSB 
Metaverse ต้ังแต่วนัที ่31 ต.ค.-30 พ.ย. 65 

ส�าหรับบุคคลทั่วไปรับกระปุกออมสิน
ลาย “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดย ป๊อด- 
ธนชัย อุชชิน และสมาชิกนักเรียนในโครงการ 
Digital School Bank รบักระปกุออมสินลาย 
“ออมสขุออมสนิ” ออกแบบโดย PUCK-ไตรภคั สภุวฒันา 
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.gsb.or.th หรอืสอบถามท่ี GSB Contact  
Center โทร. 1115
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) หรอื SME D Bank ให้
บรกิาร “สนิเช่ือ COD ไปรษณย์ีไทย” ส�าหรบั
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งสินค้าและ
ท�าธรุกรรมการเงนิผ่านแอปพลเิคชนั Wallet@
POST 

ดร.ดนนัท์ สุภทัรพนัธ์ุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บรษิทั ไปรษณย์ีไทย จ�ากดั กล่าวว่า “ไปรษณีย์
ไทยนับเป็นหน่วยงานขนส่งของชาตทิีใ่ห้บรกิารที่ 
หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งเป็นหลัก
และมีการท�าธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน  
Wallet@POST ซึง่ส่วนใหญ่ใช้บริการเกบ็เงนิปลายทาง  
(Cash on Delivery : COD) เป็นหลัก และ

เชือ่ ถอืเป็นการอ�านวยความสะดวกขัน้สดุให้แก่ผู้
ใช้บริการ COD ไปรษณย์ีไทย”

ทั้งนี้ บริการ COD มีการเติบโตขึ้นอย่าง 
ต่อเน่ืองทกุปี โดยในปี 2565 มปีรมิาณช้ินงาน COD 
เตบิโตรวมกว่า 25% และคาดว่าปลายปีน้ีจะสงู
เพิม่ขึน้อกีในช่วงเทศกาลปีใหม่ทีม่ปีริมาณการซือ้
ของขวัญส่งให้กนัเป็นจ�านวนมาก

นางสาวนารถนาร ีรฐัปัตย์ กรรมการผูจั้ดการ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank 
เปิดเผยว่า การค้าขายผ่านออนไลน์ด้วยวธิชี�าระเงนิ
ปลายทาง หรอื COD ก�าลังได้รับความนิยมอย่าง
สูง เพราะช่วยให้ลูกค้าเพิ่มความเชื่อมั่น ตัดสิน
ใจซือ้สนิค้าได้ง่ายขึน้ และยงัช่วยสร้างโอกาสให้
ผู้ค้าขยายหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่สะดวกจ่ายเงิน
ออนไลน์ด้วย

ดงัน้ัน SME D Bank จึงร่วมกับ ไปรษณย์ี
ไทย เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการค้าขาย
ผ่าน Cash on Delivery (COD) ไปรษณย์ีไทย” 
หรอื “สนิเชือ่ COD ไปรษณีย์ไทย” วงเงนิ 300 
ล้านบาท เพือ่สนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ทีม่ี
ร้านค้าออนไลน์ได้รบัเงนิทนุน�าไปเสรมิสภาพคล่อง 
สามารถบรหิารจดัการธุรกิจผ่านระบบ COD ได้
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้
เตบิโต มีจดุเด่น

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าน้ีเป็นกลุ่มที่มีความต้องการเงินทุน 
หมนุเวยีนในการท�าธรุกจิ แต่การยืน่กูข้อสนิเชือ่ 
ท�าได้ยาก เนือ่งจากอาจจะมีหลักฐานแสดงสถานะ
ทางการเงนิทีไ่ม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขในการอนมัุติ
สนิเช่ือ 

ดงัน้ัน เพือ่เป็นการสนบัสนนุการท�าธรุกจิของ
ผู้ประกอบการรายย่อย ไปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วม
กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง เป็น 
ช่องทางให้ผูป้ระกอบการสามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุ ที่
มคีวามน่าเช่ือถอื มีแหล่งทีม่าทีต่รวจสอบได้ รวม
ทัง้มีขัน้ตอนในการยืน่ขอสนิเช่ือทีส่ะดวก รวดเรว็ 
ครั้งนี้จึงได้จับมือกับ SME D Bank ในการให้
บริการ “สนิเชือ่ COD ไปรษณย์ีไทย” โดยเฉพาะ
กบักลุม่ทีมี่ยอดการใช้บรกิาร COD ต่อเนือ่ง ซ่ึงจะ
น�าข้อมลูเหล่านีม้าเป็นเกณฑ์วเิคราะห์ในการให้สนิ

บ.ไปรษณย์ีไทย จบัมือ SME D Bank 
เปิดให้บรกิาร ‘สินเช่ือ COD ไปรษณย์ีไทย’

‘จรุนิทร์’ เผยมูลค่าค้าชายแดนไทย-เพือ่นบ้าน 
นายจรุนิทร์ ลกัษณวิศษิฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ เปิดเผยว่า 
การค้าชายแดนกบัประเทศมาเลเซยี กมัพชูา สปป.
ลาว และเมยีนมา ตัวเลขการส่งออกในเดอืน ก.ย. 
สร้างเงนิให้ประเทศ 57,017 ล้านบาท (+7.2%) 
ในช่วง 9 เดอืนแรกการส่งออกรวม 489,940 ล้าน 
(+19.3%) โดยเป็นการส่งออกไปทีม่าเลเซยี เดอืน 
ก.ย. มมีลูค่า 16,675 ล้านบาท ช่วง 9 เดอืนแรก
ส่งออกรวม 139,973 ล้านบาท (+8.5%), กมัพชูา 
เดอืน ก.ย.ส่งออก 15,136 ล้านบาท ช่วง 9 เดอืน
แรก ส่งออกรวม 125,536 ล้านบาท (+19.5%), 
สปป.ลาว การส่งออกเดอืน ก.ย. มมูีลค่า 12,947 

ล้านบาท ช่วง 9 เดือนแรกส่งออกรวม 114,254 
ล้านบาท (+24.7%), เมยีนมา การส่งออกเดอืน 
ก.ย.มลูค่า 12,259 ล้านบาท ช่วง 9 เดอืนแรก 
ส่งออกรวม 110,177 ล้านบาท (+29.4%) 

การค้าผ่านแดนไปจนี เวียดนามและสิงคโปร์ 
เฉพาะทางบก ส่งออกเดอืน ก.ย. 65 สร้างเงินให้
ประเทศ 34,036 ล้านบาท (-22.9%) เพราะเปลีย่น
ไปส่งทางเรือมากขึน้ โดย 9 เดอืนแรก ส่งสนิค้า
ผ่านแดนทางบก สร้างเงินให้ประเทศ 283,962 
ล้านบาท (-23%), การค้าผ่านแดนไปจนี เดอืน 
ก.ย. 65 สร้างเงินให้ประเทศ 10,811 ล้านบาท  
9 เดอืนแรกสร้างเงนิให้ประเทศ 115,945 ล้านบาท 

(-28.5%) การค้าผ่านแดนไปเวยีดนาม ส่งออกทาง
บกเดอืน ก.ย. สร้างเงนิให้ประเทศ 4,233 ล้านบาท 
ในช่วง 9 เดอืนแรก สร้างเงินให้ประเทศ 36,129 
ล้านบาท (+5.7%) การค้าผ่านแดนไปสิงคโปร์ 
ส่งออกทางบกเดอืน ก.ย. มูลค่า 5,261 ล้านบาท 
และช่วง 9 เดอืนแรก ยอดส่งออก 38,302 ล้านบาท 
(-8.2% ) 

จรุนิทร์ ลกัษณวศิิษฏ์
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“กระทรวงพลงังานได้มกีารประกาศใช้ แผนแม่บทการพฒันาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกรดิของประเทศไทย โดยจะมคีวามส�าคญัและก่อให้เกดิประโยชน์ต่อการพฒันา
ระบบไฟฟ้าในอนาคต ช่วยเพิม่ความยืดหยุน่ให้กบัระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้
สามารถรองรบัการเพิม่ขึน้ของพลงังานหมนุเวยีน รวมถงึการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พลังงานแบบกระจายศูนย์ ประเภทต่างๆ ทีจ่ะเติบโตตามแนวโน้มของโลก เพือ่ช่วย
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สทุธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050”

วัฒนพงษ์ คโุรวาท 
ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผน

พลงังาน (สนพ.)  

“โซลาร์เซลล์ลอยน�้าไฮบริด”
ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของคนไทย

ทส.ผนึกก�ำลังทุกภำคส่วนยกระดับกำร
ป้องกนัและแก้ไขปัญหำไฟป่ำ หมอกควนั และ
ฝุ ่นละออง ปี 2566 มุ่งนโยบำย “3 พื้นที่  
7 มำตรกำร” สร้ำงควำมเชือ่ม่ัน ยกระดบัคุณภำพ
อำกำศทีด่ใีห้กบัประชำชน

นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เป ็นประธานมอบนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง   
ปี 2566 โดยกรมควบคุมมลพิษได้สรุปภาพรวม
สถานการณ์ฝุน่ละอองทีด่ขีึน้เมือ่เทยีบปีทีผ่่านมา
ทัง้ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและ 17 จงัหวัด ภาคเหนอื  
รวมถึงจ�านวนจุดความร้อนของประเทศไทยที่มี
จ�านวนลดลง 

3 พืน้ที ่ได้แก่ 1) พืน้ทีเ่มอืง 2)  พืน้ทีป่่า และ 3) พืน้ที่
เกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สือ่สารเชิงรุก 
ยกระดับปฏบิตักิาร สร้างการมีส่วนร่วม” ดงันี้

1. เร่งรัดการประชาสมัพนัธ์เชงิรกุและแจ้งเตอืน
ล่วงหน้า 7 วันทกุพืน้ท่ี

2. ยกระดับมาตรการการด�าเนินงานตาม 
แผนปฏบิตักิารขบัเคลือ่นวาระแห่งชาต ิ “การแก้ไข 
ปัญ หามลพิษด้านฝุ ่นละออง” และแผนอื่น 
ทีเ่กีย่วข้อง

3. ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบ
ครบวงจร (ชงิเก็บ ลดเผา และ Burn Check)

4. ก�ากบัดแูลการด�าเนนิการในทกุระดบัอย่าง
เข้ ม ง วด ตดิตามผลการด�าเนนิการและประเมิน
สถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง

5. ล ด จดุความร้อน ป้องกนัและควบคมุการ
เกิ ด ไ ฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์ 
ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating 
System : FDRS)

6. ผ ลักดนักลไกระหว่างประเทศ เพือ่ให้การ
ป้อ ง กันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
มีประสทิธภิาพสูงสดุ

7. ใ ห้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วาง แ ผนและด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าและฝุน่ละออง

และ เ ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการคาดการณ์ของ
ศูน ย์ พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริกาท่ีคาดว่าปรากฎการณ์ “ลานีญา” 
จะเร่ิมน้อยลง หรืออนุมานได้ว่ามีสภาวะแห้งแล้ง
มากข้ึน

ส�าห รับการรบัมอืสถานการณ์ไฟป่า หมอกควนั
และฝุ่ นละออง PM 2.5 ซึง่เป็นปัญหาทีร่ฐับาล
ให้ค ว า มส�าคัญและมีการแก้ไขปัญหามาอย่าง 
ต่อเน่ือง ตามแผนปฏิบตักิารขับเคลือ่นวาระแห่งชาติ  
“การแก้ไขปัญหามลพษิด้านฝุน่ละออง” อีกทัง้ได้มกีาร
ยกระดับความเข้มงวดการด�าเนินงานในทุกปี โดย
การจั ด ท�าเป็นแผนเฉพาะกจิเพือ่การแก้ไขปัญหา
มลพษิด้านฝุ่นละออง ตัง้แต่ปี 2564 จนถงึปัจจุบนั
ซึ่ง ค ณ ะ ก รรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้ 
ความเหน็ชอบแผนเฉพาะกิจเพือ่การแก้ไขปัญหามลพษิ 
ด้าน ฝุ่ น ละออง ปี 2566 โดยในปีนี ้ มุ่งเน้นยก
ระดบัความเข้มงวดการด�าเนนิงานภายใต้หลกัการ  

วราวุธ ศลิปอาชา

กำรเ ป ล่ี ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ
ส่งผ ล ใ ห้ ท่ัวโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัต ิ
ทำงธ ร ร ม ช ำติทั้งพำยุ น�้ำท ่วม น�้ำแล ้ง  
กำรเ พิ่ ม ขึ้นของระดับน�้ำทะเล รวมถึงปัญหำ
สิ่ง แ ว ด ล้อมท่ีทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเร่ือยๆ 
ท�ำให้ เ ป้ ำหมำยของกำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์สทุธเิป็นศนูย์ (Carbon 
Neutrality) เข้มข้นมำกขึน้กว่ำเดิม กำรลด
กำรปล่อ ย ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ของภำค
พลงังำนจึงเป็นหน่ึงในแนวทำงหลักทีห่ลำย
ประเท ศ ใ ห้ ควำมส�ำคัญและเร่งเดินหน้ำ
เพือ่ ส นั บ สนุนเป้ำหมำยดงักล่ำว เช่นเดยีว
กบัปร ะ เ ท ศ ไทยท่ีสนบัสนุนกำรใช้พลงังำน
สะอำดโดยเฉพำะในภำคกำรผลติไฟฟ้ำและ
ขนส่ง  ซึ่ งตัง้เป้ำเพิม่สดัส่วนกำรผลติไฟฟ้ำ
จำกพลังงำนหมนุเวยีนให้มำกขึน้ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 50

การผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์บน
ทุ่นลอยน�า้ หรอืโซลาร์เซลล์ลอยน�า้ ถอืเป็น

ทส.มุ่งนโยบาย “3 พืน้ท่ี 7 มาตรการ”
ยกระดบัแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน/ฝุน่ละออง

นวตักรรมทีห่ลายประเทศทัง้ในยโุรปและภมูภิาค
เอเชียน�ามาใช้เพือ่ตอบโจทย์การผลติไฟฟ้าจาก
พลงัง า น ส ะ อ า ด ส�าหรบัโซลาร์เซลล์ลอยน�า้
ของประเทศไทยยงัมีความพเิศษมากขึน้ เพราะ
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.  
ได้พัฒนาต่อยอดสูร่ะบบผลติไฟฟ้าพลังงานสะอาด
แบบผสมผสานระหว่างพลงังานแสงอาทติย์กับ
พลงัน�้ าจากเข่ือนในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน

 กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของโซลำร์เซลล์
 ลอยน�ำ้ไฮบรดิ

โรงไฟฟ้า โ ซ ล า ร์เซลล์ลอยน�้าไฮบริด
เป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต ท่ีจะเข้ามาแทน 
โรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ เพือ่ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรปูธรรม เป็นการ
ผลิตไฟฟ้ า แ บ บ ไฮบริดระหว่างพลังงานแสง
อาทิตย์และพลงัน�า้ทีม่อียูเ่ดมิ ควบคมุด้วยระบบ
บรหิารจดัการพลงังาน (Energy Management 
System : EMS) ร่วมกบัการพยากรณ์อากาศ 
(Weather Forecast System)  เพ่ือลดข้อจ�ากดั
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนทีป่กตแิล้ว
จะขึน้อยู่ กั บสภาพอากาศ โดยน�าพลงังานแสง
อาทิตย์ม า ช่ ว ยเสริมความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ
ในช่วงเช้ า ห รอืช่วงบ่าย และน�ามวลน�า้มาผลติ
ไฟฟ้าเสริ ม ค ว ามต้องการสูงสดุในช่วงค�า่ เพือ่
ตอบสนองค ว า ม ต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น 
และยาวนานขึน้

 ตอบโจทย์พลงังำนสะอำด
 เพือ่คนไทยทกุคน

โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน�า้ไฮบรดิในเข่ือน
ของ กฟผ.  ไ ม่ เพียงเป็นพลังงานสะอาดเท่าน้ัน 
แต่ยงัตอบโจทย์พลงังานเพือ่ทกุคน เพราะการ
ตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�า้ในเข่ือนของ กฟผ. 
โดยเฉพาะ ใ น พื้นท่ีเขื่อนสิรินธร คิดเป็นพื้นท่ี 
ไม่ถึงร้อยละ  1 ของพืน้ทีอ่่างเก็บน�า้ จงึไม่กระทบ
ต่อพืน้ที่ ท า งการเกษตร อกีทัง้ยงัมค่ีาไฟฟ้าใน
อัตราที่ ต�่า  เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงการ 

 โรงไฟฟ้ำทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
 ในทกุมิติ

โซลาร์เซ ล ล์ลอยน�า้ไฮบรดิเป็นกระบวนการ
ผลติไฟฟ้ า จ ากพลงังานสะอาดไม่ก่อให้เกดิก๊าซ
คาร์บอนไ ด อ อกไซด์ จงึช่วยลดการปล่อยก๊าซ

(HDPE) ผสม UV Protection ซึง่เป็นวสัดุ
ประเภทเดี ย วกับท่อส่งน�า้ประปาจงึเป็นมติร
ต่อส่ิงแวด ล้อมและมอีายกุารใช้งานนานกว่า 
25 ปี อีกทัง้การตดิตัง้แผงโซลาร์เซลล์ปกคลมุ
ผวิน�า้ยั ง ช่วยลดการระเหยของน�า้ รวมทัง้ยงั
ช่วยลดการน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิพือ่เป็นเช้ือเพลงิ
ผลติไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อกีด้วย

ควำมส�ำเร็ จ ข อ งโซลำร์เซลล์ลอยน�้ำ 
ไฮบริดเขื่ อ น สิรินธรถือเป็นก้ำวส�ำคัญของกำร
เดินหน้ำผลิตไฟฟ้ำจำกพลงังำนสะอำดทีเ่ช่ือถอื
ได้ และแสด ง ถึ งควำมมุง่มัน่เอำจรงิเอำจงั
ในกำรส่งเสริมพลังงำนสะอำดของไทย โดย
ให้ควำมส�ำคั ญ กับชุมชนโดยรอบ เพื่อกำร

ทีม่ขีนาดใหญ่ (Economy of Scale) บนพ้ืนที่
ผวิน�า้ของเข่ือน กฟผ. ท่ีสามารถลดต้นทนุจัดซือ้
ทีด่นิส�าหรบัสร้างโรงไฟฟ้าได้ และใช้อปุกรณ์ทีม่ ี
อยูใ่ห้เตม็ประสทิธภิาพ เช่น หม้อแปลง สายส่ง เป็นต้น 
ซึ่งสามารถช่ว ย ล ด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
ด�าเนินการทีเ่กี่ยวข้องลงได้ส่งผลให้ได้ราคาทีถ่กู
และสามารถแข่งขนัได้

แสงอาทติย์ทุน่ ล อ ยน�า้ร่วมกบัโรงไฟฟ้าพลงัน�า้  
(Hydro-floating Solar Hybrid) หรอืโรงไฟฟ้าโซ
ลาร์เซลล์ลอยน�า้ไฮบรดิ จ�านวน 16 โครงการทัว่
ประเทศ มกี�าลงัการผลิตรวม 2,725 เมกะวัตต์ 
ตามแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2561-2580 ฉบั บ ป รั บปรุง ครั้งที่ 1 
(PDP2018 Revision 1) เพือ่ให้ผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนได้อย่างต่อเนือ่งยาวนาน 

โดยน�าร ่องที่ เขื่ อน สิ ริ นธร จั งหวัด
อบุลราชธาน ี เป็นแห่งแรก  มกี�าลงัผลติตดิตัง้ 
45 เมกะวตัต์ และยงันบัเป็นโซลาร์เซลล์ลอยน�า้
ไฮบริดพลงัน�า้ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ซึง่ใช้แผงโซลาร์เซลล์ 
มากถึง 144,420 แผ่น ติ ด ต้ังอยู ่บนพื้นท่ี 
ผวิน�า้ประมาณ 450 ไร่ เทียบเท่าสนามฟตุบอล 
70 สนาม และได้จ่ายไฟเ ชิ ง พ าณิชย์ไปแล้ว 
เมือ่วนัที ่31 ตลุาคม 2564

เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเ ห ตุ ข องภาวะโลกร้อน 
นอกจากนี ้ยงัใช้แผงโซลาร์เซลล์ชนดิ Double 
Glass ทีม่คีวามแขง็แร ง ท นท านสงู และทน
ความชืน้ได้ดี สามารถออกแบบวางชดิผวิน�า้ซึง่
ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพก า ร ผ ลติไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทติย์ถงึร้อยละ 10–15 ใช้ทุน่ลอยน�า้เป็น
ทุน่พลาสตกิ ชนิด High Density Poly Ethylene 

อยูร่่วมกนัอย่ำงยัง่ยืน โดย กฟผ. ได้เตรยีม
พฒันำโครงกำรโซลำร์เซล ล์ ล อ ยน�ำ้ไฮบรดิ 
ในพืน้ทีเ่ข่ือนของ กฟผ. ทัง้ 9 เขือ่นท่ัวประเทศ 
รวม 16 โครงกำรอย่ำงต่อเนือ่ง รวมก�ำลงั
ผลติทัง้หมด 2,725 เมกะวัตต์ เพือ่เดนิหน้ำ 
สู่สังคมไร้คำร์บอนอย่ ำ ง แ ท้จริงในอนำคต 
เพือ่คนไทยทกุคน

นำยกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวง
พลงังาน เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติ
เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานใน
สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานในช่วงเดือน
ตลุาคม – ธนัวาคม 2565 อาท ิเช่น มาตรการ
ตามแนวทางการบรหิารจดัการก๊าซธรรมชาติ 
ปี 2565 การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม
จากโรงไฟฟ้าพลังน�้าในประเทศเพื่อนบ้าน  
รวมถึงมาตรการขอความร่วมมือในการประหยัด
พลังงานในภาคธรุกิจและอตุสาหกรรม และ
เร่งรัดการอนุมัติ/อนุญาตการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นต้น 
ซึ่งการด�าเนินการตามมาตรการดังกล่าว 
จะสามารถประมาณเทียบเท่าการลดการน�าเข้า 
Spot LNG 

ท้ังน้ี ท่ีประชุม กพช.ได้มอบหมายให้
ส�านักงาน กกพ. ติดตามสถานการณ์ราคา
พลงังาน โดยเปรยีบเทียบราคา Spot LNG 
น�าเข้ากับราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนในแต่ละ
มาตรการ เพื่อน�ามาพิจารณาในการท่ีจะ
คงการใช ้มาตรการที่มีความคุ ้มค ่าและ 
เลิกใช้มาตรการที่ไม่มีความคุ ้มค่าโดยค�านึง
ถึงประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส�าคัญ หาก
สถานการณ์ราคาพลังงานเปล่ียนแปลงไป
อันจะส่งผลให้ต้องมีการเปล่ียนแปลงการใช้
มาตรการต่างๆ แล้วให้ส�านกังาน กกพ. รายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับ
สถานการณ์ฉกุเฉนิด้านพลังงาน (คณะอนกุรรมการฯ) 
โดยเร็ว และที่ประชุมได ้มอบหมายให ้
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน 
(กบง.) โดยคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม 

กพช.เคาะมาตรการช่วยประชาชน
ฝ่าวิกฤตราคาพลงังานท่ีเพิม่สงูขึน้

การด�าเนนิงานตามมาตรการบรหิารจดัการพลงังาน 
ในสถานการณ์วกิฤตราคาพลังงาน ในช่วงเดอืน
ตุลาคม 2565–เดือนธันวาคม 2565 อย่างใกล้ชิด 
และรายงานต่อ กพช. ทราบต่อไป

นอกจากนี ้ ทีป่ระชมุ กพช.ยงัมมีตเิหน็ชอบ
แนวทางการก�าหนดอตัราค่าบรกิารไฟฟ้า สเีขยีว 
(Utility Green Tariff) ในโครงสร้างอตัราค่าไฟฟ้า
ขายปลกี โดยประกอบด้วย (1) อัตราค่าบริการ
ไฟฟ้าสีเขียวจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนท่ี
มีอยู่เดิมในระบบไฟฟ้า ซึง่เป็นการน�าใบรบัรอง

การผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน (Renewable 
Energy Certificate: REC) ของโรงไฟฟ้าเดมิที่
รฐัมีกรรมสทิธิม์าให้บรกิารร่วมกับการให้บรกิาร
พลังงานไฟฟ้า และเป็นการให้บรกิารในลักษณะท่ี
ผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่ต้องเจาะจงแหล่งทีม่าของไฟฟ้าและ 
REC ในการขอรบับรกิาร 

โดยมีอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium) 
เพิม่เตมิจากอัตราค่าไฟฟ้าตามปกตทิีค่รอบคลุม
ต้นทนุค่า REC รวมถงึองค์ประกอบอืน่ๆ ตามที่
คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) จะ
ก�าหนดต่อไป (2) อตัราค่าบรกิารไฟฟ้าสเีขยีวจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนใหม่ และโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเดิมในระบบไฟฟ้าทั้งของรัฐ

และเอกชน ซึง่เป็นการให้บรกิารพลังงานไฟฟ้า
และ REC ซึง่มาจากแหล่งเดยีวกัน โดยผูใ้ช้
ไฟฟ้าต้องเจาะจงกลุ่มโรงไฟฟ้า (Portfolio) 
ในการรับบรกิาร และอตัราค่าบริการก�าหนด
จากต้นทุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ  
REC ของแต่ละ Portfolio รวมถึงองค์ประกอบอืน่ๆ 
ตามท่ี กกพ. จะก�าหนดต่อไป ทั้งนี้ ในการ
ก�าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าสีเขียวท้ังสองรูปแบบ รวมถึงการ
จดัสรรต้นทนุการให้บรกิารแก่ผูใ้ช้ไฟฟ้าทัว่ไป
ทีค่รอบคลมุต้นทนุสาธารณะ และวธีิการและ
เงือ่นไขทีเ่ก่ียวข้องในการด�าเนนิการ กกพ. จะ
พจิารณาก�ากบัดแูลภายใต้พระราชบญัญตักิาร
ประกอบกจิการพลงังาน พ.ศ. 2550 ให้โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผูใ้ช้ไฟฟ้าทกุกลุม่ 

ท้ังนี้ ยังมีมติเห็นชอบการทบทวนการ
ก�าหนดอตัราเงินน�าส่งเข้ากองทนุพฒันาไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์การก�าหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้า ประเทศไทย ปี 2554-2558 โดย
ให้มีการปรับปรุงข้อความการน�าส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) เพื่อ
การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่
มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย จากเดมิ “โดย
เรยีกเกบ็จากผูร้บัใบอนญุาตจ�าหน่ายไฟฟ้าใน
อตัรา 0.5 สตางค์ต่อหน่วย” เป็น “โดยเรยีก
เกบ็จากผูร้บัใบอนญุาตจ�าหน่ายไฟฟ้าในอัตรา
ไม่เกิน 0.5 สตางค์ต่อหน่วย” เพือ่ให้ กกพ. 
สามารถก�าหนดอตัราเงนิส่งเข้ากองทนุพัฒนา
ไฟฟ้าจากผู้รับใบอนุญาตจ�าหน่ายไฟฟ้าเป็น 
0 บาทต่อหน่วยเป็นการช่ัวคราว ซึง่แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบภาระค่าไฟฟ้า
ต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานท่ี
เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้จ่ายเงนิกองทนุพฒันาไฟฟ้าให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุดต่อทกุภาคส่วน  

การคาดการณ์แนวโน้มฝุ ่นละอองปี 2566 
สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีท่ีผ่านมา อันเนื่องมาจาก 
สภาพอุตุนิยมวิทยาตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายนนี ้
จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะมีสภาพ
เพดานการลอยตัวอากาศต�่า สภาวะอากาศที่นิ่ง  
ลมสงบ สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาท่ีคาด
การณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย 
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กระทรวงพลังงำน มองทำงรอดของวิกฤต
พลังงำนประเทศ ต้องส่งเสริมกำรผลิตไฟฟ้ำ 
จำกพลังงำนหมุนเวียน เข้ำสู่ระบบตำมแผนพีดีพี  
ฉบับใหม่ รวมกว่ำ 10,000 เมกะวัตต์ ส่งเสรมิกำรใช้ 
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ 

นำยกลุศิ สมบตัศิริ ิปลดักระทรวงพลังงาน กล่าว
ในงานเสวนาหาทางออก ฝ่าวิกฤต “พลังงานโลก” 
ทางรอด “พลงังานไทย” ในหวัข้อ “ถอดบทเรียนวกิฤต
พลงังานโลก สะเทอืนถงึไทย” จดัโดย สมาคมผูส้ือ่ข่าว
เศรษฐกิจว่า ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเผชิญกับ
วกิฤตโควดิ-19 ต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และน�าไปสู่
มาตรการลอ็กดาวน์ในหลายประเทศ ส่งผลให้การใช้
พลงังานลดลงและผลกัดนัให้ราคาน�า้มนัดบิในตลาด
โลกปรับลดลงอย่างมาก แต่แล้วเมื่อโควิด-19 เริ่ม
คลีค่ลายลงในช่วงปลายปี 2564

ความต้องการใช้น�้ามันก็กลับมาเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ราคาน�า้มนัดิบกลบัมาเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว และถูกซ�า้เตมิ
จากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นในช่วง
เดอืน ก.พ. 2565 ส่งผลให้ราคาพลังงานปรบัสงูขึน้ไปอีก 
122-140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยน�้ามันดีเซล ท�า
สถติิสงูสดุไปแตะ 180 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในเดอืน  
มี.ค. 2565 น�า้มนัดบิแตะระดบั 145 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 
และเบนซนิอยูท่ี่ระดับ 160  ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

โดยในช่วงวกิฤตดังกล่าว ส่งผลให้ราคาพลังงาน
ปรับขึ้นยกแพงทั้งน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาล
จึงได้งัดมาตรการที่มีอยู่ออกมารับมือ ซึ่งในช่วงน้ัน
กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ มเีงินสะสมอยูป่ระมาณ 4 หมืน่
ล้านบาท ก็น�าไปใช้อุดหนุนราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม 
(LPG) และอดุหนนุต่อเป็นเวลา 2 ปี ก่อนทยอยปรบัข้ึน 
ราคาถงัขนาด 15 กโิลกรัม 15 บาทต่อถัง จนล่าสดุ 
ราคาขายปลีกตรึงไว้อยู่ท่ี 408 บาทต่อถงั จากต้นทนุ
ทีแ่ท้จริงควรปรับขึน้ไปอยู่ท่ีประมาณ 460 บาทต่อถงั 

ด้านราคาน�้ามันดีเซล ประเทศไทยเองถือเป็น
ประเทศน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก  
แม้จะมีการผลิตน�า้มนัจากแหล่งบนบกในประเทศได้เอง 
แต่กมี็สดัส่วน อยูท่ี ่8% เท่านัน้ ทีเ่หลือ 92% เป็นการ
น�าเข้า และส่วนใหญ่น�าเข้าจากตะวันออกกลาง  
จึงต้องอ้างอิงราคาดูไบมา โดยในช่วงไตรมาส 1  
ปี 2565 ที่ราคาน�้ามันปรับขึ้นไปทะลุ 100 ดอลลาร ์
ต่อบาร์เรล  ทางกระทรวงการคลงักไ็ด้ออกมาตรการเม่ือ
วนัที ่17 ก.พ. 2565 ปรับลดภาษสีรรพสามติน�า้มนัลง 
3 บาทต่อลิตร 

ขณะท่ีกระทรวงพลังงานก็ได้ปรับลดสัดส่วน 
การผสมน�า้มันไบโอดเีซลจากบ ี7, บ2ี0, บ1ี0 เหลอืแค่ 

ก.พลังงานดนัผลติไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน
ตามแผนพีดพี ีรวมกว่า 10,000 เมกะวตัต์

บ5ี ซึง่ในช่วงเวลานัน้เงินกองทนุน�า้มนัฯ ยงัไม่มสีถานะตดิลบ 
ทางกลุ่มรถบรรทุกก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐตรึงราคา
ดเีซล รฐับาลกไ็ด้แบ่งเงนิจากกองทนุน�า้มนัฯ เข้ามาช่วย
พยงุราคาไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลติร เพือ่บรรเทาภาระ 
ค่าครองชีพของประชาชน จนปัจจุบันกองทุนน�้ามันฯ
ตดิลบกว่า 1 แสนล้านบาท 

นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นเชื้อเพลิงหลักใน
การผลิตไฟฟ้า สดัส่วน 70% ซึง่เดมิมาจากแหล่งก๊าซฯ
ในประเทศ กต้็องหันไปน�าเข้าก๊าซธรรมชาตเิหลว (LNG) 
จากต่างประเทศ หลงัเกดิปัญหาเปลีย่นผ่านการบริหารจดัการ 
ก๊าซฯ แหล่งเอราวณั ท�าให้ก�าลงัผลิตก๊าซฯ ลดลงเหลอื
ประมาณ 200-300 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั จากเดมิอยูท่ี่
ประมาณ 500 ล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวนั ซ่ึงปัจจบัุน ปตท.สผ. 
ที่เป็นผู้บริหารจัดการแหล่งเอราวัณฯ ก็อยู่ระหว่างเร่ง
การผลิตก๊าซฯ อย่างเตม็ที ่และทีผ่่านมา รฐัได้ให้ กฟผ.
เข้าไปช่วยแบกรับภาระจากการชะลอปรับขึ้นค่าไฟฟ้า 
จนเป็นเงนิกว่า 1 แสนล้านบาทแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ามันดิบในไตรมาส 3-4 ปีนี ้ 
ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 95-98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล  
แต่ในช่วงเดอืน พ.ย.-ธ.ค.น้ี น�า้มนัดบิยงัมคีวามต้องการใช้
สงูขึน้ เพราะเข้าสู่ช่วงฤดหูนาวในต่างประเทศ ท�าให้ราคา
พลงังานในช่วงปลายปียงัมคีวามเสีย่งด้านราคา 

โดยประเมนิว่า ช่วงไตรมาส 4 ปีนี ้ราคาก๊าซ LNG 
จะปรับข้ึนไปอยู่ที่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์ต่อล้านบี
ทยี ูขณะท่ีดรูาคา spot LNG เดือน ธ.ค.นี ้คาดว่า จะอยู่ท่ี  
30 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ขณะที่มอร์แกนสแตนเลย์  
คาดการณ์ปี 2566 ราคา LNG จะอยู่ 39 ดอลลาร์ต่อล้านบทียีู 
และไตรมาส 2 จะปรบัขึน้ไปแตะ 50 ดอลลาร์ต่อล้านบทียีู 
ซึง่สอดคล้องกับการประเมนิของ กลุม่ปรซิมึ ปตท. (PTT 
PRISM) มองว่า จะอยู่ประมาณ 39 ดอลลาร์ต่อล้านบทียูี 

ทัง้น้ี กระทรวงพลงังานประเมินว่า หากราคาน�า้มนั
ดบิในปี 2566 อยู่ทีร่ะดบั 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ยังเป็นระดบัทีบ่รหิารจดัการได้ เพราะปัจจุบนั กองทนุ 
น�า้มันฯ กใ็ช้เงนิเข้าไปพยงุราคาดเีซล ประมาณ 2-3 บาท
ต่อลติร เพือ่ไม่ให้ราคาขายปลกีเกิน 35 บาทต่อลติร จาก
ก่อนหน้าที ่ทีต้่องเข้าไปพยุงถงึ 14 บาทต่อลติร ในช่วงที่
ราคาน�า้มนัดิบแตะระดบั 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

“กระทรวงพลังงานยังเตรียมด�าเนินมาตรการพยุง
อตัราค่าไฟฟ้าในไตรมาส 4 ปีน้ี ถงึไตรมาส 1 ของปี 2566 
ให้อยูใ่นอตัราไม่เกนิ 4.72 บาทต่อหน่วย เพือ่ลดภาระ
ค่าครองชีพให้กับประชาชน ภายใต้สมมติฐานราคาน�้ามันที่
ระดบั 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยหากราคา LNG สงู
เกนิ 25 ดอลลาร์ต่อล้านบทียูี กจ็ะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลติ

นอกจากน้ี จะต้องเร่งการผลิตก๊าซฯจากแหล่งใน
ประเทศ ท้ังการเร่งเพ่ิมก�าลังผลิตก๊าซฯแหล่งเอราวัณ 
และเพิ่มการผลิตก๊าซฯแหล่งอ่ืนๆ ตลอดจนการจัดซื้อ
ก๊าซฯ จากเมียนมาเพ่ิมเติมท้ังแหล่งซอติก้า และยาดานา 
รวมถงึซือ้ก๊าซฯ เพิม่จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซยี หรอื 
MTJA อกีทัง้การรบัซือ้ไฟฟ้าพลงัน�า้จากลาว เพิม่เติม

รวมถงึส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อวี)ี เพ่ือลดการ
ใช้น�า้มนั ซ่ึงจากข้อมลูช่วง 9 เดอืนแรกของปีนี ้ยอดซือ้
รถอีว ีเพิม่ 223% หรอือยู่ที ่13,298 คัน ซึง่บอร์ดอวีก็ี
อยูร่ะหว่างจดัท�ามาตรการสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุผลติ
แบตเตอรีใ่นประเทศ เพือ่ลดต้นทนุรถอวีใีห้ประชาชนเข้า
ถงึรถอีวไีด้ง่ายขึน้ รวมถงึดแูลเรือ่งของการจดัท�าระบบ
ชาร์จไฟฟ้าทีบ้่านเพือ่อ�านวยความสะดวก ขณะเดียวกนั 
3 การไฟฟ้า คือ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. ก็ได้เร่งประสาน
งานจดัท�าเรือ่งข้อมูลเชือ่มโยงการใช้แอปลเิคชนัรองรบั
การใช้งานรถอวีท่ีีหลากหลายยีห้่อ ให้สามารถเชือ่มฐาน
ข้อมูลทัง้ระบบ และในช่วงกลางปี 2566 กฟผ.จะเริม่จดั
ท�าระบบช�าระค่าบรกิารชาร์จไฟฟ้าของรถอวีทีีช่�าระร่วม
กนัได้” นายกุลศิ กล่าว

นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังเร่งส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบตามแผน
พดีพีี ฉบบัใหม่ รวมกว่า 10,000 เมกะวตัต์ ซึง่จะมกีาร
ผลติไฟฟ้าจากโซลาร์ฯ ถงึ 6,000 เมกะวตัต์ และมีโซลาร์
ลอยน�า้ในเข่ือนของ กฟผ.อกีประมาณ 2,700 เมกะวตัต์ 
แม้ว่า กฟผ.จะมศีกัยภาพ ท�าได้ถงึ 10,000 เมกะวัตต์ใน 
20 ปี ตลอดจนพืน้ทีเ่หมอืงแม่เมาะของ กฟผ. ทีห่ากใน 
20 ปีข้างหน้า เลกิใช้โรงไฟฟ้าถ่านหนิ กย็งัมศีกัยภาพที่
จะท�าโซลาร์ฟาร์มได้อกี ท�าให้ต่อไป กฟผ.จะกลายเป็น 

น�ำ้มันเชือ้เพลงิรอบ 9 เดอืนปี 65 
เพิม่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนร้อยละ 15.5

นำงสำวนนัธกิำ ทงัสพุำนชิ อธบิดกีรมธรุกจิ
พลงังาน ภาพรวมการใช้น�า้มันเชือ้เพลงิเฉลีย่เดอืน
มกราคม–กันยายน 2565 อยู่ที่ 150.24 ล้านลิตร/วัน  
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 
15.5 โดยการใช้กลุม่ดเีซลเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.5 น�า้มนั
อากาศยานเชงิพาณิชย์ (Jet A1) เพิม่ขึน้ร้อยละ 
84.0 น�า้มนัเตาเพิม่ข้ึนร้อยละ 19.2 LPG เพิม่ขึน้
ร้อยละ 8.9 และการใช้ NGV เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.5 
การใช้กลุม่เบนซนิเพิม่ขึน้ร้อยละ 5.4 ขณะทีน่�า้มนัก๊าด 
ลดลงร้อยละ 8.1 

ทั้งน้ี ภาพรวมการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มข้ึน
เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้ม
คลีค่ลายไปในทศิทางทีด่ ี ประกอบกบัมีการด�าเนนิ
มาตรการทางสาธารณสขุอย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง
ส่งผลให้สามารถผ่อนปรนมาตรการและข้อจ�ากัด
ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยดึงดูดให้
นักท่องเทีย่วต่างชาตเิข้ามาท่องเทีย่วในไทยเพิม่ขึน้

กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ส่งผลให้ความต้องการใช้น�า้มันเพิม่ขึน้ 

การใช้ LPG เดอืนมกราคม–กนัยายน 2565 
เฉลี่ยอยู่ที่ 18.05 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ร้อยละ 8.9 เนือ่งจากการใช้ใน
ทกุภาคเพิม่ข้ึน โดยภาคขนส่งอยู่ที ่2.16 ล้านกก./วนั 
เพิม่ข้ึนร้อยละ 28.4 ภาคปิโตรเคมีอยูท่ี ่8.13 ล้าน
กก./วัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 8.6 ภาคอตุสาหกรรมอยูท่ี่ 
2.04 ล้านกก./วนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.5 และภาคครวั
เรอืนอยูท่ี ่5.72 ล้าน กก./วนั เพิม่ขึน้ ร้อยละ 2.4

การใช้ NGV เดือนมกราคม–กนัยายน 2565 
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 9.5 อย่างไรกต็าม เมือ่
เทยีบกบัช่วงเดือนมกราคม-สงิหาคม 2565 พบว่า
ยงัคงทรงตัวในระดับเดิม

การน�าเข้าน�้ามันเชื้อเพลิงเดือนมกราคม– 
กันยายน 2565 เฉล่ียอยู่ที ่ 1,034,357 บาร์เรล/วนั  
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2 
เนือ่งจากความต้องการใช้เพิม่มากขึน้ โดยการน�าเข้า
น�า้มันดิบอยูท่ี ่964,658 บาร์เรล/วัน เพิม่ข้ึนร้อยละ 
12.9 โดยมลูค่าการน�าเข้าน�า้มนัดิบอยูท่ี ่ 111,107 
ล้านบาท/เดอืน เพิม่ขึน้ร้อยละ 100.8 ส�าหรับการน�า
เข้าน�า้มนัส�าเรจ็รปู (น�า้มนัเบนซนิพืน้ฐาน น�า้มนั
ดีเซลพื้นฐาน น�้ามันเตา น�้ามันอากาศยาน และ 
LPG) เพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่69,699 บาร์เรล/วนั เพิม่ขึน้
ร้อยละ 94.8 คิดเป็นมลูค่าการน�าเข้ารวม 5,909 
ล้านบาท/เดือน

การส่งออกน�้ามันส�าเร็จรูปเดือนมกราคม– 
กนัยายน 2565 เป็นการส่งออกน�า้มนัเบนซนิ น�า้มนั
ดีเซล น�า้มันเตา น�า้มนัอากาศยาน น�า้มนัก๊าด และ 
LPG โดยปริมาณส่งออกอยูท่ี ่164,808 บาร์เรล/วนั 
ลดลงร้อยละ 36.8 คดิเป็นมูลค่าส่งออกรวม 21,296 
ล้านบาท/เดือน เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.0

กลุศิ สมบตัศิริิ สมฤด ีพูพ่รอเนก

นนัธกิา ทงัสพุานชิ 

ท�าให้การใช้น�า้มนักลุม่เบนซนิเดอืนมกราคม– 
กนัยายน 2565 เฉลีย่อยูท่ี ่29.92 ล้านลติร/วัน เพิม่
ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 5.4 ส�าหรบั
การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์ 
อี85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.01 ล้านลิตร/วัน 15.91  
ล้านลิตร/วนั และ 0.92 ล้านลิตร/วนั ตามล�าดบั 
ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซินลดลง
มาอยูท่ี ่ 5.54 ล้านลติร/วนั และ 0.53 ล้านลติร/วนั 
ตามล�าดบั 

การใช้น�า้มนักลุม่ดเีซลเดอืนมกราคม–กนัยายน 
2565 เฉลีย่อยูท่ี ่72.41 ล้านลติร/วัน เพิม่ขึน้จากช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 18.5 การใช้ทีเ่พิม่ขึน้เป็น
ผลจากมาตรการช่วยเหลอืโดยตรึงราคาน�า้มนัดีเซล
ไม่ให้เกนิ 30-35 บาท/ลติร ของมาตรการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามติน�า้มนัดเีซล และกลไกกองทนุน�า้มนั
เชือ้เพลงิ เน่ืองจากราคาน�า้มันเชือ้เพลงิในตลาดโลก 
มีความผันผวนสูง รวมทั้งปริมาณการใช้น�้ามัน
ดเีซลพ้ืนฐานทีเ่พิม่ขึน้จากภาคไฟฟ้า ส�าหรับน�า้มนั
ดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63.70 
ล้านลติร/วัน และน�า้มนัดเีซลพืน้ฐานเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่
5.93 ล้านลิตร/วนั ขณะทีน่�า้มนัดีเซลหมนุเร็วธรรมดา
ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 2.58 ล้านลิตร/วัน 
และน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้  
0.19 ล้านลติร/วนั

การใช้น�า้มันอากาศยานเชิงพาณชิย์ (Jet A1) 
เดือนมกราคม–กันยายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.94 
ล้านลติร/วนั เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนร้อยละ 
84.0 เน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการการบนิและ
การเดินทางเข้า-ออกประเทศ รวมทั้งมาตรการ

ตลอดจนการท�าเรื่องของกรีนไฮโดรเจน และในการ
ประชมุ APEC 2022 ในเดือน พ.ย.น้ี ประเทศไทยจะมกีาร
ลงนาม MOU กบัต่างประเทศ เช่น ญีปุ่่น เข้ามาท�าเรือ่ง
ของ CCUS รถอวีี  ไฮโดรเจน และการเพิม่ประสทิธภิาพ
พลงังาน เป็นต้น 

“กระทรวงพลงังาน เตรยีมจัดท�าของขวญัปีใหม่ให้
คนไทย โดยจะเสนอในการประชุม กพช.เดือน พ.ย.น้ี 
พจิารณาทัง้เร่ืองของ LPG และค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ใน
ส่วนของค่าไฟ ยังจะดกูลุม่ผูใ้ช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย 
และ 500 หน่วยต่อ รวมถงึจะมมีาตรการเสริมส�าหรบั 
ผูใ้ช้ไฟฟ้าทัว่ไปด้วย”

ส�าหรับความคืบหน้าการกู้เงินของกองทุนน�้ามันฯ 
หลังจากกระทรวงการคลัง ได้เข้ามาค�้าประกันเงินกู้ 
วงเงนิ 150,000 ล้านบาท ตามก�าหนดระยะเวลา 1ปี  
(6 ต.ค. 65-5 ต.ค. 66) นัน้ ทาง สกนช.อยูร่ะหว่างจดัท�ารายละเอยีด 

ด้าน นำงสำวสมฤด ี พูพ่รอเนก รองอธบิดกีรม

ยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ความขัด

แย้งของรสัเซยี และยเูครน ท่ีเกนิเวลายาวนานมากว่า  

8 เดือน และน่าจะยังยืดเยื้อต่อไปอีกนั้น ท�าให้เกิด

วกิฤติพลงังานไปทัว่โลก  โดยท�าให้อุปทานลดลง และ

ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อเน่ืองให้

อตัราเงนิเฟ้อทัว่โลกอยูใ่นระดับสงู และกระทบภาวะ

เศรษฐกิจท่ัวโลก เพราะรัสเซีย เป็นผู้ส่งออกน�้ามัน

อนัดับ 2 ของโลก และส่งออกก๊าซธรรมชาติ อันดับ 1 

ของโลก ส�าหรบัในส่วนของสหภาพยุโรป (อียู) ได้รับ

ผลกระทบอย่างหนกัเช่นกนั เพราะพึง่พาการน�าเข้า

พลังงานจากยุโรปในสัดส่วนสูงมาก โดยน�าเข้าก๊าซ

ธรรมชาต ิ สัดส่วน 40% น�า้มนั 27% และถ่านหนิ 

46% คดิเป็นมลูค่า 3,714 ล้านบาท ส่งผลให้ยุโรปต้อง

ผูล้งทนุพลงังานสะอาด รวมถงึรัฐยงัเพิม่การรบัซ้ือไฟฟ้า
จากพลังงานลมอีก 5 เท่า เป็น 1,500 เมกะวตัต์ และรบั
ซือ้ไฟฟ้าจากขยะด้วย 

ดังน้ัน การรบัซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนท่ีจะ
เข้าสู่ระบบเพิม่ขึน้กว่า 10,000 เมกะวตัต์ในอนาคต ภาค
รัฐจ�าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบส่งไฟฟ้า
ให้ทันสมยั ท�าเรือ่งสมาร์ทกรดิ และสมาร์ทมเิตอร์ ให้
พร้อมรองรับเรื่องของพลังงานหมุนเวียน และรถอีวี  
ทีจ่ะเพ่ิมขึน้ในอนาคต 

รวมถงึยังต้องด�าเนนิการเรือ่งของเทคโนโลยพีลงังาน
ใหม่ๆ เช่น ระบบกกัเกบ็คาร์บอน CCS และ CCUS 

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงไฟฟ้าเอกชน หนัไปใช้
น�า้มันดเีซลเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าทดแทนก๊าซฯ ซึง่คาดว่า 
จะใช้ดเีซล ประมาณ 200-300 ล้านลติร 

รวมถึงขยายระยะเวลาปลดระวางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
(ถ่านหนิ) โรงที ่8 ทีจ่ะหมดอาย ุ31 ธ.ค. 2564 ให้ยืดอายุต่อไป 
อกี 2 ปี ท�าให้มกี�าลงัผลติไฟฟ้าเข้าระบบเพิม่ประมาณ 300 
เมกะวตัต์ ในอัตราประมาณ 2-3 บาทต่อหน่วย และยงัมี
แผนให้น�าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงที ่4 ทีป่ลดระวางไปแล้ว 
กลบัมาเดนิเครือ่งผลติไฟฟ้าเข้าระบบอีกครัง้ ซึง่ปัจจบุนั
อยู่ระหว่างศึกษา EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนใน 2-3  
เดอืนข้างหน้า ซึง่จะมกี�าลงัผลติไฟฟ้าเข้าระบบอกี 200 เมกะวตัต์

การใช้เงิน และแผนช�าระหน้ีมาเสนอ คาดว่า จะออก
ประกาศเชิญชวนให้สถาบันการเงินร่วมเสนอเงินกู้ได ้
ต้นเดือน พ.ย.นี ้และน่าจะได้รบัเงนิกู้ก้อนแรกในเดอืน พ.ย.นี้ 
เบือ้งต้น แผนเงนิกู้ จะเป็นการทยอยกูเ้งนิ 12 งวด โดย 
1-2 งวดแรก วงเงินอยูท่ี่ 30,000 ล้านบาท งวดต่อไป
วงเงิน 20,000 ล้านบาท แต่จะต้องกูเ้งินให้เสรจ็ตามระยะ
เวลาเงือ่นไข 1 ปี แต่ในส่วนของการช�าระเงนิกู้ยงัด�าเนิน
การไปต่อเนือ่ง ซ่ึงในอดตีทีเ่คยกูเ้งนิ 70,000 ล้านบาท  
จะใช้เวลาช�าระคนืประมาณ 3-4 ปี 

นอกจากน้ี นายกุลิศ ยังก�าชับว่า ภาครัฐได้งัด
มาตรการเข้ามาดแูลผลกระทบราคาพลงังานอย่างเตม็ทีแ่ล้ว 
แต่สิ่งที่ส�าคัญคือ คนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึงการ
ใช้พลงังานอย่างรู้คณุค่า และต้องเร่ิมเรือ่งการประหยดั
พลงังานอย่างจรงิจงั เพราะ ค่าไฟฟ้า จะไม่ใช่ของถกูอกี
ต่อไป ดงันัน้ กลุม่บ้านอยูอ่าศยั กต้็องเริม่การประหยดั
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แอร์ และขยายสู่ระดับสาธารณะ 
เช่น ญีปุ่น่ ทีเ่ปิดแอร์ 28 องศาในอาคาร เป็นต้น แต่ที่
ส�าคญัสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสนิค้า 
โรงแรม โรงงาน ทีม่สีดัส่วนการใช้ไฟฟ้าปรมิาณสงูจะ
ต้องมุง่เรือ่งการประหยดัพลงังานอย่างจรงิจัง กจ็ะช่วย
ประเทศประหยดัต้นทนุน�าเข้าเชือ้เพลงิลงได้  

ออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพือ่ลดการพึง่พา
พลงังานจากรสัเซยี

ส�าหรับประเทศไทย การแก้ปัญหา และรับมือ
ผลกระทบให้กับประชาชน คล้ายๆ กับของอียู แต่
โดยส่วนตัว ต้องการให้คนไทย ประหยัดการใช้
พลงังาน ไฟฟ้าอย่างจรงิจังมากกว่านี ้ส่วนการทีรั่ฐบาล 
ช่วยเรือ่งราคาพลงังาน เป็นสิง่ท่ีด ีแต่โดยส่วนตวั อยาก
ให้ภาครฐั พจิารณาราคาทีจ่ะช่วยเหลอืให้เหมาะสมกว่านี้  
เพราะการให้ประชาชนยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้า หรือ
น�า้มันในราคาต�า่เกนิไป เพราะรฐัอุดหนนุ ก็อาจไม่ได้
ตระหนักถงึการประหยดัอย่างจริงจัง เพราะยังรู้สกึว่า 
ยงัสามารถจ่ายได้ 

นอกจากนี้ ภาครัฐอาจหาพันธมิตรประเทศ
ต่างๆ เพ่ือแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์ในการแก้ปัญหา
วิกฤตพลังงาน และดึงคนไทยมีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหา และประหยดัอย่างจริงจงั เพราะไม่ว่ารัฐจะหา
มาตรการช่วยเหลอือย่างไร แต่หากคนไทยไม่ตระหนกั
ถึงการประหยัด หรือใช้อย่างรู้คุณค่าอย่างจริงจัง 
รฐับาลช่วยเหลอืเท่าไรกไ็ม่เพยีงพอ

นำยอรรถพล เจริญชันษำ อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า 
จากกรณีที่ส�านักข่าวอิศรามีการเผยแพร่
ข่าวในประเด็นที่ส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ สตง. ด�าเนินการตรวจสอบ
โครงการบรหิารจดัการขยะทะเลบรเิวณภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย  
โดยพบปัญหาในข้ันตอนการด�าเนนิงาน และข้อ
บกพร่องการโอนครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุน่ดกัขยะบาง
ส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์ สูญหาย บางแห่งมี
ชาวบ้านเข้ามาท�าลาย ลักขโมย ท�าให้เกิด
ความเสยีหายนัน้ 

เมื่อทราบเหตุดังกล่าว จึงมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง โดยศนูย์วจิยัทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และ
ส�านักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4  
เร่งด�าเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้เป็นการด่วน 

ทั้งนี้ จากการรายงานเบื้องต้นทราบว่า 
ที่ผ ่านมา กรมทะเลและชายฝั ่งประสบ
ความส�าเรจ็ในการจดัวางทุน่ดกัขยะทะเลใน
หลายพ้ืนที่ จึงท�าให้จังหวัดสงขลาเล็งเห็น 
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือให้
ศนูย์วจิยัทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าว
ไทยตอนล่าง (ศวทล.) เขยีนโครงการเพ่ือขอ
งบประมาณจังหวัดมาใช้ด�าเนินการภายใน
จังหวัดสงขลา เพือ่ลดปริมาณขยะที่จะไหล
ลงสู่ทะเล และได้ผลักดันให้เสนอโครงการ 
บรหิารจดัการขยะทะเลบรเิวณภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย
ด้วย เพื่อให้ขยะทะเลมีปริมาณลดลงอย่าง
ยัง่ยืน

โดยขอจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพื่อ
ด�าเนนิการในพืน้ที ่ 5 จังหวัดของภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทย ประกอบด้วย ชุมพร สรุาษฎร์ธานี 
นครศรธีรรมราช พทัลงุ และสงขลา ซ่ึงก่อน

‘อรรถพล’ ส่ังตรวจสอบทุน่ดักขยะทะเล
วอน ศวทล.ของบลดปรมิาณขยะไหลสูท่ะเล

จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) วงเงนิ 15,563,000 บาท แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสั
โคโรน่า 19 (Covid-19) ท�าให้กจิกรรมท่ี 2, 3, 4 
ทางจงัหวดัสงขลาขอยกเลกิและให้ส่งคนืเงนิ
เพ่ือไปช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดใน
ช่วงน้ัน การจดัวางทุน่ดกัขยะดงักล่าว มกีาร
ศกึษาวจิยัข้อมูลขยะ ชนดิ จ�านวน ประเภท
ขยะ และแหล่งทีม่า ซึง่ข้อมลูทัง้หมดได้น�า
ชีแ้จงเพ่ือจดัประชมุแสดงความคดิเหน็และ
จัดท�ามาตรการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่ 
5 จงัหวดั ภายใต้โครงการ

จากปัญหาทีเ่กดิขึน้ตามข้อตรวจพบของ 
สตง.นัน้ กรมทะเลและชายฝ่ัง ได้สัง่การให้ 
ศวทล. และส�านักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังที ่ 4 ด�าเนนิการประสานงานกบั 
5 จังหวัด เพื่อพิจารณาการน�าทุ่นดักขยะ 
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ พร้อมเร่งประสานงาน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ พร้อมกบัให้พ่ีน้องเครอืข่าย
ชุมชนชายฝั่งช่วยกันสอดส่องดูแลทุ่นดัก
ขยะ หากพบเหน็ว่าอปุกรณ์มกีารช�ารดุหรอื
เสยีหายให้แจ้งไปยงั ศวทล. เพือ่เข้าท�าการ
ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดงัเดมิอกีคร้ัง 

ส�าหรับปัญหาการจัดวางทุ่นดักขยะใน
บรเิวณทีไ่ม่เหมาะสม กรมทะเลและชายฝ่ัง
พร้อมจะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น�าไปจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อระบบนเิวศทางทะเลและ
ชายฝ่ังต่อไป

เริม่ด�าเนนิโครงการนัน้ เจ้าหน้าทีข่องศนูย์วจิยั
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอ่าวไทยตอนล่าง 
ได้ลงส�ารวจความเหมาะสมของพืน้ทีท่ีจ่ะวางทุน่
ดักขยะทะเล พร้อมทั้งเข้าพบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในพืน้ที ่เพือ่ขอความเหน็ชอบในการ
ด�าเนินการ และได้ประสานงานเบือ้งต้นแล้วว่า
หากโครงการดงักล่าวมกีารด�าเนนิการศกึษาวิจัย
เพือ่จดัท�ามาตรการบรหิารจดัการขยะทะเลแล้ว
เสรจ็ จะมอบทุน่ดกัขยะไว้ใช้งานในพืน้ทีโ่ดยจะ
ส่งมอบตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องต่อไป

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับ
โครงการดงักล่าว ในปีงบประมาณ 2563 ได้
รบัการอนมุติังบประมาณจ�านวน 21 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 4 กจิกรรม ได้แก่ กิจกรรมที ่ 1 
การจัดท�ามาตรการบริหารจัดการขยะทะเล
โดยการวางทุน่ดกัขยะ กจิกรรมที ่2 การด�าน�า้
เก็บขยะระบบนิเวศแนวปะการังในทะเล กิจกรรม
ที่ 3 การเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมที่ 4  
การจดัอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ในพืน้ที่ 

โดยงบประมาณที่ได้รับเป็นงบลงทุนเพียง
อย่างเดยีวตามกจิกรรมที ่ 1 ด�าเนนิการจัดซือ้
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IRPC ทุม่งบลงทุนกว่า 589 ล้านบาท
ขยายลงทนุผลิตเมด็พลาสติกใหญ่สดุในประเทศ

คณุสมบตัทินแรงกระแทก ทนต่อแรงขีดข่วน
ได้ดมีาก มอีายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ปี 
จะช่วยให้งานก่อสร้างมต้ีนทนุทีล่ดลงจากการ
ใช้เครือ่งเจาะดนิและลากท่อใต้ดนิแทนการขดุ
เปิดหน้าดนิ จงึช่วยรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดระยะเวลาในการ
ก่อสร้างอกีด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1 
ปี 2567 เช่นเดยีวกัน 

นายกฤษณ์ กล่าวย�้าว่า การลงทุนใน
กลุม่ผลติภณัฑ์ Smart Material ของ IRPC  
ในครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางของโลก (Global 
Megatrends) ในเร่ืองของการแพทย์และการ
ดแูลสขุภาพ (Health and Wellness) ซึง่จะ
มีบทบาทส�าคัญในการด�าเนินชีวิตของผู้คน
ยคุวิถใีหม่ สนับสนนุแผนยทุธศาสตร์ประเทศ 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึง่เป็น
หนึง่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) 
ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงรองรับ

IRPC เดนิหน้ำขยำยกำรลงทนุผลติเมด็
พลำสตกิ พพี ีสปันบอนด์ ใหญ่สดุในประเทศ
พพีอีำร์ เกรดผลติท่อน�ำ้ไร้สำรทำเลต และพอีี 
100 อำร์ซ ีเกรดผลิตท่ออตุสำหกรรมทนทำน
พเิศษ รำยแรกในภมูภิำค

IRPC ทุ่มงบลงทุนกว่า 589 ล้านบาท  
เดนิหน้า 3 โครงการ ในผลติภณัฑ์ Smart Material 
เมด็พลาสตกิ พพี ีสปันบอนด์ (PP Spunbond) 
190,000 ตันต่อปี ใหญ่ที่สุดในประเทศ รับ
กระแสโลกในเรื่องการดูแลสุขภาพพีพีอาร์ 
(PPR: PP random copolymer pipe) 80,000 
ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน�้าร้อนน�้าเย็น ทนทาน
พิเศษ ไร้สารทาเลตรายแรกของภูมิภาค  
รวมถึงเอชดีพีอี 100-อาร์ซี (HDPE 100-RC) 
40,000 ตนัต่อปี ใช้ผลติท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
มีความแข็ งแรง ทนทาน และมีอาย ุ
การใช้งานยาวนานถึง 100 ปี พร้อมออกสูต่ลาด 
ในประเทศและต่างประเทศภายในปี 2567 

นำยกฤษณ์ อ่ิมแสง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  
ไออาร์พซี ี จ�ากดั (มหาชน) หรอื IRPC เปิดเผย
ว่า IRPC ใช้เงินลงทุนกว่า 589 ล้านบาท 
ขยายก�าลังการผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ 
3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายก�าลงัการ
ผลติเมด็พลาสตกิ พพี ีสปันบอนด์ จาก 48,000  
เพิม่เป็น 190,000 ตนัต่อปี งบลงทนุ 162 ล้านบาท 
2. โครงการผลติเมด็พลาสติก พพีี เกรดทีใ่ช้
ผลติท่อ 80,000 ตนัต่อปี งบลงทนุ 200 ล้านบาท 
และ 3 .  โครงการผลิต เม็ดพลาสติก  
เอชดีพีอี 100-อาร์ซ ีเกรดท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

งบลงทุน 227 ล้านบาท ทัง้ 3 โครงการคาดว่าจะ
แล้วเสรจ็ในปี 2567 พร้อมรับตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

ทั้งนี้ การด�าเนินการขยายก�าลังการผลิต
เมด็พลาสตกิ พพีี สปันบอนด์ ถือเป็นก�าลงัการ
ผลติใหญ่ทีส่ดุในประเทศ และใช้เทคโนโลยกีาร
ผลติแบบไร้สารทาเลต (non-phthalate) เน้น 
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด และกระบวนการผลิต  
ยงัลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลงังาน
ทางเลอืกสวนโซลาร์ลอยน�า้ (flflfflloating solar farm) 
ได้ถงึ 2,665 ตนัคาร์บอนต่อปี มีก�าหนดแล้วเสรจ็
ในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยผลติภัณฑ์ส่วนหนึง่น�า
ไปป้อนโรงงานผ้าไม่ถกัไม่ทอ บรษิทั อนิโนโพลเีมด 
จ�ากัด ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ อาทิ 
หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์  
ชดุ PPE ผ้าอ้อมเด็กและผูใ้หญ่ รวมถงึแผ่นกรอง
ต่างๆ เป็นต้น 

ส�าหรับโครงการผลิตเม็ดพลาสติก พีพีอาร์ 
เกรดที่ใช้ผลิตท่อน�้าร้อนน�้าเย็นในครัวเรือน
และในอุตสาหกรรม ซึ่งมีคุณสมบัติที่ทน 
ต่อแรงขีดข่วนและแรงดันได้ดีมาก และยังทนสาร

GC จบัมือองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลล�ำเหย 
เปิดศูนย์บริหำรและจดักำรขยะรไีซเคลิต้นแบบ
บริหำรจัดกำรขยะพลำสติกแห่งแรกในจังหวัด
นครปฐม ขับเคลื่อนขยำยผลกำรด�ำเนินงำน
โครงกำร Community waste model จำก
จังหวัดระยองสู่จังหวัดนครปฐมสร้ำงโอกำส 
สร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน พร้อม 
บูรณำกำรระหว ่ำงภำครัฐและภำคเอกชน 
ในรูปแบบกำรบริหำรและจัดกำรขยะพลำสติก
แบบครบวงจร

GC จบัมอืองค์การบริหารส่วนต�าบลล�าเหย 
เปิดศนูย์บรหิารและจดัการขยะรไีซเคลิ ต้นแบบ
บริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัด
นครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการขยายผลจาก
โครงการการบรหิารจดัการขยะชมุชนอย่างครบ
วงจร (Community Waste Model) จากพืน้ที่
จงัหวัดระยองมาสูจ่งัหวดันครปฐม โดยน�าระบบ 
“YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการ
พลาสติกใช้แล้วทั้งขวดชนิดใส หรือขวดน�้าด่ืม 
(PET Bottle) และขวดชนิดขุ่น (HDPE Bottle) 
ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง  
ไปจนถงึการน�าพลาสตกิใช้แล้วไปรไีซเคลิอย่างครบ
วงจร เพือ่น�าพลาสตกิใช้แล้วเข้าสูก่ระบวนการ
จดัการอย่างถูกวธิ ี จนถงึการจดัการด้านการขาย
ให้กบัโรงงานเอน็วคิโค (ENVICCO) 

นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์ รองนายก
รฐัมนตร ี และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพลงังาน 
กล่าวว่า ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ 
ถอืเป็นความร่วมมอืกนัระหว่าง องค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลล�าเหย ส�านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม จงัหวัดนครปฐม บรษิทั พทีทีี 
โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน) หรือ GC 
บรษิทั เอน็วคิโค จ�ากดั และ วิสาหกิจชมุชนรวมใจ
ขยะรีไซเคลิต�าบลล�าเหย ทีม่เีจตนารมณ์ร่วมกนั
ในการด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและ
จัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่าง
ครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับ
กบันโยบายของประเทศในการขบัเคลือ่น BCG 
(Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระ
แห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน 
BCG โดยการน�าวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี และ
นวตักรรม มาช่วยในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศ นอกจากนี ้ยงัเป็นการสร้างโอกาส สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบ 

GC จบัมอื อบต.ล�ำเหย 
เปิดศูนย์บริหำรจดักำรขยะรีไซเคลิ

ต้นแบบจดักำรขยะพลำสตกิแห่งแรกในนครปฐม

ขยะพลาสตกิหมนุเวยีนน�ากลับมาใช้ใหม่ ให้เกดิ
ประโยชน์สงูสุด ตามแนวทางเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
(Circular Economy) 

GC ร่วมมือกบัองค์การบริหารส่วนต�าบล�าเหย 
ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดนครปฐม และวิสาหกิจชุมชนรวมใจ
ขยะรีไซเคิลต�าบลล�าเหย พัฒนาศูนย์บริหาร
และจดัการขยะรีไซเคิลฯ เพ่ือสร้างศูนย์บริหาร
และจัดการขยะรีไซเคิลให้เป็นต้นแบบบริหาร
จัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกใน
จงัหวัดนครปฐม โดยมุง่หวังให้ช่วยลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได ้
โดย GC ได้น�าระบบ YOUเทร์ิน แพลตฟอร์ม 
เข้ามาช่วยในการบรหิารจดัการทีค่รอบคลมุตลอด 
Supply chain ด้วย Application YOUเทิร์น 
ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดท�าบัญชี จัดท�า 
Stock จนถงึการจดัการด้านการขายให้แก่โรงงาน 
ENVICCO เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกง่ายดาย นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหาร
จดัการขยะพลาสตกิมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ GC  
ได้สนบัสนนุอปุกรณ์เครือ่งอดัก้อนขยะ เครือ่งมอืใน
การขนย้าย รวมท้ังสนบัสนุน Smart ซาเล้ง หรือ 
EV ซาเล้ง ส�าหรบัใช้ในการขนส่งขยะในชมุชน 
พร้อมทัง้การเชือ่มโยงกบัระบบการบรหิารจดัการ
ขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จดัการขยะได้อย่างครบกระบวนการ

สิง่แวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานภาครฐั
ในการจดัการขยะชมุชนอีกด้วย

ด้าน นำยวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ 
บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวว่า GC ตระหนักถึงความส�าคัญต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม 
สังคม ชุมชน และการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
ตามหลกั ESG โดยมมีุง่เน้นการบรหิารจดัการ
ขยะชุมชนอย่างครบวงจร หรือ Community  
Waste Model เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหาร
จัดการขยะกับทุกภาคส่วน และเชื่อมโยง 

อบจ.ระยองและพนัธมิตรคนืหำดสวยฯ
ย�ำ้จุดยนืรบัผดิชอบต่อสังคม/สิง่เแวดล้อม
บรษิทั สตำร์ ปิโตรเลยีม รไีฟน์น่ิง จ�ำกดั 

(มหำชน) หรอื SPRC ร่วมกบัองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดระยอง อุทยำนแห่งชำติเขำแหลม
หญ้ำ–หมู่เกำะเสม็ด ส�ำนักงำนทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่งที่ 1 สมำคมผู้ประกอบกำร
โรงแรมทีพ่กัเกำะเสมด็ และหน่วยงำนภำครฐั  

จ�ากดั (มหาชน) หรอื SPRC เปิดเผยว่า กิจกรรม 
‘คืนหาดสวย คลีนหาดใส’ มีจุดประสงค์เพื่อ
บรหิารจดัการขยะใต้น�า้ ขยะบนชายหาด เพือ่
แสดงความมุ่งมั่นของจังหวัดระยอง ในการจัด
กจิกรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่ว โดยค�านงึถงึความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

นำยมงคล โสภำพ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลล�าเหย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  
การด�าเนินงานพัฒนาศูนย์บริหารจัดการขยะ 
รไีซเคลิฯ แห่งนี ้ ได้รบัความร่วมมอือย่างเตม็ทีจ่าก 
ส�านกังานทรพัยากร ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
จงัหวัดนครปฐม บรษิทั พทีที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื GC บรษิทั เอน็วคิโค จ�ากดั 
และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลต�าบล 
ล�าเหย เพือ่ลดปัญหาสิง่แวดล้อมในชมุชนทีเ่กดิจาก
การจดัการขยะไม่ถกูต้อง ส่งเสรมิให้ชุมชนมกีาร
บริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร 
ตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนสนบัสนนุ

ให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ 
การจดัการขยะจากธนาคารขยะรไีซเคลิชมุชนสูศ่นูย์
บริหารจดัการขยะรีไซเคลิ ท่ีสามารถคดัแยกและ
จดัเตรียมพลาสติกรีไซเคิลจ�าหน่ายให้แก่โรงงาน
โดยตรง เป็นการเพิม่รายได้และสร้างการมส่ีวนร่วม 
ในชมุชน ทัง้ในการคดัแยกและการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลต่อยอดความรู้
สู ่ชุมชนข้างเคียงและในวงกว้างท�าให้ชุมชน
สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างย่ังยนื 

ศนูย์บรหิารและจัดการขยะรไีซเคลิ ต้นแบบ
บริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัด

นครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้แก่ชมุชน โดยปรมิาณขยะพลาสตกิ
ที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กโิลกรมั
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับ 
การปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากถงึ 687 ต้น

เคมีมากกว่าท่อน�้าประปาทั่วไป รวมทั้งมีความ
ปลอดภัยกว่า ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตแบบไร้
สารทาเลต (non-phthalate) แห่งแรกในภมูภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ใน
ไตรมาส 3 ปี 2567 

ในส่วนของโครงการผลิตเมด็พลาสตกิ เอชดพีอี ี
100-อาร์ซี เกรดท่ออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ มี

การขยายตัวของสังคมเมืองและโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ท้ังในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ 
IRPC ในการต่อยอดนวตักรรมท่ีสร้างคุณค่าให้
กบัสงัคมควบคูก่บัสิง่แวดล้อม ตามวสิยัทศัน์ 
“สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วสัดแุละพลงังาน
เพือ่ชวีติทีล่งตัว

ภำคเอกชน จดักจิกรรม “คนืหำดสวย คลนีหำดใส” 
สำนต่อแคมเปญ “คำร์บอนนิวทรัลอีเว้นต์” 
(Carbon Neutral Event) กิจกรรมชดเชยคำร์บอน
จำกกำรจัดอีเว้นต์ ณ หำดทรำยแก้ว เกำะ
เสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อบริหำรจัดกำร เก็บ  
คดัแยก รวบรวมขยะ สร้ำงควำมสะอำดสวยงำม 
ปลอดภยั ตอกย�ำ้จดุยนื และควำมมุง่มัน่ในกำร
รบัผดิชอบต่อสงัคม ธรรมชำต ิและส่ิงแวดล้อม 
อนัจะช่วยกระตุน้กำรท่องเทีย่วต่อไป

นำยพงษ์กรณ์ ช่อชวูงศ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิาร
ระบบความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
อาชวีอนามัย บรษิทั สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์นิง่ 

เพื่อให้ชายหาดและใต้ทะเล สะอาด ปลอดภัย 
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระยองต่อไป 
มากไปกว่านัน้ ยังเป็นการสอดรบัการกระแสด้าน
การลดคาร์บอน อย่าง ‘คาร์บอนนิวทรลัอเีว้นต์’ 
(Carbon Neutral Event) อกีด้วย 

ส�าหรบักิจกรรมครัง้นี ้ SPRC ได้สนบัสนนุ
งบประมาณในการบรหิารจดัการขยะ 300,000 
บาท พร้อมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม 
ส�าหรับแคมเปญ คาร์บอนนิวทรัลอีเว ้นต์  
(Carbon Neutral Event) เป็นแนวคดิทีท่างบรษิทั 
SPRC ให้ความส�าคัญและมุ่งท่ีจะปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง กล่าวคอืทกุครัง้ทีจ่ดักจิกรรมข้ึน มกัจะ
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท�าให้เกดิภาวะโลกร้อน 
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคดิ “สงัคม
คาร์บอนต�า่” ซ่ึงยงัรวมถงึการปลกูฝังวฒันธรรม
การใช้ทรพัยากรทางธรรมชาตอิย่างรูค้ณุค่า เพือ่
น�าไปสูส่งัคมคาร์บอนต�า่อย่างยัง่ยนื
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ณะที่สมาชิก UN ทั่วโลก ก�าลัง
ประชุมกันที่อียิปต์ ว่าด้วยเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  COP 27  
(The United Nations’ annual climate 
change conference) ในธีมการลดคาร์บอน 
การเปลี่ยนผ่านพลังงาน นวัตกรรมที่เป็น
ทางออก การเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศ 
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และอ่ืนๆ  

ในประเทศไทยก็มีการประชุมเร่ือง 
“ประชาธิปไตยกับความมั่นคงทาง 
สิง่แวดล้อม” ซึง่เป็นหัวข้อย่อยหนึง่ในห้า
หวัข้อ ของการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้าครัง้ที ่24 (KPI Congress 
24) ในธีม “ความท้าทายของความ
มั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” New 
Security Challenges and Democracy 
ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2565 
มีบทสรุปที่ นักวิชาการและผู ้ร ่วม
ประชุมหาทางออกร่วมกันว่า การ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและเป็น
ประชาธิปไตยจะน�าไปสู ่การเผชิญ
และรองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง 
ยังต้องมีการท�างานแบบมีส่วนร่วม 
เป็นหุน้ส่วน สร้างสมดลุในระบบต่างๆ 
ทั้งคนและระบบธรรมชาติ เพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ร่วมกัน ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของโดยตรง 

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Development 
Programme : UNDP) ได้เสนอองค์ประกอบ
ความมัน่คงของมนษุย์ 7 ประการ ได้แก่ 
ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ความมัน่คง
ทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ 
ความมัน่คงทางสิง่แวดล้อม ความมัน่คง
ส่วนบคุคล ความมัน่คงของชมุชน และ
ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคง
ของมนษุย์ ต้องเป็นอสิระจากความกลวั
และความอยาก (freedom from fear 
and freedom from want) จงึมคีวาม
หลากหลายและเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ตามสภาพของกระแสสงัคมและสภาพ
แวดล้อมในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั ภยั
คกุคามต่อความมัน่คงใหม่ (non-tradi-
tional security) ซึง่มไิด้จ�ากัดแค่เพยีง
ความมั่นคงของรัฐแบบดั้งเดิม (state 
security) อีกต่อไป เรียกว่าภยัคุกคาม
แบบร่วมสมยั (contemporary secu-
rity threat) ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลกั ได้แก่ ความท้าทายทางธรรมชาติ 
(natural challenge) เป็นภัยทีเ่กิดข้ึน
ตามธรรมชาติและยากที่จะควบคุม 
และความท้าทายทางสังคม (societal 
challenge) ที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล
และชมุชน และส่งผลต่อการเมอืงการ
ปกครองของสงัคมนัน้

ในการประชุม COP 26 ปี 2564 
ที่นายกรัฐมนตรีไทยไปร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ ที่ประชุมมีพันธะสัญญา
เรื่องเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ net zero จะเป็นวิถีและ 
หลกัการส�าคญัในการท�าธรุกจิ เพือ่ควบคมุ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 
2 องศาเซลเซยีส โดยหลายประเทศได้
ท�าตามข้อตกลงด้วยการด�าเนนิการทาง

กลุ่มบริษัทบำงจำก จัดสัมมนำประจ�ำป ี
ครัง้ที ่ 12 ภำยใต้หวัข้อ “Energy Security and 
Carbon Sequestration” ร่วมขับเคลื่อน 
กำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงโลกยั่งยืน
ควบคู่กบักำรสร้ำงควำมมัน่คงทำงพลงังำน 

นำยชยัวฒัน์ โควำวสิำรชั ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารกลุม่บรษิทับางจาก และกรรมการผู้จดัการ
ใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) 
บรรยายพเิศษในหวัข้อ “Energy Security and 
Carbon Sequestration” ชีใ้ห้เหน็ถงึความจ�าเป็น
ทีโ่ลกจะยงัต้องพึง่พาพลงังานฟอสซลิไปอกีระยะ
หนึง่ เนือ่งจากการเปลีย่นผ่านสูพ่ลงังานสะอาด
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน แต่การดูดซับ

และสร้างทางเลอืกของแหล่งพลังงานเพือ่ความย่ังยืน 
ขณะทีโ่ลกก�าลงัเปลีย่นผ่านไปสูพ่ลงังานสะอาด
เพือ่ไปสูเ่ป้าหมาย Net Zero 

ทั้งนี้ ในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่านจาก
พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดนั้นต้องใช้
ทัง้เวลาและเงนิทนุมหาศาล รวมถงึเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยม ี Taxonomy หรอืการจดัหมวดหมู่
ธุรกิจการลงทุนที่ช่วยลดคาร์บอนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่ชวยเร่งให้การ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้เร็วขึ้น สร้างมูลค่า
ให้การลงทุนที่จะช่วยให้เกิดการลดคาร์บอน  
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนมากขึ้นผ่านสิทธิประโยชน์

ความต้องการใช้พลังงานทั่วโลกยังคงสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ท�าให้ก๊าซธรรมชาติและน�้ามันจะยัง
คงเป็นแหล่งพลังงานที่ส�าคัญของโลกไปอีก
หลายทศวรรษ มนุษย์จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจาก
การใช้ชีวิตประจ�าวันหรือการท�าธุรกิจเพ่ือ 
แก้ปัญหาสภาพอากาศ รวมถงึการใช้การดดูซบัทาง
ธรรมชาติร่วมสร้างความยัง่ยนืให้แก่โลก ควบคู่
กันกับการขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

 เห็นที่จะเป็นไปตามคาด ที่ว่า 
คนท�างานอยู ่ ท่ีไหนก็ท�างาน อย่าง อรรถพล  
เจรญิชนัษำ อธบิดกีรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
เมื่อครั้งอยู่กรมควบคุมมลพิษที่มีข่าวออกแทบ
ทกุวนั และกไ็ด้สร้างผลงานมากมาย ทกุอย่าง
มคีวามคบืหน้าไปมาก จนท�าให้หลายคนได้รูจ้กั
กรมควบคมุมลพิษมากยิง่ขึน้ ทัง้บทบาท หน้าที่ 
การท�างานและได้ฝากฝังการสานงานต่อให้กับ
ป่ินสกัก์ สรุสัวด ีหวงัฝากผีฝากไข้ด้วยเป็นอธิบดหีนุม่
รุน่ใหม่ แต่พอเอาเข้าจรงิ งานของกรมควบคมุ
มลพิษก็กลายเป็นหน่วยงานลับแลหายเข้ากลีบเมฆ  
เหมอืนเช่นเคย ข่าวความคบืหน้าเก่ียวกบัผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อมกห็าย แม้แต่ผลการรายงานค่า
ฝุน่ละออง PM 2.5 ทีเ่คยรายงานก่อนหน้านีก้็
ไม่มีเลยแม้แต่น้อย งานนี้ สงสารชาวบ้านตา
ด�าๆ ทีต้่องกลบัมาทนทกุข์ กบันายทนุใหญ่ท่ีท�าลกัไล่ 
ท�าลายธรรมชาตอิกีเช่นเคย

 แต่กรมทีก่ลบัมามบีทบาทมากขึน้ 
มีข่าวหนักขึ้นก็เห็นจะเป็นกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลตลอด ท�าให้กรมนี้มีสสีันขึ้นมา
มากเลยทเีดยีว

 ประเทศไทยก�าลังจะมีงานใหญ่
ระดับประเทศก็คือการประชุมเอเปก ทางด้าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กไ็ด้มงีานใหญ่เช่นกนักค็อืการประชุมผูน้�าความ
ยั่งยืนประจ�าปี GCNT Forum 2022 งานนี้
วรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) 
พร้อมด้วย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม (ปกท.ทส.) 
เข้าร่วมการประชุมนีด้้วย ปีนีจ้ดัภายใต้แนวคดิ 
Accelerating Business Solutions to Tackle 
Climate & Biodiversity Challenges ทีส่มาคม
เครอืข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย หรอื 
GCNT (Global Compact Network Thailand) 

ร่วมกบั สหประชาชาต ิประเทศไทย และองค์กร
สมาชกิกว่า 110 องค์กร ทัง้ไทยและต่างประเทศ
รวมพลังจัดข้ึน เพื่อเพิ่มมาตรการรับมือกับ
วกิฤตจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและ 
ความหลากหลายทางชวีภาพ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชำ นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน 
ณ ศนูย์ประชมุสหประชาชาติ 

 ในการประชุมฯ รมว .ทส .  
ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงแนวทางการรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ว่า 
ประเทศไทยมีความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่าง
รนุแรงเป็นล�าดบัที ่9 ของโลก ท�าให้ต้องปรบัปรงุ 
“ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต�่าของประเทศไทย” หรือ 
LT-LEDS ท่ีทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน 
ขับเคลื่อน และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�าเป้า
หมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�าหนด ฉบับ
ปรบัปรุง ครัง้ที ่2 (The 2nd updated NDC) 
เพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ 40% ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมีแนวทาง
และมาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกท่ีส�าคญั เช่น  
การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (RE)  
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริม 
การใช้รถยนต์พลงังานไฟฟ้า (EV) ผ่านความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วน และในการประชุม COP27 
ระหว่างวนัที ่3- 18 พฤศจกิายน 2565 ทีจ่ะถึงนี้ 
ณ เมอืง ชาร์ม เอล ชคี สาธารณรฐัอาหรบัอียปิต์ 
จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการน�าเสนอ 
ผลงานความส�าเร็จของไทย ในการด�าเนนิการภายใต้

วราวธุ ศลิปอาชา จตพุร บุรษุพฒัน์ อรรถพล เจรญิชนัษา ป่ินสกัก์ สรุสัวดี

ชยัวัฒน์ โควาวสิารชั

“ข
ความมัน่คงทางสิง่แวดล้อมกบัประชาธปิไตย

โดย มนวิภำ จภูบิำล
 กรรมการบรษัิท วอีาร์ทวนิส์ จ�ากดั

และน�าเงินส่วนนั้นมาพัฒนาธุรกิจพลังงาน
สะอาด ช่วยเร่งให้เกิดการเปลีย่นผ่านอีกทางหนึง่

กลุม่บรษิทับางจาก จงึให้ความส�าคญักบัการ
สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน  
3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma) 
ได้แก่ ความม่ันคงด้านพลงังาน (Energy Security) 
การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability) 
และความย่ังยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Sustainability) เพ่ือสร้างสมดลุ
ระหว่างการน�าพลังงานจากโลกมาใช้ ซึ่งมีผล 
ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูช่ัน้บรรยากาศ
กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกใบนี้ให้
ยัง่ยืน และได้มกีารตัง้เป้าหมายสู ่Net Zero ในปี 
ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality ในปี 2030) ผ่าน
แผนงาน BCP 316 NET 

ทั้งนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�าปี

ทุกปีต้ังแต่ ปี 2554 เป็นต้นมา เพือ่สะท้อนให้
สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือ 
สิง่แวดล้อมทีค่วรตระหนกัและร่วมมอืกนัแก้ไขหรอื
พฒันา เป็นประเด็นทีไ่ด้รบัความสนใจจากทกุภาคส่วน  
เช ่น เรื่องป ัญหาการจัดการขยะ ภัยแล้ง  
การจดัการน�า้ นวตักรรมและภาวะโลกร้อน

 เปิดทะเลหมอก “พะเนินทุ่ง” 
ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่  
ฝ่ายปกครอง ต�ารวจท่องเทีย่ว ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วจงัหวดัเพชรบรุ ี นักเรยีนโรงเรยีนบ้านท่าเรอื 
และตวัแทนภาคประชาชน ลงพืน้ทีต่รวจความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเทีย่วเขาพะเนนิทุ่ง ภายหลัง
จากได้ปิดปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ตามมาตรการการท่องเทีย่ววถีิใหม่ (New Normal) และมาตรฐานความปลอดภัยในการรองรบั 
นกัท่องเท่ียว ตามนโยบายของนายวราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปล่ียนชื่อกรมส่งเสริม
คณุภาพสิง่แวดล้อม เป็น กรมการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม พ.ศ. .... ร่าง 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและสิง่แวดล้อม พ.ศ. .... และ 
ร่าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. .... ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุาร 
และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม รับค�า
แนะน�าจากส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน ก.พ. 
และส�านกังบประมาณ ไปปรบัปรงุรายละเอียด
เพือ่ให้มคีวามสมบรูณ์ชดัเจนยิง่ขึน้ ก่อนเสนอขอ
ความเหน็ต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) เพื่อเสนอ
เข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป ควบคู ่กับการเสนอเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม

นโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุม “ประชาธิปไตยกับความม่ันคง
ทางสิง่แวดล้อม” กล่าวถงึสถานการณ์
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุุบัน  
ซึ่งมีหลายประเด็นที่่น ่ากังวล เช่น 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ขยะ
เพิ่มขึ้น มีความล้มเหลวหรือความ 
ไม่เพียงพอในการรับมือเรื่องโลกร้อน    
ภูมิอากาศที่่ เปลี่ยนแปลงอย ่างสุุดขั้ว  
น�้าท่วมมากขึ้น ผืนดินแห้งแล้งมากข้ึน 
มีการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ทรพัยากรธรรมชาตจิะสูญหาย
ไป ตัวอย่างประเดน็สิง่แวดล้อมดงักล่าว 
ท�าให้เกิดความท้าทายต่อกระบวนการ
ของประชาธปิไตย ว่ากลไกทีมี่อยูไ่ด้น�า
ไปสูเ่ป้าหมายด้านโอกาส สทิธิ เสรภีาพ 
ความยตุธิรรม และการอยูใ่นสภาวะแห่ง
สิ่งแวดล้อมที่สันติสุขอย่างย่ังยืนของ
ประชาชนแล้วหรือไม่ อย่างไร 

สถานการณ ์ เรื่ องสิ่ งแวดล ้อม
แยกได้เป็น 2 แบบ คือ ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่นโลกร้อน เป็น 
Negative Externality และการแบ่ง
ปันทรัพยากรกัน เป็น Share Re-
sources เช่น การใช้แม่น�้าโขงร่วม
กันประชำธิปไตย แบบใดที่จะรับมือ
กับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมได้  ต้อง
ใช้ทั้งแนวทางประชาธิปไตยเชิงนิเวศ
สีเขียว Democratic Governance 
หรือหลักประชาธิปไตย 12 ประการที่
ตอบโจทย์ธรรมาภิบาล  ประชาธิปไตย
แบบมีส ่ วนร ่ วมซึ่ งสอดคล ้องกับ 
เป้าหมาย SDG17  ประชาธิปไตยแบบ
ลดการรวมศูนย์ ภาครัฐต้องไม่มองแค่
เขตแดน สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
จากฐานราก สร ้างเครื่องมือและ
นวัตกรรมในระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
สร้างระบอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
ใช ้หลัก  TPJ (T ransparency ,  
Participation,  Justice) อนุรักษ์และ
พัฒนาควบคู่กันไป เช่น การที่คนอยู่
กับช้างป่า หลักความรับผิดชอบ โดย
รัฐก�าหนดนโยบาย เอกชนผลิตอย่าง
รับผิดชอบ และประชาชนบริโภคอย่าง
ย่ังยืน และการสร้าง SEA (Strategic 
Environmental Assessment) ที่
ไม่ใช่ EIA ในการประเมินคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแต่เป็นระดับการประเมินทาง
ยุทธศาสตร์

ส่ิ งแรกที่ ต ้ องด� ำ เนินกำร เพื่ อ
เสริมสร้ำงให้เกิดควำมมั่นคงด้ำนสิ่ง
แวดล้อมและประชำธิปไตย คือ ส่ง
เสริมสิทธิของประชาชนให้ได้รับการ
คุ้มครอง สร้ำงกำรรับรู้ให้ประชาชน
เข ้าใจเ ร่ืองสิ่งแวดล ้อม Climate 
Action Literacy สร้ำงสมดุลของ
การพัฒนาและการอนุรักษ์ในการใช้
ทรัพยากร สร้ำงคนให้เป็น Green 
Active Citizen  และสื่อสำรให้คน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน 

นวัตกรรมด ้านสิ่ งแวดล ้อม มี
เค ร่ืองมือระดับสากลที่ เป ็นความ
ตกลงระหว่างประเทศ และเครื่อง
มือกฎหมายระดับประเทศ ส�าหรับ
ประเทศไทยควรมีการปรับรื้อกฎหมาย
ในประเทศให้ตอบโจทย์ รวมทัง้ปรบัแก้
กติกาในรัฐธรรมนูญในเรื่องการตรวจ
สอบด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
จะเข้าไปสนับสนุนให้ประเทศก้าวข้าม
ความท้าทาย ด้วยการลงทุนพัฒนา
และส่งเสริมนวัตกรรม องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของตนเอง ให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนวน (circular econo-
my) ต่อไป

ข้อ 6.2 ของความตกลงปารสี ทีจ่ะแสดงศกัยภาพ
และความพร้อมในการน�าพาประเทศไทย  
ก้าวสู่ Carbon Neutrality อย่างย่ังยืนต่อประชาคม
โลกอีกครัง้

 ทส.เอาจริง ปลัดฯ จตุพร  
เร่งติดตามต้ังกรม Climate Change ย�้า เพื่อ
ประโยชน์ประเทศชาติ และการปฏิรูประบบ
ราชการโดยแท้จริง โดย จตุพร บุรุษพัฒน์  
ปกท.ทส. ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญและโอกาส
ท่ีดีในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
กระทรวงฯ เพือ่รองรับสถานการณ์โลกท่ีเปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทีเ่ป็นวาระส�าคญัของโลก การปรับเปลีย่น
ในครั้งนี้ จึงจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เพือ่ให้มกีารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม และ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจากการ
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดค�าช้ีแจงประกอบการ 
ขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กรมการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

คาร์บอนทัง้ทางธรรมชาติและด้วยเทคโนโลย ีจะ
ท�าให้พลงังานฟอสซลิสามารถสร้างสมดุลให้กับ
การเปลีย่นผ่านด้านพลงังานได้

ส�าหรับงานสัมมนาประจ�าปีของกลุ่มบริษัท
บางจากในปีนีจ้ดัขึน้เพือ่สะท้อนความส�าคญัของ
การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานท่ีก�าลังเป็น
ประเด็นท้าทายท่ีท่ัวโลกต้องเผชิญ เมื่อแนวโน้ม 

บางจากสร้างสมดลุความม่ันคงพลงังาน 
ผ่านเทคโนฯ และแนวทางดูดซบัคาร์บอน

ต่างๆ รวมถงึการก�าหนดนโยบายด้านการเงนิ เช่น 
ภาษีคาร์บอน (carbon tax) และการสนบัสนนุ
การซือ้ขายคาร์บอนเครดติจะท�าให้มกีารจดัสรร
ทรัพยากรโดยภาคเอกชนกนัเอง โดยธุรกจิหรือ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก น�าเงิน
ส่วนหนึง่มาซือ้คาร์บอนเครดติเพือ่เป็นการชดเชย 
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“อลงกรณ์” เผย “กรกอ.” มีมติเห็นชอบ
โครงกำร “เพชรบรุฟีูด้วลัเลย์” เขตอตุสำหกรรม
เกษตรใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมสนับสนุน
โครงกำรจดัตัง้ศนูย์นวตักรรมอำหำรภำคกลำง
ตอนล่ำงของมหำวทิยำลยัรำชภฏัเพชรบรุี 

นำยอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เป็น
ประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ
ประชมุทางไกล Zoom Meeting เมือ่วนัท่ี 7 พ.ย. 
ทีผ่่านมา โดยได้เปิดเผยภายหลงัการประชุมว่า 
ที่ประชุม กรกอ. ในวาระเพ่ือพิจารณาได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย ์
(Phetchaburi Food Valley) น�าเสนอโดย 
นำยมำนพ โตกำรค้ำ ผู ้บริหารโครงการ 
ต้ังอยู่ในอ�าเภอแก่งกระจาน และอ�าเภอท่ายาง 
จงัหวัดเพชรบุรี ในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพทัง้ทางด้าน
คมนาคม การสือ่สาร ไฟฟ้า และน�า้ โดยพ้ืนที่
ดงักล่าวเคยเป็นโครงการสร้างเมอืงอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวบริการ ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เป็นโครงการ
อตุสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ ทีไ่ด้มีการจดัสรร
พื้นที่ตามศักยภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
ผงัเมือง ประกอบด้วย 1. ศนูย์แสดงนวตักรรม
การเกษตร 70 ไร่ หน้าพืน้ทีโ่ครงการ จะเป็นศนูย์
เรียนรูน้วัตกรรมการเกษตร และการเจรจาธรุกจิ 
ห้องประชมุ และศนูย์วจิยัเทคโนโลย ีPlatForm 
การเกษตร ก่อสร้างคบืหน้า 50%

2. แปลงปลูกข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์ 
12,000 ไร่ ในพืน้ทีอ่�าเภอแก่งกระจาน ปัจจบุนั
ปลูกข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์แล้ว 5,000 ไร่ 
เพือ่ผลติอาหารสตัว์ทีมี่ราคาถกู 3. คอกโคกลาง 
1,600 ไร่ ในพ้ืนทีอ่�าเภอแก่งกระจาน เป็นคอก
มาตรฐานทีม่กีารใช้ร่วมกนั มนี�า้สะอาด อาหาร
ราคาถกู และการดแูลรกัษาได้มาตรฐานลดต้นทนุ
การผลติ โดยจงัหวัดเพชรบรุเีป็นจงัหวัดทีเ่ลีย้งโค
ส่งขายปีละกว่า 140,000-150,000 ตวั 

4. ฟาร์มกุ้งระบบปิด 2,000 ไร่ ในพื้นที่
ต�าบลท่าไม้รวกและต�าบลกลัดหลวง อ�าเภอ
ท่ายาง ซ่ึงได้รบัอนญุาตจากประมงแล้ว โดยจะ
มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
สามารถเพิม่ผลติภาพการผลติกุง้อย่างมคีณุภาพ 
5. โรงงานแปรรปู 1,000 ไร่ ในพืน้ทีต่�าบลไม้รวก 
อ�าเภอท่ายาง เป็นโซนพืน้ทีร่องรบัการตัง้โรงงาน
แปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งมีความพร้อมทั้ง
ถนนคอนกรีต น�้าประปา แหล่งน�้าขนาดใหญ ่
ไฟฟ้าแรงสูง รวมถงึ Internet 6. โซล่าฟาร์ม 
4,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมส�าหรับผลิต 
โซล่าฟาร์ม มสีายส่งขนาด 115KV ผ่าน ปัจจบุนัได้
เริม่ด�าเนนิการ

 ในการนี ้ประธานฯ ได้ให้ผูบ้ริหารโครงการ
พจิารณาจดัท�าฮาลาลฟูด้วัลเลย์ (Halal Food 
Valley) ในพื้นที่โครงการด้วย จัดว่าเป็นเขต
อตุสาหกรรมเกษตรใหญ่ทีส่ดุในประเทศไทย

ทั้งน้ี โครงการเพชรบุรีฟู ้ดวัลเลย์จะเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขต
ส่งเสรมิอตุสาหกรรมเกษตรอาหาร ซึง่เป็นหนึง่
ในโครงการเรือธง (Flagship Project) ของ
คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ในกลุ ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีร ี
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม
และสมทุรสาคร) โดยมศีนูย์ AIC เพชรบรุคืีอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน 
และเป ็นส ่วนหนึ่งของการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจตะวันตก (Western Economic 
Corridor: WEC) ตามนโยบายรฐับาล นบัเป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของการบริหารงานใหม่แบบใหม ่
น�าไปสูเ่กษตรมลูค่าสูง ด้วยเทคโนโลยขีองไทย 
ครอบคลุมทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยใช้

“กรกอ.” เหน็ชอบ “เพชรบรุฟู้ีดวลัเลย์” 
เขตอุตฯ เกษตรใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ

เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมเมดอนิไทยแลนด์
เป็นฐานส�าคญั

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบผลการ
ด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการความร่วมมือ 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ได้แก่ 1. คณะอนกุรรมการ กรกอ.ภาคเหนอื ได้
จัดท�าแนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารภาคเหนอื ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) โดยเพิ่มเติมพืชที่มีศักยภาพที่จะผลักดัน 
เข้าสู ่โครงการเกษตรแม่นย�าสู ่ธุรกิจเกษตร
อตุสาหกรรม 5 ล้านไร่ คอื ข้าวโพด ชา กาแฟ 
กล้วยหอมทอง และพชืสมนุไพร นอกเหนอืจาก
อ้อย และข้าวโพดหวานทีด่�าเนนิการอยู่แล้ว

2. คณะอนกุรรมการ กรกอ.ภาคตะวนัออก
เฉยีงเหนอื ได้เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรม 

‘มนญัญา’ ระดมสหกรณ์ทัว่ประเทศ 
มอบนโยบายลดหนีส้มาชิกสหกรณ์ 

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
สมาชกิ โครงการลดดอกเบีย้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ
ทีป่ระสบอทุกภยั หรอืเข้าร่วมโครงการพฒันา
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
สภาพคล่องในครวัเรอืนและลดภาระหนีส้นิได้ 
ซึง่กไ็ด้ก�าชบัให้อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ลงไป
ก�ากบัดแูลในเรือ่งนีอ้ย่างเคร่งครดั

ส�าหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ ่ม
เกษตรกรให้มคีวามเข้มแขง็ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566-
2570)” จดัขึน้ระหว่างวนัที ่ 27-28 ตลุาคม 
2565 ผูเ้ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ริหารกรม
ส่งเสรมิสหกรณ์ สหกรณ์จงัหวดั ข้าราชการ 
ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค จ�านวน 350 คน  
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการรับรู ้ และ 
ความเข้าใจแนวทางการส่งเสรมิสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มคีวามเข้มแขง็ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (2566-
2570) และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อน
งานส่งเสรมิสหกรณ์ และกลุม่เกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงให้ผูเ้ข้าร่วม
โครงการได้แลกเปลีย่นเรยีนรู ้รวบรวมปัญหา
และข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
น�าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการ 
ขับเคลื่อน การปฏิบัติงานตามภารกิจในการ 
ส่งเสรมิสหกรณ์ และกลุม่เกษตรกรได้อย่างถกูต้อง 
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

ดงักล่าวมคีวามโดดเด่นเพยีงใด โดยประธานฯ 
ได้มอบหมายให้ทกุคณะอนกุรรมการฯ ในแต่ละภาค 
เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
(NABC) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รวมถึงเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ในเรื่องรายการนวัตกรรม 
(Innovation Catalog) ทีม่เีกอืบ 800 นวัตกรรม 
โดยให้ฝ่ายเลขาฯ ภาค ประสานศนูย์ AIC ใน
การเข้าร่วมประชุม เพื่อน�าเสนอเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ในโครงการต่างๆ

3. คณะอนกุรรมการฯ ภาคกลาง รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการการพฒันาอตุสาหกรรม
อาหารสัตว์น�้าและการเพาะเล้ียงพันธุ ์ปลา
สวยงามในการส่งออกต่างประเทศ (Aqua Feed 
& Ornamental Freshwater Fish Industry 
: AFOF) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาด 
ของโรค Covid-19 ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1 
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ 
มหาวทิยาลัยมหิดล ศูนย์ AIC สภาอตุสาหกร
รมฯ ระดบัภาค โดยได้จัดท�าข้อเสนอเพือ่ขอรบั

นำงสำวมนัญญำ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  
5 ปี (2566-2570)” พร้อมบรรยายพิเศษ  
หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ปี 2566” โดยม ีนำยไตรภพ  
วงศ์ไตรรตัน์ ผู้ว่าราชการจังหวดัระยอง นำยวิศษิฐ์ 
ศรสุีวรรณ์ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ คณะ
ผูบ้รหิาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที ่ ให้การ
ต้อนรบั ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อ�าเภอ
เมอืง จงัหวดัระยอง ว่า 

ในปีงบประมาณ 2566 ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับการท�างานให้
มีความเข้มข้น ท้ังการท�างานเชิงการพัฒนา  
การส่งเสริม และงานตรวจการณ์ เพื่อป้องกัน 
การเกิดข้อบกพร่อง โดยเฉพาะเรื่องการป้องกัน
การทุจรติภายในสหกรณ์ เพือ่ยกระดับสหกรณ์
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
มวลสมาชกิสหกรณ์ พร้อมกนันีต้้องส่งเสรมิ
ให้สหกรณ์ด�าเนินงานเพื่อที่จะให้ประโยชน์
ย้อนกลบัไปหาสมาชกิสหกรณ์ให้มากทีสุ่ด รวมถึง
การท�างานเชงิรกุให้มากขึน้ เพือ่ป้องกนัปัญหา
ต่างๆ ซึง่จะมผีลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์

นางสาวมนญัญา กล่าวเพิม่เติมว่า ทีผ่่านมา  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้บูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานในสงักดัเพือ่ส่งเสริมและพฒันาสถาบนั 
เกษตรกรให้เกิดความเข้มแขง็ ทัง้ด้านประมง 
ปศสุตัว์ และการตรวจบญัชสีหกรณ์ อย่างไร
กต็าม ในปีนี ้ ได้มุง่เน้นให้กรมฯ กลบัไปดวู่า
โครงการต่างๆ ทีไ่ด้ส่งเสรมิให้กบัสหกรณ์ไป
แล้วน้ัน ประสบความส�าเรจ็มากน้อยแค่ไหน 
และได้มอบนโยบายเน้นย�้าให้กรมฯ เร่งรัด
หาแนวทางลดหนี้สินให้กับสหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์แต่ละจงัหวดัส�ารวจจ�านวนหนีส้นิของ
แต่ละแห่งว่าเกดิจากสาเหตใุด ท�าไมสมาชกิถงึ
ยงัเป็นหนี ้ต้องไปแก้ให้ตรงจดุ ดงันัน้ จงึต้อง 
บูรณาการความร่วมมือกันใหม่อีกครั้ง เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหนีใ้ห้แก่สมาชกิสหกรณ์ 
พร้อมทัง้หาแนวทางในการส่งเสรมิสนบัสนนุ

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื (นายสมยศ ชาญจึงถาวร)  
ซึ่งประธานฯ พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงประจักษ์ตามแผน
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ 
ส.อ.ท. และขอให้มีการด�าเนนิการตามโครงการ
พฒันาเกษตรแม่นย�าสู่ธุรกจิเกษตรอตุสาหกรรม 
2 ล้านไร่ ในระยะที่ 2 ต่อไป และรับทราบ 
ผลการจดัท�าแผนขบัเคลือ่นการบรหิารจดัการสนิค้า
เกษตรทีส่�าคัญในระดับพืน้ที ่(5 กลุม่จงัหวดั) โดย
มสีนิค้าส�าคญั คอื มนัส�าปะหลงั ข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์ ยางพารา และโคเนือ้ ซึง่จะน�ามาเข้าเวที
เพื่อขับเคลื่อนและจัดท�าแผนร่วมกันว่า สินค้า

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ�านวน 135 ล้านบาท

4. คณะอนุกรรมการฯ ภาคตะวันออก 
รายงานว่า ได้มีการจัดประชุม เพื่อจัดท�าแผน 
BCG ภาคตะวนัออกร่วมกนั ปัจจบุนั 5. คณะ
อนุกรรมการฯ ภาคใต้ ได้มีการขับเคล่ือน  
Thailand Green Rubber โดยการประสานงานกับ
การยางแห่งประเทศไทย ใช้แนวทางตลาดน�าการ
ผลิต ซึง่ได้ประสานสมาชกิกลุ่มอตุสาหกรรมและ
บรษิทัเอกชนทัง้ในและต่างประเทศทีส่นใจรบัซือ้
ผลผลติท้ังน�า้ยางและไม้ยาง

 อลงกรณ์ พลบตุร 

FAO ยก “ระบบการเล้ียงควายปลักพืน้ท่ีทะเลน้อย”
เป็นพืน้ท่ีมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย

คณะกรรมการท่ีปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร ์ 
(Scientific Advisory Group: SAG) ของ FAO  
ได้ประกาศให้ “การเลีย้งควายปลักในพืน้ทีชุ่ม่น�า้
ทะเลน้อย จ.พทัลงุ” เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางการ
เกษตร (GIAHS) แห่งแรกของประเทศไทย

“การขึน้ทะเบยีนมรดกทางการเกษตรโลกใน
ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่  
ที่ต้องการอนุรักษ์แนวทางการท�าการเกษตรที่
มีแต่ดั้งเดิมเพื่อส่งต่อทรัพยากรทางการเกษตร
ให้แก่คนรุ่นถัดไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
รักษาระบบนิเวศเชิงเกษตรให้ยั่งยืน ซ่ึงเป็น
แหล่งวตัถดุบิส�าคญัของผลติภณัฑ์ทางการเกษตร และ
การท่องเท่ียวเชงินเิวศ สร้างความเป็นอยูท่ีด่ใีห้
คนในชมุชน นอกจากนี ้GIAHS ยงัเน้นให้ความส�าคญั 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ ่อน รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป ิดเผยถึง 
ความส�าเรจ็ของการขอขึน้ทะเบยีน “การเลีย้งควาย
ปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ ่มน�้าทะเลน้อย 
จ.พทัลงุ” ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่
ปรกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ (Scientific Advisory 
Group: SAG) ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาต ิ (FAO) โดยได้ประกาศเป็น
พืน้ทีม่รดกโลกทางการเกษตร (Global Important 
Agricultural Heritage Systems หรอื GIAHS) 
ของ FAO และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการ
เกษตรแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญและอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี รวมถึง
วิถีการท�าการเกษตรแบบดั้งเดิมของเกษตรกร
ท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ ่นเป็นระยะเวลา
กว่า 250 ปี ของ “การเลีย้งควายปลกัและระบบ
นเิวศในพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทะเลน้อย จ.พทัลุง” ตลอดจน 
ต้องการยกระดับการปกป้อง อนุรักษ์ และ 
สบืสานวฒันธรรมความเป็นอยูข่องเกษตรกรใน
พืน้ท่ีให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาว สอดคล้องกับ
นโยบาย BCG และ SDGs จงึได้ด�าเนินการย่ืน
เอกสารข้อเสนอ “การเลีย้งควายปลกัและระบบ

กระทรวงเกษตรฯ จบัมือไบเออร์ไทย
เปิดศูนย์วจิยัและพัฒนาฯ การเกษตร

กระทรวง เ กษตรฯ - ไบ เออร ์ ไ ทย  
เดินหน้ำเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำน
กำรเกษตร เพิม่ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนด้ำน
เกษตรก้ำวสูก่ำรเกษตรยคุใหม่

นำยประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร บริษัท  
ไบเออร์ไทย จ�ากดั ณ อ�าเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดั
สพุรรณบรุ ีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
เปิดโอกาสในการท�าวจัิยและพฒันานวตักรรม
ด้านการเกษตรในประเทศไทย เพือ่ให้สอดรบั
กับความต้องการของเกษตรกรไทย เติมเต็ม
ความรู้เกษตรกรให้ตามทันเทคโนโลยี และ
น�ามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวตักรรมด้านการเกษตร ท่ีอ�าเภอศรปีระจนัต์ 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ด�าเนินงานโดยบริษทัไบเอ
อร์ไทย จ�ากัด ซ่ึงเป็นแห่งที ่ 2 ในภูมภิาคเอเชีย 
(แห่งแรกตั้งอยู่ท่ีประเทศฟิลิปปินส์) โดย
ศูนย์วจิยัฯ นี ้ จงึเป็นอกีส่วนหน่ึงทีจ่ะเข้ามา
ช่วยสนับสนุนภาครัฐในการศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น โดรน สถานีอากาศอัจฉริยะ 
Digital application เพือ่เพิม่คณุภาพในการ 
ท�างานด้านเกษตร สามารถเติมองค์ความรู้ให้
เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าวและปลูกพืชอ่ืนๆ จ�านวนมาก
และศูนย์แห่งนี้ได้ขยายขอบข่ายการวิจัย 
ครอบคลมุผลติภณัฑ์ข้าว ข้าวโพด รวมถงึพชื

มต้ีนทุนการผลติทีส่งู ดงัน้ันการลดต้นทนุการ
ผลติจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน จงึอยาก
ฝากให้ทางบรษิทั ไบเออร์ไทย จ�ากดั คิดค้น 
พฒันานวัตกรรมด้านต่างๆ ด้วยความจรงิใจ
และจริงจัง เพ่ือผลิตยาและปุ๋ยที่ปลอดภัย 
ต่อการท�าการเกษตร เกษตรกร และผูบ้รโิภค”

นำยเกออร์ก ชมิดท์ (H.E.Mr. Georg 
Schmidt) เอกอัครราชทตูสหพันธสาธาณรฐั 
เยอรมนีประจ�าประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า
มีความยินดีกับความร่วมมือระหว่างสอง
ประเทศ โดยเยอรมนีพร้อมสนับสนุนให้
ประเทศไทยพฒันาเทคโนโลยทีางการเกษตร 
เพือ่น�ามาปรบัปรงุการผลิตให้มปีระสิทธภิาพ
มากขึ้น และขอบคุณกระทรวงเกษตรฯ  
ท่ีสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เกษตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้น 
ให้เกิดการศึกษาวิจัยในอนาคตให้สอดรับ 
กบัความต้องการของเกษตรกรไทยต่อไป

ทัง้นี ้บรษิทั ไบเออร์ไทย จ�ากดั เป็นผูน้�า
ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ซึ่งมีการด�าเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจหลัก 
“วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for 
Better Life)” มุง่เน้นในการวจิยัและพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยด้ีานการเกษตร เพือ่
ช่วยเกษตรกรรับมือกับศัตรูพืชและโรคพืช 
ตลอดจนการน�าเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ใหม่ๆ มาใช้ในการท�าการเกษตรให้มีประสทิธภิาพ
มากขึ้น ลดต้นทุนและความเสี่ยง ตลอดจน
ช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา
บรษิทั ไบเออร์ไทย จ�ากดั ได้พฒันาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรในหลายเร่ือง อาท ิเทคโนโลยี
การปลูกข้าว เทคโนโลยีข้าวโพด (New Corn  
Varieties) การจัดการวัชพชืแบบผสมผสาน และ
โดรนเพ่ือการเกษตร (Integrated Weed  
Management & Drone) นวตักรรมการจดัการ
ของเสีย (Phytobactechnology) เป็นต้น 
และได้น�าองค์ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการวิจยัของ 
บรษิทัฯ น�ามาถ่ายทอดให้เกษตรกรในหลายๆ 
โครงการ

นเิวศในพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทะเลน้อย จ.พทัลงุ” เพือ่ขอข้ึน 
ทะเบียนเป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางการเกษตร 
(Global Important Agricultural Heritage 
Systems หรือ GIAHS) ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) เมือ่เดอืน
ตลุาคม 2564 โดยการพจิารณามหีลกัเกณฑ์ของ
พืน้ท่ี GIAHS ทัง้หมด 5 ข้อ ได้แก่ 

1) ความมั่นคงอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ดี  
2) ความหลากหลายทางชีวภาพเกษตร 3) 
ระบบความรู/้ภมูปัิญญาท้องถิน่ มมีาแต่ดัง้เดมิ  
4) วฒันธรรม ระบบคณุค่า และองค์กรทางสงัคม  
และ 5) ลกัษณะภมูทัิศน์/และภูมทิศัน์ทางทะเล 
ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์ท้ัง 5 ข้อ ท้ังน้ี ล่าสุด
เมือ่วนัที ่ 3 พฤศจกิายน 2565 ในการประชมุ

กบัการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในพืน้ที ่GIAHS  
เกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย จะได้
ประโยชน์ร่วมกัน โดยชุมชนในพื้นที่จะได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเพิม่มลูค่าผลผลติ
ทางการเกษตร อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว และ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น
การขึ้นทะเบียนในพื้นที่ชุ่มน�้าทะเลน้อยจะไม่ส่งผล 
กระทบต่อวิถชีวีติของเกษตรกรในพืน้ท่ี และยัง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ท�าให้
เศรษฐกิจชมุชนเติบโต และเพิม่การจ้างงานใน
พืน้ท่ี” ดร.เฉลมิชัย กล่าว

ผกัและไม้ผลต่างๆ ทัง้จะเป็นแหล่งแลกเปลีย่น
ความรูร้ะหว่างเกษตรกร หน่วยงานของรฐั และ
ภาคเอกชนด้วย

“ในการเปลีย่นผ่านเข้าสู่ยคุดิจทิลันัน้ ท�าให้
มกีารน�าเทคโนโลยใีหม่เข้ามาใช้ในการท�าเกษตร
มากขึน้และกลายเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลิต ลดต้นทนุ และสร้าง
ความมัน่คงของผลผลติ

กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายที่จะ
ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้เกษตรกร
ยุคใหม่รู้จักน�าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์
สงูสุด ทัง้เมล็ดพนัธุ ์ ดิน น�า้ ปุ๋ย รวมถึงลดการ
ใช้แรงงานคน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ 
ยังมี 5 ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 
การพฒันาการเกษตร ได้แก่ 1) ยทุธศาสตร์ตลาดน�า
การผลติ 2) ยทุธศาสตร์เทคโนโลยเีกษตร 4.0  
3) ยทุธศาสตร์ 3’S (Safety/Security/Sustainability)  
4) ยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการ 
ทกุภาคส่วน และ 5) ยทุธศาสตร์เกษตรกรรม
ยัง่ยนืตามแนวศาสตร์พระราชา” รมช.เกษตรฯ 
กล่าว

นอกจากน้ี รมช.ประภัตร กล่าวเพ่ิมเติม
ว่า “ประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 323 ล้านไร่ 
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 149 ล้านไร่ 
อาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพท่ีส�าคัญของ
ประเทศไทย แต่ปัญหาทีข่องเกษตรกรไทย คือ 
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ะพร้ำวน�้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในกำรบริโภคสดและส่งออกไปยังตลำด 
ต่ำงประเทศ ตลอดจนกำรใช้เป็นวตัถดุบิในอตุสำหกรรมเคร่ืองดืม่ เนือ่งจำกมสีรรพคณุ

ต่ำงๆ มำกมำย อำท ิ รกัษำสมดลุแร่ธำตแุละสร้ำงภมิูคุม้กันป้องกันกำรเกิดโรคหวัใจและ
หลอดเลือด เป็นแหล่งรวมของวิตำมินบี ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ควำมต้องกำรมะพร้ำวน�้ำหอม 
เพ่ิมสูงข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง กำรปลูกมะพร้ำวน�้ำหอมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจะต้องปรับสภำพพื้นที ่
ให้เหมำะสม เพือ่ให้มผีลตอบแทนทำงเศรษฐกจอิย่ำงคุม้ค่ำ

ม

การปลกูมะพร้าวน�า้หอมในพ้ืนทีด่นิเปรีย้วจดักรมประมงโชว์กึน๋ฉดีฮอร์โมนกระตุน้
การตกไข่ปลาทไูม่ต้องลุน้ฤดวูางไข่

กรมวิชำกำรเกษตร ส่งเทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตอะโวคำโดสู่เกษตรกร 
แนะคดัเลอืกพนัธุดี์ โดยวธิขียำยพนัธุแ์บบเสยีบยอด 
ใช้ชวีภัณฑ์บำซิลลสั ซบัทลิสิ และไตรโคเดอร์ 
มำคมุโรครำกเน่ำและโคนเน่ำ พร้อมกบัเกบ็เกีย่วผล
แก่ให้สงัเกตใบเลีย้งท่ีขัว้ผล กำรนัตผีลผลิตเพิม่
สงูขึน้กว่ำกรรมวธิขีองเกษตรกรเท่ำตัว แถมมี
คณุภำพเพิม่ขึน้ถงึ 50 เปอร์เซน็ต์ พร้อมผลกัดนั 
เป็นพืชอตัลกัษณ์ จ. ตำก

นำยระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร กล่าวว่า อะโวคาโด เป็นผลไม้
ทีเ่ร่ิมปลกูในปี 2505 ในเขตภาคเหนอืตอนล่าง 
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และ
สถานีทดลองพชืสวนพบพระ กรมวชิาการเกษตร  
ต่อมามกีารกระจายพนัธุ ์ส่งเสรมิ สนบัสนนุการปลกู
อะโวคาโดเป็นพชืเศรษฐกจิเด่นของจงัหวดัตาก 
โดยมเีป้าหมายการสร้างจงัหวัดตาก เป็น “City 
of Avocado” และผลกัดันให้เป็นพชือตัลกัษณ์
ของจงัหวัด

อย่างไรก็ตาม การผลิตอะโวคาโดของ
เกษตรกรยังประสบปัญหาด้านการคัดเลือกพันธุ์
ดี ผลผลิตด้อยคุณภาพจากต้นที่ปลูกจากเมล็ด 
ขาดองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์ การจัดการ
พนัธ์ุด ีเกดิการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพชื 
ขาดความรูค้วามเข้าใจในการจดัการผลติ การปฏบิตั ิ
ดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่ว มกีารจัดการสวนไม่ถกูวิธี 
ท�าให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ส่งผลถึงการ
จ�าหน่ายทีก่�าหนดราคาไม่ได้ กรมวิชาการเกษตร
จึงแนะน�าเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปลูกอะโวคาโดให้แก่เกษตรกร ดงันี้

คัดเลือกพันธุ์ดี โดยวิธีการขยายพันธุ์แบบ
เสยีบยอด คดัเลอืกสายต้นทีเ่หมาะส�าหรับเป็น 
ต้นตอพันธุดี์ จากสายต้นอะโวคาโดทีม่ลีกัษณะดี  
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก รสชาติมัน ปริมาณ
เนื้อมากกว่า 65% เปลือกหนามากกว่า 0.02 
เซนตเิมตร เป็นทีต้่องการของตลาด และขยาย
พนัธุอ์ะโวคาโดพันธุดี์ทีคั่ดเลือกได้ หรือเปลีย่น

กรมวชิาการเกษตรโชว์เทคโนโลยี 
เพิม่ประสทิธภิาพผลติอะโวคาโด 

เป็นพนัธ์ุการค้า พนัธุต่์างประเทศทีต่ลาดต้องการ 
ด้วยการเสยีบยอดพนัธุด์กีบัต้นตอทีป่ลกูจากเมลด็

ส�ารวจการระบาด และป้องกันก�าจัดเพลี้ยไฟ 
ในอะโวคาโด ใช้สารสไปนีโทแรม อัตรา 
20 มิลลิลิตร ต่อน�้า 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับกับ  
สารอมิดิาโคลพลิด อัตรา 8 กรัม ต่อน�า้ 20 ลติร และ 
ปิโตรเลยีมออล์ ตดัแต่งกิง่อะโวคาโดแบบเปิดกลาง 

ซ่ึงเป็นวธิกีารตดัแต่งกิง่ทีท่�าให้ทรงพุม่โปร่ง ตดั
กิ่งไม่สมบูรณ์ กิ่งแคบ ก่ิงเป็นโรค ท�าให้ได้รับ
แสงเตม็ที ่ กิง่มีการเจรญิเติบโตดี ได้ผลผลติสูง 
ควบคมุโรครากเน่าและโคนเน่าโดยใช้ชวีภัณฑ์ที่
ผลติได้จากเชือ้บาซลิลสั ซบัทลิสิ และเชือ้ไตรโคเดอร์มา 
เชือ้บาซลิลสั ซบัทลิิส 5102 สามารถรกัษาโรค
รากเน่าโคนเน่าของอะโวคาโด ซึง่เป็นโรคชนดิ
เดียวกันที่เกิดกับทุเรียน วิธีการรักษาโดยลอก
เปลอืกบรเิวณทีเ่ป็นโรคและทาด้วยผลติภัณฑ์ผง
เชือ้บาซลิลสั ซบัทลิสิ 5102 จ�านวน 4 ครัง้ รวมทัง้ 
ใช้เขม็ฉดีเชือ้บาซลิลสั ซบัทลิสิ 5102 จ�านวน 
1 ครัง้ และใช้เชือ้ไตรโคเดอร์มาราดรอบโคนต้น

การป้องกันก�าจัดด้วงหนวดยาวเจาะล�าต้น 
ให้ใช้วิธีผสมผสาน ส�ารวจการเข้าท�าลาย  
การวางไข่ สังเกตจากขุยไม้ซึ่งเป็นมูลของหนอนที่
ขบัถ่ายออกมาระหว่างกดักนิในเปลอืกไม้ ถ้าพบ
การระบาด ท�าการก�าจดัตวัเตม็วยั โดยใช้ไฟส่อง
จบัตอนกลางคนื ใช้ตาข่ายดกั จบัตวัเตม็วยัตอน
กลางวนั พ่นสารฆ่าแมลง ฉดีพ่นเข้าในรูหนอน 
และป้องกนัก�าจดัแมลงวนัผลไม้ ตวัหนอนเจาะ
กัดกินผล โดยดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด 

กรมหม่อนไหมต่อยอดเศษวสัดุ
รกุตลาดผลติภณัฑ์รกัษ์โลก

กรมหม่อนไหม จับมือ ม.เกษตรศำสตร์ 
สร้ำงมูลค่ำเศษเหลือใช้จำกไหมไทยหลำก 
รูปแบบ เล็งต่อยอดเชิงพำณิชย์ รับตลำด  
Sustainability สร้ำงสมดลุท่ีดเีพ่ือโลกทีด่กีว่ำ

นำยประกอบ เผ่ำพงศ์ อธบิดกีรมหม่อนไหม 
กล่าวว่า กรมหม่อนไหม โดยส�านักวจิยัและพฒันา
หม่อนไหม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�าโครงการ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จาก
เศษผ้าไหมและส่ิงเหลือใช้จากการผลิตผ้าไหม 
(Upcycling Thai Silk Scarps) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม
กับเศษผ้าไหม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าไหมให้เข้ากับนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่ จดัท�าต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าไหมท่ีเพิ่มมูลค่า และเผยแพร่ 
ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าไหมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ 
นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป สามารถน�าไป 
ต่อยอดเพือ่ใช้ในเชงิพาณิชย์ 

การด�าเนนิงานในโครงการดังกล่าว เป็นการ
สร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากไหมไทย เพ่ือให้
สามารถน�ามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดย
รวบรวมเศษผ้าไหมเหลือใช้จากการตัดเย็บจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหมในอ�าเภอ
ปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา และได้รบัความ
อนเุคราะห์เศษเส้นไหมเหลอืใช้จากบรษิทั จลุไหม
ไทย จ�ากดั และทดลองท�าแบบร่างและต้นแบบ
ของผลิตภณัฑ์จากเศษผ้าไหม

ร ่วมกับนิสิตสาขาวิชานวัตกรรมการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ์ เชิงบูรณาการ คณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับความเช่ือในภาค
อสีานและสามารถน�ามาใช้ในงานมงคล อีกท้ัง
คณุสมบตักิารสะท้อนแสงเป็นเงางามผสมผสาน
กบัวิธกีารพบัแบบ origami เพ่ือให้เกดิการเข้าถงึ 
ได้ง่ายและความเป็นสมัยใหม่ ท่ียังคงความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับโต๊ะหมู่บูชาได้ 3. Nang-Mai 
เป็นการน�าเศษไหมท่ีมีความแวววาวเป็นเลื่อม
น�ามาสร้างพื้นผิว ขด ดัด ผูกและใส่ลวดมา
ประกอบสายยางเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ท้ังยงัคงเป็นการรกัษา 
ความสวยงามของเศษไหม และเกิดความแข็ง
แรงทนทานสามารถเข้าสู ่กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิจอร์

4. เศษ 3 สี เป็นการน�าเอาขยะพลาสตกิ 
ผสมผสานเศษผ้าไหมสามารถน�ามา upcycle 
ได้มากขึ้น จากแรงบันดาลในเรื่องของความ
เชื่อจิตวิญญาณและการเสียสละไหม เพื่อ
รังสรรค์เป็นผืนผ้า อีกท้ังค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
ควบคู ่ด ้วยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไว ้ใช ้กับสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิไ์ด้ และ 5. Silk-Sa เป็นการน�าเส้น
ไหมและกระดาษ มารีไซเคิล โดยมีแนวคิด
จากลวดลายของส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว  
มาสร้างสรรค์ผลงานเพือ่แสดงบทบาทใหม่ๆ ของ
เส้นไหมเพือ่ส่งเสรมิคณุสมบตัคิวามแขง็แรงให้
กบักระดาษ มคีวามทนทาน และฉกีขาดได้ยาก
ขึ้น พร้อมเลือกใช้สีให้เหมาะกับผลงานให้สื่อ 
สิง่ต่างๆ ได้

ท้ังน้ี ได้มีการน�าผลงานต้นแบบดังกล่าว
เข้าร่วมจดัแสดงในงาน Sustainability Expo 
2022 ซึง่เป็นงานมหกรรมด้านความยัง่ยนืท่ีย่ิงใหญ่ 
ท่ีสุดในอาเซียน ในแนวคิดสมดุลที่ดีเพ่ือโลก 
ที่ดีกว่า (Good Balance, Better World)  
เมือ่วันที ่26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การ
ประชมุแห่งชาตสิริกิติิ ์ กรงุเทพฯ ผูส้นใจต่อยอด 
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 
ส�านักวจิยัและพฒันาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 
โทรศัพท์ 0 2558 7924-6 ต่อ 7229 หรอื 7220

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จ�านวน 15 รูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก 
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และ นำยศักดิส์ทิธ์ิ ปิตพิงศ์สุนทร  
ผูอ้�านวยการอาวุโส ฝ่าย CSR Project ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ จ�ากดั (มหาชน) พร้อมทมีงาน ประเมนิ 
รปูแบบทีม่คีวามน่าสนใจ เหมาะสม และเป็นไปได้ทีส่ดุ
ในการพฒันาต่อเป็นผลิตภณัฑ์เชงิพาณชิย์

โดยผลงานท่ีเหมาะสมในในการพฒันาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ มจี�านวน 5 รปูแบบ ได้แก่  
1. Eco on Earth เป็นกระเป๋าผลติจากวสัดเุส้นไหม 
ผสมผสานกับพลาสตกิชวีภาพ เพ่ือให้เกดิความแขง็แรง  
แปลกใหม่ อีกท้ังยังสามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาตแิละเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 2. Mong-Kol 

นำยเฉลมิชยั สวุรรณรกัษ์ อธิบดีกรมประมง 
เปิดเผยว่า กรมประมงได้ศกึษาวจิยัเพาะขยายพนัธุ์
ปลาทูเพือ่ลดการใช้ทรพัยากรจากแหล่งธรรมชาติ
จนประสบความส�าเรจ็ สามารถเพาะพนัธุไ์ด้ส�าเรจ็ 
เมือ่ปี 2554 แต่อย่างไรกต็ามเนือ่งจากปลาทเูป็น
ปลาทีมี่ความอ่อนแอ บอบบาง จงึเป็นเร่ืองยากท่ี
จะน�าขึน้จากทะเลมาเพาะเลีย้งโดยไม่ให้บอบช�า้
หรอืตายไปเสียก่อน ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
กรมประมงได้รวบรวมข้อมูลทางด้านชีววิทยา 
ฤดกูาลวางไข่ ลกัษณะของนเิวศทีอ่ยูอ่าศยั ฯลฯ 
มาศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ด้านงานวิชาการ
และประยุกต์ใช้ในการผลติปลาทท้ัูงด้านการเพาะ
เลีย้งเพือ่การอนรุกัษ์และเชิงพาณชิย์ อาท ิ การ
พฒันาเทคนคิการเพาะเลีย้งพ่อแม่พนัธุด้์วยการให้
อาหารทีม่คีณุภาพ และการใช้ระบบน�า้หมุนเวยีน 
เทคนิคการล�าเลียงพ่อแม่พันธุ ์จากธรรมชาติ   
การอนบุาลลกูพันธุเ์พือ่เพิม่อตัราการรอด ฯลฯ

ปัจจบุนันอกจากการด�าเนนิงานตามแผนการ
อนุรักษ์แล้ว กรมประมงยังได้ให้ความส�าคัญ
กบัการด�าเนินการโครงการ “ปลาทคููไ่ทย” เพือ่
จดัการองค์ความรูสู้ก่ารสรปุแบบเบด็เสรจ็ (one 
stop) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของปลาทูไทย ที่จะ
น�าไปสู ่การก�าหนดแนวทางเชิงนโนบายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาปลาททูีม่โีอกาสสญูพนัธุจ์ากปรมิาณ 
การบรโิภคทีเ่พ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเป็นเครือ่งมอื 
ในการพฒันาการประมงและอตุสาหกรรมปลาท ู
ของประเทศ ด้วยการจัดระบบตามห่วงโซ่
คณุค่าของทรพัยากรทางทะเล ควบคูก่ารพฒันา
เทคโนโลยด้ีานการจดัการและด้านการเพาะเล้ียง 
ซึง่ล่าสดุโครงการได้ด�าเนนิการโครงการวจิยัเพือ่
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาทูฉีดฮอร์โมนกระตุ้น
การตกไข่เพือ่เพิม่โอกาสในการเพาะขยายพนัธุป์ลาทู

โดยศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ 
ชายฝั ่งเพชรบุรี ได้รวบรวมพ่อแม่พันธุ์จาก
ธรรมชาตมิาขุนเลีย้งและทดลองฉดีฮอร์โมนตาม
รอบทีก่�าหนดไว้ ซึง่มโีอกาสได้ลกูปลาทมูากกว่า

วิธีตามธรรมชาติที่ปลาทูจะมีฤดูวางไข่ปีละ 
1 คร้ังเท่านัน้

โดยความท้าทายอยูท่ีก่ารปรบัสภาพการเลีย้ง
ให้คล้ายคลงึกบัระบบนเิวศในทะเลและต้องปรบั
พฤตกิรรมปลาให้คุน้เคยกบัทมีนกัวจัิย เนือ่งจาก
ปลาทูเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย ดังนั้นการจับปลาทู
ขึ้นมาฉีดฮอร์โมนจึงเป็นเร่ืองที่ยากมาก จึงนับ
เป็นอกีผลงานทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงความมุง่มัน่ของ
กรมประมงในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านต่างๆ 
เพ่ือช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้าให้เกิดความ
ยัง่ยืนสืบไป

นำยประพฒัน์ กอสวัสดิพ์ฒัน์ ผูอ้�านวยการ
ศนูย์วจิยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ชายฝ่ัง
เพชรบรุ ี กล่าวว่า ทางศนูย์ฯ ได้รวบรวมพ่อแม่ 
พันธุ ์ปลาทูธรรมชาติจากโป๊ะในพ้ืนที่อ�าเภอ
บ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีมาขนุเลีย้งในบ่อผ้าใบ
ด้วยระบบน�า้หมนุเวยีนในโรงเพาะให้เกดิความพร้อม
ในการสืบพันธ์ุด้วยอาหารทีต่่างกนั 2 ชนิด ได้แก่ 
อาหารเมด็ส�าเรจ็รปูและอาหารผสมสด เพือ่ศกึษา
และตรวจสอบความสมบรูณ์เพศ โดยเมือ่เริม่ต้น
ขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูมีไข่และน�้าเช้ืออยู่ใน
ระยะท่ี 2 ภายในระยะเวลาการขนุเล้ียง 3 เดอืน 
พ่อแม่พันธุ์มีน�้าหนักอยู่ในช่วง 134-210 กรัม 
ความยาวอยูใ่นช่วง 19-20 เซนติเมตร ไข่และ
น�า้เชือ้พัฒนาเป็นระยะที ่4 ซึง่เป็นระยะทีพ่ร้อม
จะฉดีฮอร์โมนจงึน�ามาทดลอง ฉดีฮอร์โมนกระตุน้
ให้ปลาวางไข่ทีร่ะดบัความเข้มข้นต่างกนั 3 ระดับ 
ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฏาคม รวมทั้งสิ้น  
6 ครัง้ ได้ไข่ทัง้หมดอยูใ่นช่วง 15,833-95,833 ฟอง

เป็นไข่ดีอยูใ่นช่วง 14,978-85,003 ฟอง ได้
ลูกปลาแรกฟักอยู่ในช่วง 2,250-20,000 ตัว  
คิดเป ็น 7.04-44.94% จากไข ่ ท้ังหมด และ  
7.94-61.54% จากไข่ด ี และระหว่างน้ีอยูใ่นขัน้ตอน
อนุบาลลูกปลาพร้อมวางแผนพัฒนาสูตรอาหาร
ทีเ่หมาะสมส�าหรับการอนบุาลลกูพันธ์ุปลาทใูห้มี
อตัราการรอดสงูทีส่ดุ

เฉลมิชยั สวุรรณรักษ์ ประพฒัน์ กอสวัสดิพ์ฒัน์

ตัดวงจรชีวิตและก�าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตัดแต่งก่ิง
ให้โปร่ง แขวนกบัดักเมธลิยจูนิอลผสมมาลาไธออน  
83% อซี ีอตัรา 4:1 ใต้ทรงพุม่ ใช้เหย่ือพษิ และ
ห่อผล

เกบ็เกีย่วผลผลิตทีถ่กูวธีิ โดยเกบ็เกีย่วผลแก่
ให้สงัเกตใบเลีย้งทีข้ั่วผล เปลีย่นสจีากเขยีวเป็น
เขยีว-เหลอืง หรือเหลอืงแก่ เส้นใบเข้ม มลีวดลาย
เด่นชดั ขัว้ผลเปลีย่นสีเขยีว-เหลอืง หรอืเหลอืงเข้ม 
เม่ือเปิดขั้วผลจะมีสีเหลืองอ่อนที่รอยต่อของ 
ขัว้ผลกบัผล ผวิผลจะนนูขรขุระเด่นชดั บางพนัธุ์
สเีขียวเข้มเป็นมัน บางพนัธุเ์ปล่ียนเป็นสม่ีวงด�า  
สแีดงหรอืเหลอืงมีจดุประสนี�า้ตาลตามผิวผล เม่ือสกุ
ผลจะน่ิมหรือเปลีย่นส ี บ่มส่วนมากไม่เกิน 2-5 วนั  
เมื่อผ่าผล เยื่อหุ ้มเมล็ดด้านในเปล่ียนเป็นสี
น�้าตาลและเมล็ดจะสีน�้าตาลเข้ม บางพันธุ์เมื่อ
เขย่าผลจะมเีสียงคลอนของเมลด็ นบัอายุผล ซึง่
ผลจากต้นเดยีวกนัจะสุกแก่ไม่พร้อมกนั ขึน้อยูก่บั
ช่วงการผสมดอกและติดลูก การเก็บผลทั้งต้น
จึงต้องทยอยเก็บเฉพาะผลแก่ พร้อมกับศึกษา
ช่วงอายเุก็บเกีย่วของอะโวคาโดพันธุก์ารค้าในแหล่ง 
ปลกูต่างๆ ทัง้พืน้ทีร่าบและพืน้ทีสู่ง รวมถงึการ
จัดการพันธุ์ปลูกให้ผลผลิตออกตรงตามความ
ต้องการของตลาด

“การใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร 
ท�าให้เกษตรกรมผีลผลติอะโวกาโด สงูถงึ 5,000 
กโิลกรมัต่อไร่ (25 ต้น/ไร่) ซึง่สงูกว่ากรรมวธิเีดิม
ของเกษตรกรทีใ่ห้ผลผลติเพยีง 2,500 กิโลกรมั
ต่อไร่ รวมทัง้การท�าลายของโรครากเน่าโคนเน่า 
เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะล�าต้นลดลงมากกว่า 
50% นอกจากนี้ ผลผลิตยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มากกว่ากรรมวธิเีกษตรกร 50% ท�าให้สามารถ
จ�าหน่ายผลผลติได้ราคา 50-120 บาท/กก. ใน
ขณะท่ีกรรมวิธีของเกษตรกรจ�าหน่ายได้ราคา 
15-20 บาท/กก. เนื่องจากต้นที่ปลูกจากเมล็ด
ผลผลิตจะด้อยคุณภาพ ท�าให้จ�าหน่ายผลผลิต
ได้เพยีงบางต้น ซึง่องค์ความรูข้องกรมวชิาการ 
เกษตรนอกจากกจะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ 
ตอบโจทย์ “City of Avocado” ของจังหวัด
ตากยังสามารถผลักดันให้อะโวคาโดเป็นพืชอัต
ลกัษณ์ของจงัหวดัได้ในทีส่ดุ” อธบิดกีรมวชิาการ
เกษตร กล่าว

กำรจดักำรน�ำ้

ผลตอบแทนทำงเศรษฐกจิ

สอบถามเพิม่เตมิ วจิยัและพฒันาการจดัการดนิเปรีย้ว 
กองวิจยัและพฒันาการจัดการทีดิ่น 
กรมพฒันาทีดิ่น 0 2579 7562

กำรเตรยีมพืน้ทีป่ลกู

กำรเตรยีมดนิและกำรปลูก

พืน้ทีร่ำบ เตรยีมพืน้ทีป่ลกูแบบสามเหลีย่มหรอืสีเ่หลีย่ม
ด้านเท่า ระยะปลกูมต้ัีงแต่ 6x6 ถงึ 8x8 เมตร ได้มะพร้าว
น�า้หอมจ�านวน 25 ต้นต่อไร่

  ประกอบ เผ่าพงศ์  

ถ้าฝนตกน้อยหรือแล้งติดต่อกัน 
เกินกว่า 3 เดอืน ควรให้น�า้แก่ต้นมะพร้าว 
หากปลูกมะพร ้าวลงในแปลงแล้ว  
น�้าท่วมขังต้นมะพร้าวเป็นเวลานาน  
จะท�าให้การเจรญิเตบิโตช้า ควรระบาย
น�า้ออกจากพ้ืนทีท่นัที

มะพร้าวน�า้หอมจะเริม่ให้ผลผลติหลงัจากปีทีส่าม โดยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูก
มะพร้าวน�า้หอม ดงันี้

1. ต้นทนุการผลติ (ได้แก่วัสดปุนู ค่าแรงงานเตรียมพืน้ที ่ต้นพนัธุ ์ค่าปุย๋) ในปีแรกเฉลีย่ 16,175 
บาทต่อไร่ ในปีต่อๆ มา ต้นทนุการผลติจะลดลงหรอืประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ต่อปี

2. รายได้จากการขายมะพร้าวในปีที่สามที่เริ่มให้ผลผลิต มีค่าโดยเฉล่ีย 19,720 บาทต่อไร่  
(คดิจากผลผลติมะพร้าวน�า้หอมจ�านวน 2,465 ลกูๆ ละ 8 บาท)

3. ก�าไรสุทธเิฉลีย่ 14,645 บาทต่อไร่ ส�าหรบัปีแรก และรายได้จะเพิม่มากขึน้หรอืลดลง ขึน้อยู่
กบัจ�านวนผลผลิตทีไ่ด้รับในแต่ละปี จากสถติพิบว่า รายได้สทุธมัิกจะเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผลผลติ
มะพร้าวมากข้ึนและต้นทุนการผลติในปีต่อมาลดลงมาก

กำรควบคมุวชัพชื

กำรควบคมุก�ำจดัโรคและศตัรมูะพร้ำวน�ำ้หอม

- ใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร โดยในช่วงฤดูแล้ง 
ควรไถพรวนตืน้ๆ เพือ่ก�าจดัวชัพชืออก ส่วนในช่วงหน้าฝนท่ีมี
การชะล้างหน้าดนิสงู ไม่ควรก�าจดัวัชพชืจนหมด แต่ควร
ตดัให้สัน้หรอืลากจานพรวนให้วัชพชืราบลงกบัพืน้

- การไถพรวนนอกจากจะช่วยก�าจัดวชัพชืแล้ว ยังเป็น

- การควบคุมก�าจัดโรค เช่น โรคใบจุด โรคตาเน่า 
และโรคลูกร่วง เป็นต้น ท�าได้โดยการตัดส่วนท่ีเป็น 
โรคทิ้งและ/หรือเผาท�าลาย หรือให้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุ 
โรคพชืซุปเปอร์ พด. 3 อตัรา 3 กิโลกรมัต่อต้น หว่านให้ทัว่ทรงพุม่ 
 ในกรณทีีโ่รคมคีวามรนุแรงมาก ให้ฉดีพ่นด้วยสารเคม ีเช่น 
แคปแทน ไพรน้ีอคไทแรม หรอือาลเิอทอามนี เป็นต้น

วธิทีี่สีามารถป้องกนัการระบาดของโรคและแมลง แต่ไม่ควรไถลกึเกนิกว่า 20 เซนตเิมตร เพราะจะ
ท�าให้รากมะพร้าวถกูตัดขาดและท�าให้การเจรญิเตบิโตชะงกัได้

- การใช้พืชคลมุดนิ โดยการปลกูพชืตระกลูถัว่ เช่น คาโลโปโกเนยีม เพอร์ราเรยี หรอืเซน็โตรมา 
เป็นต้น จะช่วยลดการเจริญเตบิโตของวชัพชืได้

- การควบคุมก�าจดัแมลงศตัร ูเช่น ด้วงแรด และด้วงงวง เป็นต้น ท�าได้โดยท�าลายแหล่งขยาย
พนัธ์ุ หากมีการระบาดของแมลงศตัรูอย่างรุนแรง ให้ฉีดพ่นสารเคมีร่วมด้วย เช่น คาร์บารลิ ไตรโครฟอน หรอื
โมโนโครโตฟอส

พืน้ทีลุ่ม่ ยกร่องปลกูและขุดคนู�า้
- ร่องปลกูมขีนาด 6 เมตร และคนู�า้กว้าง 

2 เมตร ลกึ 80 เซนตเิมตร
- ส่วนทีเ่ป็นคนู�า้ขดุดนิบนโดยปาดหน้าดนิลกึ 

25-30 เซนติเมตร มากองไว้กลางสันร่อง 
ส�าหรับดนิล่าง ให้กองไว้ด้านข้างของร่องปลกู

- คนู�า้ไม่ควรขดุลกึมากกว่า 80 เซนตเิมตร 
หรอืไม่ลึกถงึชัน้ดนิเลนทีม่สีารประกอบไพไรท์
อยู ่เพราะจะท�าให้ดนิจะเป็นกรดเพ่ิมขึน้

- ตรวจสอบความเป็นกรดของดิน เพือ่ค�านวณ
อตัราปนูท่ีต้องใช้เพือ่ลดความเป็นกรด โดยแนะน�า
ท่ัวไปให้ใส่หินปนูฝุ่นอตัรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่าน
ให้ทัว่ร่อง

- ขดุหลมุปลูกขนาด 80x80x70 เซนตเิมตร 
แยกดินชัน้บนและดินชัน้ล่างออกจากกัน ตากหลุม
และดนิทิง้ไว้ 1 เดอืนเพือ่ฆ่าเช้ือโรคในดิน

- ก่อนปลูกมะพร้าว น�าดินบนผสมกับปุ๋ยหมัก 25 กิโลกรัมต่อหลุม และหินปูนฝุ่นอัตรา  
2.5 กิโลกรมัต่อหลมุคลุกเคล้าให้เข้ากนั ใส่รองก้นหลมุปลูก

- น�าต้นพันธุม์ะพร้าวน�า้หอมอาย ุ6 เดอืน ปลกูตรงกลางหลมุ และน�าดนิล่างกลบดนิให้เตม็หลมุ 
(ควรส�ารองต้น 5 เปอร์เซน็ต์ ไว้ส�าหรับการปลกูซ่อม)

การใส่ปุย๋ท�าโดยหว่านปุย๋รอบๆ บริเวณทรงพุม่ พรวนดนิต้ืนๆ 
10-15 เซนติเมตร เพ่ือคลกุเคล้ากบัดนิและป้องกนัการชะล้าง

- ในช่วงแรก (ก่อนให้ผลผลติ) ใส่ปุ๋ยเคมสูีตร 15-15-15 หรอื 
16-16-16 อตัรา 1 กโิลกรัมต่อต้น ใส่จ�านวน 3 ครัง้ต่อปี

- ในช่วงทีม่ะพร้าวให้ผลผลติแล้ว ใส่ปุย๋สตูร 13-13-21 อัตรา 
5 กโิลกรมัต่อต้น โดยแบ่งใส่จ�านวน 3 คร้ังต่อปี

กำรจดักำรปุย๋
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เข้ามาเริม่ต้นศกึษาวเิคราะห์รปูแบบการเจรจาธรุกจิ
ในการก�าหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตรา 
ค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ส�าหรับระบบ
ขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด 
หลงัจากนัน้ สนข.เตรยีมเสนอของบประมาณประจ�า
ปี 2567 ราว 1,600 ล้านบาท เพือ่ศกึษารปูแบบ
การจัดตัง้บรษัิทบรหิารจดัการระบบตัว๋ร่วม และ
พฒันาศนูย์บรหิารจดัการรายได้กลาง (Central 
Clearing House: CCH) 

ทั้งนี้ สนข.ประเมินว่า ภายในปี 2570 
ประชาชนจะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมที่ก�าหนด
อัตราค่าโดยสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส�าหรับ
ระบบรถไฟฟ้าจะเป็นโครงข่ายขนส่งสาธารณะ
หลักที่ก�าหนดให้มีการจัดเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียว  
โดย สนข.จะเจรจากับเอกชนผู ้รับสัมปทาน
รถไฟฟ้าในปัจจบุนั ขอความร่วมมอืเข้าร่วมระบบ 
CCH เพื่อเป็นประโยชน์ให้การค�านวณการชดเชย 

สนข.ดัน พ.ร.บ.ตัว๋ร่วมปีหน้า
เลง็ต้ังกองทนุเยียวยา 1.5 พนัล.

รายได้ของเอกชน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
การถอืบตัรรถไฟฟ้าเพยีงใบเดยีว

ขณะทีก่ารเจรจาสมัปทานรถไฟฟ้าในอนาคต 
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะก�าหนดให้ภาค
เอกชนใช้ระบบ CCH ของ สนข.ในการช�าระค่า
โดยสาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
เบื้องต้น สนข.ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ส�าหรับรถไฟฟ้าในเขต

สนข.เตรยีมเสนอคมนำคมดนั พ.ร.บ.ตัว๋ร่วม
ภำยในปี 2566 ก�ำหนดอตัรำค่ำโดยสำรรถไฟฟ้ำ
มำตรฐำนเดยีวกนั เว้นจดัเกบ็ค่ำแรกเข้ำซ�ำ้ซ้อน 
พร้อมจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม หนุน
วงเงินปีละ 1,500 ล้ำนบำท เยียวยำผลกระทบ
ภำคเอกชน แก้ปัญญำผิดสญัญำสมัปทำน

นำงสำวกรุณำ เนียมเอ่ียม ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานโครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม 
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
(สนข.) เปิดเผยถึงโครงการศกึษาจดัท�าแผนการ
ก�ากับการบริหารจัดการระบบต๋ัวร่วมโดยระบุว่า 
ขณะนี ้ สนข.อยู่ระหว่างเตรียมเสนอร่างพระราช
บัญญติั (พ.ร.บ.) การบรหิารจดัการตัว๋ร่วม พ.ศ…. 
ไปยงักระทรวงคมนาคมพจิารณาภายในเดอืน ม.ค.
2566 ก่อนเสนอคณะรฐัมนตร ี (ครม.) โดยคาดว่า 
ตามกระบวนการจะแล้วเสร็จ เพื่อประกาศใช้ 
พ.ร.บ.ต๋ัวร่วมดังกล่าวภายในปลายปี 2566 พร้อม
เริ่มต้นการประกาศใช้อัตราราคาค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั

“หลงั พ.ร.บ.ตัว๋ร่วมมีผลบงัคบัใช้ กจ็ะน�าไปสู่
การจัดตัง้บรษิทับรหิารจดัการระบบต๋ัวร่วม และ
กองทุนส่งเสริมระบบต๋ัวร่วม ซ่ีงส่วนนี้จะน�ามา 
สนับสนุนรายได้ค่าโดยสารของเอกชนที่จะขาด
หายไปจากการก�าหนดอัตราตั๋วร่วมในมาตรฐาน
เดยีวกนั และจากการบงัคบัใช้ส่วนลดค่าแรกเข้า
รถไฟฟ้าข้ามสายที่จะเกิดขึ้น เพื่อท�าให้สัญญา
สมัปทานทีม่เีอกชนไม่ได้รับผลกระทบ แต่ขณะที่
ประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดเกบ็ค่าแรกเข้า
ครัง้เดยีว ค่าโดยสารถูกลง”

อย่างไรก็ดี สนข.จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ระบบตัว๋ร่วม โดยน�าเอารายได้จากหลายส่วน อาทิ 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ส่วนแบ่ง
รายได้หรอืผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ให้บรกิาร
ขนส่งรายใหม่เมือ่สญัญาสมัปทานมข้ีอสญัญาให้
ต้องส่งเงนิเข้ากองทนุ ส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บรกิารตัว๋ร่วม และเงินหรอืทรัพย์สนิทีม่ผีูบ้รจิาค
ให้แก่กองทนุ เป็นต้น โดยเบือ้งต้น สนข.ประเมนิ
ว่าจะต้องใช้เงนิจากกองทนุดังกล่าว เพือ่สนับสนนุ
รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรถไฟฟ้าทีม่รีายได้ลดลง
เฉล่ียรวมปีละ 1,300-1,500 ล้านบาท

นางสาวกรุณา กล่าวด้วยว่า สนข.ได้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณปี 2566 ราว 40 ล้าน
บาท เพื่อด�าเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา 

คมนาคมเตรียมพร้อมเปิดโมโนเรล
สายสชีมพู-สีเหลอืง ใช้ฟร ีธ.ค.นี้
คมนำคมสัง่ รฟม.เตรยีมควำมพร้อมเปิด

บริกำรรถไฟฟ้ำโมโนเรลสำยสีเหลืองและ 
สำยสีชมพู หลงัก่อสร้ำงคืบกว่ำ 96% จ่อเดินรถ
เสมอืนจรงิไม่เกบ็ค่ำโดยสำร ธ.ค.นี้

นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะ
กรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการ
บริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและ 
สายสีชมพู ครั้งที่ 2/2565 พร้อมเปิดเผยว่า 
ปัจจบุนัโครงการรถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและสาย
สชีมพมีูความคบืหน้าอย่างมาก โดย ณ ปัจจบุนั
สายสเีหลอืง (ช่วงลาดพร้าว–ส�าโรง) มคีวามคบื
หน้าการก่อสร้าง 96.79% ได้รับมอบขบวน
รถไฟฟ้าแล้ว 29 ขบวน จากทัง้หมด 30 ขบวน 
ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มีความ
คืบหน้า 92.28% ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว  
34 ขบวน จากทัง้หมด 42 ขบวน โดยทัง้สองเส้นทาง 
มแีผนเปิดให้บริการเตม็รปูแบบในปี 2566

อย่างไรกด็ ีปัจจบุนัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอยู่
ระหว่างจดัท�า Proof of Safety เพ่ือตรวจสอบ 
และประเมินความพร้อมของงานโยธา และ
งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ ก่อนที่
วศิวกรอิสระ (ICE) จะออกหนังสือรบัรองความ
ปลอดภัย เพื่อเปิดให้บริการให้แก่ประชาชน
ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทาง 
การบรูณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
การรือ้ย้ายสาธารณปูโภคซึง่มงีานทบัซ้อนกนั ณ 
ต�าแหน่งทางข้ึนลงของสถานีรถไฟฟ้าสายสชีมพู 
ช่วงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (สถานี PK11– 
PK13) ประกอบด้วย การร้ือย้าย Duct Bank 
และแนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ
การก่อสร้างทางระบายน�า้ (Flood Way) ของ
กรมทางหลวง ซึง่ตามแผนงานจะรือ้ย้ายแล้ว
เสรจ็ประมาณเดอืน ม.ีค. 2566 

รวมถึงได ้หารือแนวทางการเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าสายสเีหลือง และสายสชีมพกัูบระบบ
ขนส่งอืน่ เช่น การก่อสร้าง Skywalk เชือ่มต่อ
รถไฟฟ้าสายสีเหลอืง สถานหีวัหมาก กบัสถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลงิก์ สถานหีวัหมาก 
ตลอดจนได้หารือแนวทางการปรับเส้นทางรถ
โดยสารประจ�าทาง เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและสายสชีมพ ู โดยก่อน
การปฏริปูเส้นทางรถโดยสารประจ�าทาง มรีถ
โดยสารประจ�าทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรงุเทพ เชือ่มต่อรถไฟฟ้าสายสเีหลอืง จ�านวน 

59 เส้นทาง ได้มกีารปรับเพิม่เป็น 81 เส้นทาง 
และสายสชีมพูเดิมมีรถโดยสารประจ�าทางเชือ่มต่อ 
จ�านวน 50 เส้นทาง ได้มีการปรบัเพิม่เป็น 82 
เส้นทาง เพ่ืออ�านวยความสะดวกการเชือ่มต่อ
การเดนิทางให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีข้อสั่งการให้คณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ ด�าเนินการ อาทิ ให้มกีาร
ทดลองเดนิรถเสมอืนจรงิโดยไม่เกบ็ค่าโดยสาร 
โดยศกึษารปูแบบจากรถไฟฟ้าชานเมอืงสายสแีดง 
และให้คณะอนุกรรมการพิจารณารูปแบบ
การคิดค�านวณค่าโดยสารโดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และ
การใช้บัตรโดยสารร่วม และประสานคณะ
อนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
เร่งรัดประชาสัมพนัธ์บตัรโดยสารแก่ประชาชน

นอกจากนี้ ให้ด�าเนินการขอพระราชทาน
นามส�าหรับทั้ง 2 โครงการ และพิจารณา
ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ส�าหรับ
ประดิษฐานบริเวณอาคาร หรือสถานีของ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืง และสายสชีมพ ูโดยปฏบัิติ
ตามขัน้ตอน และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และเตรยีม
ความพร้อมในการตดิต้ังป้ายชือ่สถานเีมือ่ได้รบั
พระราชทานชือ่แนวเส้นทาง

ด้าน นำยพเิชฐ คณุำธรรมรกัษ์ อธบิดกีรม
การขนส่งทางราง เปิดเผยก่อนหน้านีว่้า ปัจจบัุน
ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าโมโนเรลอยู่ระหว่างเร่ง
ด�าเนินงานการก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
แผนทีว่างไว้ เบือ้งต้นในเดอืน ธ.ค. 2565 จึงมี
แผนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้า
สายสีเหลือง และสายสีชมพูอย่างไม่เป็น
ทางการ โดยเป้าหมายจะเปิดให้ทดลองใช้บรกิาร
เป็นกรุป๊ อาท ิสถาบนัการศกึษา หน่วยงาน หรอื
กลุม่ประชาชนทีส่นใจ สามารถตดิต่อขอทดลอง
ใช้บริการได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากน้ัน
จึงจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ ก่อน
เปิดบรกิารเดนิรถบางส่วน (Partial) แบบเก็บ 
ค่าโดยสารประมาณเดอืน ก.พ. 2566

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาจาก
พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร โดยพบว่า
อตัราค่าโดยสารทีเ่หมาะสมจะเริม่ต้นที ่ 14 บาท
และเพดานสูงสุดขั้นแรกที่ 42 บาท แต่หากมี
การเดนิทางข้ามระบบรถไฟฟ้าในพืน้ทีป่รมิณฑล 
ซึง่ส่วนใหญ่จะมแีนวเส้นทางยาว จงึประเมินว่าการ
เดนิทาง 36 กิโลเมตรข้ึนไป จะมีอตัราค่าโดยสาร
สงูสุดที ่65 บาท

ETDA เปิดตวัศนูย์ AI Governance Clinic 
สร้างหลักธรรมาภบิาล AI ทางการแพทย์
ETDA เปิดตัวศูนย์ “AI Governance  

Clinic by ETDA (AIGC)” จบัมอื “เนคเทค-
กรมกำรแพทย์-กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ”  
ลยุสร้ำงหลกัธรรมำภบิำลกำรใช้ AI ทำงกำร
แพทย์

ส�านกังานพฒันาธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอต็ด้า) พร้อมพาร์ตเนอร์ทัง้
ไทยและต่างประเทศ จดัใหญ่เปิดตัว “ศนูย์ธรรมา 
ภบิาลปัญญาประดษิฐ์ หรอื AI Governance 
Clinic by ETDA (AIGC)” ลยุยกระดบัมาตรฐาน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ดัน
ประเทศประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิด
ชอบ ประเดมิจบัมือ “เนคเทค-กรมการแพทย์-
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เพ่ือเร่งพัฒนา 
กรอบ ข้อเสนอแนะ และกระจายความรู้เก่ียวกับ 
ธรรมาภบิาลการใช้ AI ส�าหรบัทางการแพทย์

ดร.ชัยชนะ มติรพนัธ์ ผูอ้�านวยการ ETDA 
กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial 
Intelligence) เป็นเทคโนโลยีที่ก�าลังมีบทบาทใน
ปัจจบุนั และทัว่โลกต่างให้ความส�าคญัและเร่ง

ในการแข่งขันและเพ่ิมสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป” 
ดร.ชยัชนะ กล่าว

ดร.ศักดิ ์เสกขนุทด ทีป่รกึษาอาวโุส ETDA 
กล่าวว่า ศนูย์ AIGC เรามุง่ขบัเคลือ่นงานใน  
4 มติด้ิวยกนั ได้แก่ มติทิี ่1 การพฒันากรอบธรรมาภบิาล 
ปัญญาประดิษฐ์ส�าหรับการท�าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของไทยและสอดคล้องกบัแนวนโยบายในระดบั
สากล มิติที่ 2 การให้ค�าปรึกษาด้านนโยบาย  
ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งาน  
AI ส�าหรับการท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์แก่
ทกุภาคส่วน มิติที ่ 3 การพฒันาและเผยแพร่
ข้อมูล องค์ความรู ้ผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั
การประยกุต์ใช้ AIอย่างม ีธรรมาภบิาล และ มติิ
ที ่ 4 สร้างเครอืข่ายผูเ้ชีย่วชาญทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
ธรรมาภิบาลปัญญาประดษิฐ์ หรือ AI Governance

โดยระยะแรก AIGC เราจะมุง่เน้นไปทีก่ลุม่
ทางการแพทย์และสาธารณสขุก่อน เนือ่งจาก
เป็นกลุม่ทีมี่การน�าเทคโนโลย ี AI มาประยุกต์
ใช้งานและช่วยในกระบวนวินิจฉัย คัดกรอง
และการรกัษาผูป่้วยของแพทย์อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น และเพ่ือป้องกันผลกระทบ ตลอดจน 

ความเสีย่งจากการใช้งานเทคโนโลยทีีอ่าจจะเกดิขึน้  
ในวันนี ้(8 พ.ย.) ETDA พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์ 
ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค), กรมการแพทย์ 
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จึง
ได้ร่วมลงนามบนัทกึข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ 
ในการเดินหน้าพัฒนากรอบธรรมาภิบาลด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของประเทศร ่วมกันเ พ่ือให ้ ได  ้ 
Thailand AI Governance Framework และ AI 
Governance Policy Guide ส�าหรับวงการ
แพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI 
ระหว่างกนัด้วย 

นอกจากนี้ ศูนย์ AIGC ยังมุ่งให้บริการ
ในการให้ค�าปรึกษาและพัฒนาทักษะเก่ียวกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ส�าหรับการท�า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่หน่วยงานทั้ง
ภาครฐั เอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการทีส่นใจ 
และเดินหน้าส�ารวจความพร้อมประเทศด้าน 
AI Governance เพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงท่ีจะใช้
ในการด�าเนินงานและวางแผนในการพัฒนา
กฎหมาย มาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการดแูล 
AI ของไทยในอนาคตด้วย

“จุดแข็งของ AI Governance Clinic 
by ETDA หรือ AIGC คือการที่เรามีเครือข่าย 
คณะท�างานทีล้่วนแต่มคีวามเชีย่วชาญซึง่มาจาก
หน่วยงานในหลากหลายมติ ิทัง้สถาบนัการศึกษา
และวิจยั ผูเ้ชีย่วชาญด้านการก�าหนดมาตรฐาน 
AI ในระดับสากล ผูเ้ช่ียวชาญด้านนวตักรรมจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัว่โลก ทีส่�าคญัเรายงัเตรยีม
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับ
บรกิารทีเ่ราโฟกสั อย่าง ทางการแพทย์ การเงนิ 
ธรุกิจ และการศกึษา จากหลากหลายประเทศ
มาร่วมเป็นที่ปรึกษา “International Policy 
Advisory Panel (IPAP)” เพือ่ให้การด�าเนนิ
งานของศนูย์ฯ ครอบคลมุในมติสิ�าคัญท่ีต้องดูแล
ทัง้เทคโนโลย ีจรยิธรรม ธรรมาภบิาล โดยค�านงึ
ถงึการปกป้องสิทธผิูใ้ช้งานเป็นส�าคญั” ดร.ศกัดิ์  
กล่าวทิง้ท้าย

ดร.ศกัดิ ์เสกขนุทด

ดร.ชยัชนะ มติรพันธ์

พัฒนานโยบาย มาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance เพื่อเป็น 
กรอบหรอืทศิทางในการประยกุต์ใช้งาน AI ได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ควรจะ
เป็นอย่างต่อเนือ่ง ส�าหรบัประเทศไทย จากการ
จัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ของ
รฐับาล (Government Artificial Intelligence 
Readiness Index) ในปี 2564 โดยความร่วมมือ
ระหว่าง Oxford Insights ของสหราชอาณาจกัร  
และศูนย์วิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ (International 
Development Research Centre) ของ
แคนาดา พบว่า ไทยอยูที่อ่นัดบั 59 จากทัง้หมด 
160 ประเทศ แม้ในภาพรวมคะแนนที่เราได้ 
52.63 คะแนน จะสงูกว่าคะแนนเฉล่ียทัง้หมด
ทีอ่ยู่ที ่47.42 คะแนน 

แต่หากพิจารณาในมิติย่อยๆ เรากลับพบ
ว่า ในประเดน็เรือ่ง Governance and Ethics 
ของไทยกลับมีคะแนนเฉลี่ยต�่ากว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ จึงท�าให้ประเทศไทยต้องให้ความ
ส�าคญัในเรือ่งของการน�าเทคโนโลย ี AI เข้ามา 
ใช้งานในทกุอตุสาหกรรมภายใต้บรบิทของการค�านงึ 

ถึงการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
จะตามมามากขึน้ โดยล่าสุด ประเดน็เร่ือง AI 
Governance ก็ถกูหยบิยกขึน้มาเป็นหนึง่ยทุธศาสตร์
ส�าคัญ ที่ถูกบรรจุอยู่ใน “แผนปฏิบัติการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฯ” เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพือ่ให้ทกุภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องเร่งเดนิหน้า
ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
AI อย่างมธีรรมาภบิาล และมคีวามรบัผดิชอบ 
สอดคล้องกบัมาตรฐานของสากล

ดงันัน้ การพฒันาบรกิารดจิทิลัตลอดจนการ
มธีรรมาภบิาลปัญญาประดษิฐ์ (Digital Service 
and AI Governance) โดยเฉพาะในเร่ืองของ 
AI Governance จะช่วยลดความเสีย่งทีอ่าจจะ
เกิดข้ึน ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างความเชือ่มัน่ต่อ
การท�าธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีม่คีวามม่ันคง
ปลอดภยั น่าเชือ่ถอื และยงัเป็นอีกส่วนส�าคัญใน
การเพ่ิมความม่ันใจให้กบันกัลงทนุต่างประเทศ
ในระยะยาว จงึเป็นอกีภารกจิหน่ึงทีท้่าทาย ซึง่ 
ETDA ได้มุ่งเน้นผ่านการด�าเนินงานทั้งในมุม
ของการส่งเสริมและการดูแลเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลย ีAI มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในมมุของการ
ศกึษาทัง้ในมุมของกฎหมาย มาตรฐาน แนวทาง

ปฏบิตั ิ เพือ่เป็นกรอบหรอืทศิทางในการใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ AI Governance,  
การศึกษา รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายประเทศ 
เพ่ือพฒันาให้เกดิ AI Standard Landscape 
ของไทย ต่อยอดเพือ่พฒันาให้เกดิเป็นข้อเสนอแนะ 
/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI 
อย่างมธีรรมาภบิาล 

รวมถึงการศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินการท�างานของโปรแกรมที่มีการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การถ่ายทอดความรู้ 
พัฒนาทักษะ เพื่อให้คนไทยพร้อมและเกิด
การน�าเทคโนโลย ีAI ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพ โดยจะด�าเนนิการผ่านสถาบนั 
ADTE by ETDA (Academy of Digital  
Transformation by ETDA), การเปิดพืน้ทีแ่ลกเปลีย่น
ความรู้ผ่าน AI Webinar ที่ชวนผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศมา
ร่วมแชร์มมุมอง เปิดโลก AI Governance ร่วม
กนั และการจดัท�า e-Book ชุด AI the Series  
ที่ปล่อยอย่างต่อเนื่องทุกเดือนในช่วงที่ผ ่านมา  
ที่จะเข้ามาช่วยให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ AI เป็น
เร่ืองใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น  
จนน�ามาสู่การต่อยอดเปิดตัว “ศูนย์ธรรมาภิบาล
ปัญญาประดษิฐ์ หรอื AI Governance Clinic 
by ETDA (AIGC)” ในงาน “Building Trust  
and Partnership in AI Governance” ในวันนี ้
โดยศนูย์ AIGC จะเป็นแหล่งรวมความรูแ้ละ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์จาก
ประเทศชั้นน�าทั่วโลก เพ่ือผลักดันให้เกิดการ
ด�าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนให้เกิดการประยุกต์
ใช้งาน AI อย่างมีธรรมาภบิาลร่วมกัน โดยจะ
ทยอยด�าเนนิงานกบั Sector ทีส่�าคญัโดยเริม่
จาก Health

“AIGC ถอืเป็นอีกหนึง่ก้าวหนึง่ของ ETDA 
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานพาร์ตเนอร์
ส�าคัญทัง้ในและต่างประเทศ ทีไ่ม่เพียงส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ AI อย่างมคีวามรบัผดิชอบ แต่ยงั
ช่วยให้เกิดกรอบหรอืแนวทางในการใช้งานทีถู่กต้อง 
โปร่งใส เพ่ือให้การประยุกต์ใช้ AI ในทกุภาคส่วน
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ใช้งานน้อย
ทีส่ดุ อนัจะส่งผลต่อการเพิม่ขดีความสามารถ

คมนำคมเปิดสถตินิกัท่องเทีย่วแห่เดนิทำง
เข้ำไทยเดอืน ต.ค. 2565 พุง่สงูถงึ 157.63% 
ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิครองสัดส่วนรับ 
ผูโ้ดยสำรกว่ำ 2.2 ล้ำนคน

นำยศักดิส์ยำม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถงึภาพรวมปรมิาณ
การเดินทางของผู ้โดยสารในระบบขนส่ง
สาธารณะระหว่างประเทศ ในช่วงเดอืน ต.ค.ที่
ผ่านมา โดยระบวุ่า ภาพรวมเดอืน ต.ค. 2565 
มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออก ประเทศใน
ทกุมติิการขนส่งรวม 3,159,609 คน เพิม่ขึน้

‘คมนาคม’ เปิดสถตินิกัท่องเทีย่วเข้าไทยพุ่ง 157%

จากเดอืน ก.ย. 2565 สงูถงึ 43.55% อีกทัง้ยงั
เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่เดอืน ม.ค.–ก.ย. 2565 สูง
ถงึ 151.36%

นอกจากนี ้พบว่าช่วงเดอืน ต.ค. 2565 ยงัมี
ปรมิาณผูโ้ดยสารขาเข้า จ�านวน 1,622,465 คน 
เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่เดือน ม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่มี
ปรมิาณผูโ้ดยสารขาเข้าเฉลีย่เดือนละ 629,772 คน 
คิดเป็นสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารขาเข้าที่เพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 157.63% โดยเม่ือพิจารณาสัดส่วน 
การเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางใน
เดือน ต.ค. 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการ

เดนิทางสงูสดุ คิดเป็น 96.36% รองลงมา คอื 
ทางน�า้ ทางถนน และทางราง คดิเป็น 2.05%  
0.92% และ 0.67% ตามล�าดบั

ส�าหรบัปรมิาณการเดนิทางทางอากาศใน
เดอืน ต.ค. 2565 มีผู้โดยสารรวม 3,031,971 คน 
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.ย. 
2565) ซึง่มผีูโ้ดยสาร 2,125,255 คน พบว่า 
มจี�านวนผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้ 906,716 คน คดิเป็น 
เพิ่มขึ้น 42.66% อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่เดอืน ม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่มีผูโ้ดยสาร
เฉล่ียเดือนละ1,229,399 คน จะพบว่ามี
ปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ข้ึน 146.62%

โดยในเดือน ต.ค. 2565 ยังพบว่ามีการ
เดนิทางขาเข้าประเทศ จ�านวน 1,563,263 คน  
เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่เดือนม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่
มผีูโ้ดยสารขาเข้าเฉล่ียเดอืนละ 617,672 คน 
คิดเป็นเพิม่ข้ึน 153.09% เม่ือพิจารณาสัดส่วน
การเดนิทางรายท่าอากาศยาน ในเดือน ต.ค. 
2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 2,261,094 คน คิดเป็น 
75% มปีรมิาณการเดนิทางผ่านท่าอากาศยาน
ดอนเมอืง 421,707 คน คิดเป็น 14% และ
มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 
349,170 คน คดิเป็น 11%



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

ในปัจจบุนัอย่ำงท่ีทรำบกันดว่ีำ เทคโนโลยี
นั้นก้ำวล�้ำหน้ำขึ้นอย่ำงรวดเร็วในทุกๆ วัน 

พร้อมกันนี ้ยงัส่งผลให้ธรุกจิกำรค้ำขำยออนไลน์
เตบิโตขึน้อย่ำงรวดเร็วด้วย โดยส�ำนักงำนพฒันำ
ธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนกิส์ หรือ ETDA เคยเปิดเผย
ผลกำรส�ำรวจมูลค่ำอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย  
ปี 2563 เท่ำกบั 3.78 ล้ำนล้ำนบำท ส่วนในปี 2564 
คำดกำรณ์ว่ำ จะมีแนวโน้มกำรเติบโตอย่ำง 
ต่อเน่ืองภำยหลงัจำกกำรฟ้ืนตวัจำกสถำนกำรณ์ 
โรคระบำดโควดิ-19 เป็น 4.01 ล้ำนล้ำนบำท หรอื
เตบิโตร้อยละ 6.11 จำกปี 2563 โดยคำดกำรณ์ 
อัตรำกำรเติบโตเฉล่ียสะสมปี 2560 ถึง 2564  
อยูท่ี่ร้อยละ 9.79

ดังน้ัน การค้าขายออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ
จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและ 
ต่อเนือ่งถงึในอนาคต วนัน้ี อปท.เชญิเป็นแขกจงึอยาก
จะขอแนะน�าบคุคลผูห้น่ึงทีม่ส่ีวนส�าคัญยิง่ต่อการ
พัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย โดยแขกใน
วนัน้ีก็คอื คณุกุลธริตัน์ ภควชัร์ไกรเลศิ หรอื คณุม้ิน 
หน่ึงในผู้หญิงแกร่งและเป็นสตรีคนแรกที่ขึ้นมา
นั่งแท่น นำยกสมำคมสมำคมผู้ประกอบกำร
พำณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไทย หรอือคีอมเมิร์ซแห่ง
ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การค้าออนไลน์
คร�่าหวอดมากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นหนึ่งใน
ฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคล่ือน E-commerce 
ประเทศไทยในปัจจบุนั 

คณุมิน้ หรือนำงสำวกลุธิรตัน์ ภควัชร์ไกรเลศิ  
นำยกสมำคมผู ้ประกอบกำรพำณิชยอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ไทย ได้เล่าพ้ืนเพให้ฟังว่า เธอเกิดที่
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีก่อนทีจ่ะมาอยูก่รงุเทพฯ เมือ่
อายไุด้ 8 ขวบ การศกึษาระดบัมธัยมทีโ่รงเรียน
ราชวนิิตบางแก้ว ระดับปรญิญาตร ีทีม่หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ทีเ่รียนเร่ืองเกีย่วกบั 
ศาสตร์ต่างประเทศ หลังจากนั้นก็ได้ทุนของ

รฐับาลสงิคโปร์ ไปเรยีนที ่ National University 
of Singapore (NUS) ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยอนัดบั 
1 ในเอเซยี ทัง้การเมืองการปกครอง (Political 
Science) และกด้็านธรุกจิ (Business) รวมไป
ถงึด้านจติวทิยา (Psychology) ก่อนทีจ่ะกลับมา
ท�างานทีไ่ทย

อย่างไรก็ตาม หลังจากเรียนจบได้มีโอกาส
ไปท�างานกบัองค์กรต่างประเทศ โดยการชกัชวน
ของผูบ้รหิารชาวเยอรมันให้ไปท�างานที ่ ลาซาด้า 
ประเทศไทย ในต�าแหน่งผู้อ�านวยการด้านการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์และพันธมิตร โดย
ได้เข้ามาท�าที่ ลาซาด้า ตั้งแต่ยุคบุคเบิกที่เพิ่งมี
อีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ซึ่งคุณมิ้นได้เล่าถึง
ความรู้สกึทีไ่ด้ท�างานกับลาซาด้าให้ฟังว่า

“สาเหตทุีม่าท�างานด้านนี ้เนือ่งจากเป็นคนท่ี
สนใจเรือ่งเกีย่วกบัด้านต่างประเทศ เรือ่งเกีย่วกบั 
เทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศ พอได้เรียน
เกีย่วกบัต่างประเทศ ท�าให้มีความรูส้กึชอบเร่ือง
เกีย่วกบัต่างประเทศ พอได้มาท�างานกบัองค์กร
ระดบัโลกอย่างลาซาด้า ท�าให้รูว่้าตวัเองชอบทีจ่ะ
ท�างานกบัต่างประเทศ นัน่จงึเป็นเหตผุลทีท่�างาน
กบัลาซาด้า” 

คุณม้ินยังได้เล่าถึงประสบการณ์การท�างาน
ในองค์กรต่างประเทศอีกว่า วัฒนธรรมองค์กร
ของบริษัทต่างประเทศจะมีความแตกต่างกับใน
ประเทศไทย โดยรูปแบบการท�างานของบริษัท 
ต่างประเทศจะมุ่งเน้นการท�างานแบบตรงไปตรงมา 
ซึ่งถือเป็นรูปแบบการท�างานที่ชอบมาก แต่ใน
ส่วนทีต้่องมกีารปรับตวัจากประสบการณ์ส่วนตวั  

คือเวลาในการท�างาน เนื่องจากบริษัทต่างประเทศ
ท�างานเกือบ 20 ชั่วโมงต่อวัน ต่างจากใน
ประเทศไทยทีท่�างานถงึ 1 ทุม่-2 ทุม่ กเ็ลกิท�างาน
แล้ว ต่างจากองค์กรในต่างประเทศท่ีต้องมีความ
พร้อมท�างานอยู่เสมอ ท�าให้ตัวเองต้องมีความ
พร้อมที่จะรับมือตลอดเวลา บางครั้งงานหนัก
จนไม่สบายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล แต่ก็ถือเป็น
ประสบการณ์ท�างานทีย่อดเยีย่ม

หลงัจากท�างาน ลาซาด้า แล้วกไ็ด้มาท�างาน
เป็นท่ีปรกึษาผูบ้ริหารระดับสงูให้กับ บิก๊ซ ี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ รวมถึงยังได้ก่อตั้งบริษัทอีกมากมาย 
อาทิ บริษัทด้านไอที, บริษัทด้านธุรกิจเครื่อง
ส�าอางออนไลน์, บรษัิทสปาทีม่าเก๊า เขตปกครอง
พิเศษของประเทศจีน เป็นต้น จนเมื่อประมาณ
ปี 2017-2018 ได้เป็นผูร่้วมก่อตัง้และ CEO ของ 
Thailand e-Business Center (TeC) ซึง่เป็น
ศนูย์ e-business แห่งแรกของไทย โดยท�าหน้าที่
เป็นโซลชูัน่ช่วยขยายตลาดให้ธรุกจิเตบิโตทัว่โลก 
พร้อมให้การช่วยเหลือผูป้ระกอบการทัว่โลกเข้าสู่
โลกออนไลน์ อีคอมเมิร์ซ หรือธรุกจิอิเลก็ทรอนิกส์ 

“เพราะในอดตีการค้าออนไลน์ หรอื E-commerce 
ยงัไม่ได้การยอมรบัในวงกว้างเหมอืนในปัจจบุนั 
และเพือ่ให้ผู้บรโิภคและผู้ประกอบการยอมรับ จงึ
ต้องมีการประชาสมัพนัธ์ บอกข้อดีข้อเสีย เช่นดี
กว่าไปซือ้สนิค้าในร้านค้าปกตอิย่างไร” 

ดงันัน้บรษิทั TeC จงึเหมือนเป็นสะพานเชือ่ม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตลาดต่างประเทศ  

จนีและไทย ทีส่�าคญั ผูเ้ชีย่วชาญของ TeC จะเป็น
ศนูย์ฝึกอบรมผูบ้รหิาร ผู้ประกอบการ ทรพัยากร
มนุษย์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาท่ีมีอยู่ให้เป็น
แรงงานดิจิทัล ในขณะที่เปลี่ยน SMEs และ  
Enterprises จากธรุกจิของตนให้เป็น e-Business  
ด้วยแนวคิดดิจิทัลและการบูรณาการความรู้ 
ด้านเทคโนโลยขีัน้สงู รวมถงึได้เป็นพนัธมติรกบับรษิทั
ชั้นน�ามากมาย รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือสมาคมอีคอมเมิร์ซและ
ธรุกจิทัว่โลก ซึง่ปัจจบุนักม็ลีกูค้ากว่า 1,000 บรษัิท
ชัน้น�าทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมท้ัง
การจดัอบรม เช่น Alibaba Master CEO Executive 
Program หรือ หลกัสูตรเพือ่ผู้บรหิารยุคใหม่ยอด
นิยมจาก Alibaba Business School ศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรจาก Alibaba ในระยะเวลา  
4-5 วันเตม็ ณ หางโจว ประเทศจนี โดยวทิยากรจาก 
Taobao University/Alibaba Business School 
และกรูทูีไ่ด้รบัการถ่ายทอด e-DNA มาจาก Jack 
Ma หรอืหลักสตูร The Digital Work Leader 
Program (ปัจจบุนัรุ่นที ่ 3) ทีม่เีป้าหมาย ในการ
พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมชู
แนวคิดการท�าธุรกจิรปูแบบดจิทิลั  เป็นต้น 

รวมถึงการพาผู้ประกอบการไทยขยายธุ รกิจ
ไปยังต่างแดน โดยเฉพาะในประเทศจนี  ส่วนหนึง่
ที่ให้ส�าคัญกับตลาดประเทศจีนนั้น เนื่องจาก 
เทรนด์อะไรทีเ่กดิขึน้ในจนี กจ็ะส่ งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการค้าขายรปูแบบ 
E-commerce 

นอกจากนี ้การค้าออนไลน์จะถูกยกระดบัอกีขัน้ 
สู่สิ่งที่เรียกว่า Meta-Commerce หรือการ
ค้าขายบนโลกเสมอืนจรงิ เป็นหนึง่ในสิง่ทีจ่ะเข้า
มาเปล่ียนแปลงอุตสาหกรรม E-commerce ใน
อนาคต แต่ปัจจุบนัเรายงัคงอยู่ในขัน้ของการขาย
ของผ่านการ Live ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่ง
จะมีมูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 
2023 และจะก้าวขึน้ไปถงึ 13,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2030 และเมื่อมีการค้าขายบนโลก
เสมือน (Meta-Commerce) ก็จะสงูถงึ 6 แสน
ล้านดอลลาร์

“เทรนด์ธรุกจิเกีย่วกบัอีคอมเมร์ิซ หรือธรุกจิ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีการเติบโตเป็น
อย่างมาก เห็นได้ชดัจากปี 2022 ทีต่ลาดมมีลูค่า
ถงึ 817,000 ล้านบาท จากปี 2019 ทีม่มีลูค่า
เพยีงเกอืบ 200,000 ล้านบาท สะท้อนให้เหน็ถึง
ความน่าสนใจของตลาดดงักล่าว” คณุมิน้กล่าว
ด้วยน�า้เสยีงตืน่เต้น

ด้านอุดมการณ์ คุณมิ้นบอกต่อว่า นอกจาก
การท�างานในหน้าที่ให้ตลาดผู้ประกอบการโตขึ้น 
ยอดขายสงูข้ึนแล้ว ยังต้องให้ความส�าคญักับการ
ช่วยเหลือ “สงัคมและชุมชน” ด้วย ซึง่ทีผ่่านมา 
ได้มโีอกาสท�ากจิกรรม CSR ทัง้การให้ความรูกั้บ
นกัศกึษา รวมไปถงึพ่อค้าแม่ค้าทีด่ขีึน้ แม้แต่ช่วง
ทีโ่ควดิระบาดรนุแรง สมาคมฯ ได้ช่วยไลฟ์แชร์
ประสบการณ์แก่ประชาชนเพื่อสร้างทักษะด้าน
การค้าขายออนไลน์ เช่น ด้านการตลาดดิจิทัล 
ซอฟต์แวร์ และอคีอมเมิร์ซ เพ่ือฝ่าฟันวิกฤตโรค
ระบาดครัง้นีไ้ปให้ได้ นอกจากนี ้ยงัได้มส่ีวนร่วมใน
การผลกัดนันโยบายของภาครฐั ในการขบัเคลือ่น
ของอีคอมเมิร์ชประเทศไทยให้ดีข้ึน รวมถึงเป็น 
กระบอกเสยีงให้กบัผูป้ระกอบการได้อกีด้วย  

ด้านแนวคิดที่ท�าให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง  
คณุมิน้มีคตปิระจ�าใจในการสร้างพลังขบัเคลือ่นชวิีต
เสมอมา คอื “ความล้มเหลวไม่ใช่เรือ่งแย่เสมอไป 
หัวใจส�าคัญคือ ต้องรูจั้กเรียนรูใ้นความล้มเหลว
และกล้าทีจ่ะลกุขึน้มาสูต่้อ ประกอบกบัเป็นคนมี
บคุลกิไม่จมกบัความล้มเหลว ดงัน้ัน เมือ่เกดิความ
ล้มเหลวกจ็ะลกุขึน้มาสูต่้อเสมอ”

ส�าหรับวิถีที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จในการ
ท�างาน คุณมิน้บอกว่า ได้แยกความส�าคญัเป็น 3 
แนวทาง ได้แก่ 1. คอืการให้ความส�าคญักับลกูค้า
และพนัธมติรมาก โดยมเีป้าหมายให้งานออกมาดี
มีประสทิธภิาพ 2. ให้ความส�าคญักับทมีงาน เพราะ
ทมีงานมคีวามส�าคญัมากๆ กบับริษทั และอย่างที ่3 
คอืการให้ความส�าคญักบัสงัคม เพราะเมือ่ได้มาอยู่
ในจดุทีม่องเห็นโอกาสทางธรุกิจ จงึมีความต้องการ
ตอบแทนกลบัไปทีสั่งคม

“การให้สังคม ยิ่งเราท�า เรายิ่งได้ คือ  
การได้อิม่ใจกบัการเป็นผูใ้ห้ เหมือนกับทีส่่วนหนึง่กับ
สมาคมผู้ประกอบการพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ไทย 
ซึง่เราไม่ได้คาดหวงัว่าจะมีใครมาให้อะไรเราคนื 
แต่เราได้ให้ความรูแ้ก่เขา กค็อืสิง่ดีๆ  ทีเ่รารูส้กึ
ภาคภมูใิจ จงึมอง 3 แนวทางน้ี เป็นแนวคดิทีผ่ลกัดนั 
ตนเองมาให้ถึงจุดนี้ได้” คุณมิ้นพูดด้วยน�้าเสียง 
ทีภ่าคภมูใิจ

คณุม้ินกล่าวเสรมิอกีว่า ถงึกระนัน้กไ็ม่ได้มอง
ว่าตวัเองประสบความส�าเรจ็แต่อย่างใด แต่สิง่ที่
พาตวัเองให้มาถงึจดุนีไ้ด้ คอื ทศันคตทิีพ่ร้อมลกุขึน้
ทกุครัง้เม่ือล้มเหลว ไม่ได้ล้มแล้วล้มเลย พร้อมมี
ความตัง้ใจในการเดนิไปข้างหน้า ยิง่เป็นผูก่้อตัง้ธุรกจิ 
ท�าให้มีอยู่กับความเส่ียงตลอดเวลา ยกตัวอย่าง 
การลงทนุหลายล้าน เพือ่ป้ันธรุกจิซกัอย่างออกมา 
แต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด ระบบภายในไม่แข็งแรง 
ท�าให้การท�างานหลงับ้านไม่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ 
เม่ือเกิดปัญหาที่รุมเร้า ก็จะมองว่าชีวิตต้องไปต่อ  
ท้อได้แต่ไม่ถอย ซึง่คณุมิน้ได้กล่าวปิดท้ายว่า

“เวลาเกดิปัญหาจะท�าให้เกดิความสัน่ไหวใน
จติใจ ดงันัน้ เมือ่เกิดอุปสรรคอย่าไปจมอยูก่บัสิง่ร้ายๆ 
ซึ่งเราใช้แนวคิดในการปัญหาอยู ่ 2 อย่าง  
ได้แก่ EQ คือการพยายามสร้างสติตื่นรู้ของ 
ตวัเองให้กลบัมา เพือ่จดัการอารมณ์ของตนเอง 
ให้อยูใ่นภาวะทีต่ระหนักได้ว่า นีเ่ป็นเพยีงปัญหา  
เราต้องหาทางแก้ปัญหา ซึง่ก่อนจะแก้ปัญหาก็ต้อง
ตัง้สตใิห้ได้ก่อน ต่อมาคอื IQ หรอืการน�าความรู ้
มาแก้ปัญหา มองหาทางออกในรูปแบบต่างๆ  
รวมถงึประเมนิถงึปัญหาว่า จะแก้อย่างไร ใช้เวลาใน
การแก้นานแค่ไหน ถ้าปัญหาดงักล่าวแก้ได้ในอีก 
7 วนัข้างหน้า ดังน้ัน จงึควรเอาความรูสึ้กไปทุม่เท
ในวนัที ่7 อย่าให้ภาวะอารมณ์จมอยูก่บั 6 วนัทีเ่หลอื  
เพราะสุดท้ายก็จะท�าให้ตนเองไม่มีพลังใจไปท�า
อย่างอืน่เลย” 

	 สาเหตุที่มาท�างานด้านนี้	 เนื่องจากเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ	
เรือ่งเกีย่วกบัเทรนด์ธุรกจิใหม่ๆ	 ในต่างประเทศ	พอได้เรยีนเกีย่วกบัต่างประเทศ	 ท�าให้มี
ความรูสึ้กชอบเรือ่งเกีย่วกบัต่างประเทศ	พอได้มาท�างานกบัองค์กรระดับโลกอย่างลาซาด้า	
ท�าให้รูว่้าตัวเองชอบท่ีจะท�างานกบัต่างประเทศ	น่ันจงึเป็นเหตุผลท่ีท�างานกบัลาซาด้า

กุลธิรัตน์ ภควชัร์ไกรเลศิ
นายกสมาคมผู้ประกอบการ
พาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์ไทย

“ความล้มเหลวไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป 
หวัใจส�าคัญคือ ต้องรูจั้กเรยีนรู้ในความล้มเหลว
และกล้าทีจ่ะลกุข้ึนมาสูต่้อ ประกอบกบัเป็นคน
มบีคุลกิไม่จมกบัความล้มเหลว ดงันัน้ เมือ่เกดิ
ความล้มเหลวกจ็ะลกุข้ึนมาสูต่้อเสมอ”

นางสาว กลุธริตัน์ ภควชัร์ไกรเลศิ

 คณุกลุธริตัน์ ภควชัร์ไกรเลศิ เป็นผูร่้วม
ก่อตัง้ และ CEO ของ Thailand e-Business 
Center (TeC: Global-China expansion & 
Digital Consulting and solution company 
in Thailand.)

 คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่ำงๆ ในอตุสำหกรรมดิจทิลั

- นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THAI E-COMMERCE  
ASSOCIATION: THECA)

- เลขาธิการ ของสมาคมการค้าดจิทิลัไทย 
(Thai Digital Trade Association: TDTA)

- เป็นหนึง่ในผูบ้รหิารระดบัสงูทีอ่ยูเ่บือ้งหลัง
แบรนด์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ระดับโลก เช่น 
ลาซาด้า ประเทศไทย (ถกูซือ้กจิการโดยอาลี
บาบา), ลกัโซลา (ซือ้กจิการโดย Sephora) 
และ Cdiscount/Cmart (เข้าซือ้กิจการโดยบเีจซ)ี

 เคยเป็นผู้น�ำผู้ประกอบกำรสตรี เธอ
ได้รับรำงวลั Thailand Women Leader 
Award ในปี พ.ศ. 2564 โดย CMO Asia 
Awards และปัจจุบนัในปี 2565 ได้รบัเลอืกให้
เป็นกรรมการตัดสินรางวัลของ UN WOMEN 
WEPs Award 2022

 คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ได้รับ
เลอืกให้เป็นวทิยำกรในหลำยๆ งานมากมาย
และผู ้ร ่วมอภิปรายในการประชุมระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เช่น  
UNCTAD, European Union กระทรวงดจิทัิลเพือ่
เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงพาณชิย์ และ
อืน่ๆ อกีมากมาย


