ราคา 30 บาท

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 ปักษ์หลังเดือนพฤศจิกายน วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

สมชาย รังสิวฒ
ั นศักดิ์

ท้องถิน่ ไทย

คุณภาพชีวติ

สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ
ออกค�ำสัง่ แต่งตัง้
ประธานคณะกรรมาธิการ
10 คณะ

ปลัด พม.มอบนโยบาย
ขับเคลือ่ นงาน ปี 2566
ชูทนุ มนุษย์ ยกระดับชีวติ
กลุม่ เปราะบางทุกมิติ

3

อนุกลู ปีดแก้ว

6

นักวิชาการ-นักการเมือง จี้เพิ่มอ�ำนาจ อปท.

ดันรัฐสวัสดิการเข้าถึงทุกกลุ่มถ้วนหน้า
ระเด็นเรื่องสวัสดิการในประเทศไทย ในแวดวง
ไปรษณีย์ไทย จับมือ SME D Bank
บริการ ‘สินเชือ่ COD ไปรษณีย์ไทย’
การเมือง ข้าราชการ นักวิชาการ รวมถึงองค์กร
กุลธิรตั น์ ภควัชร์ ไกรเลิศ
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด และ ธนาคารพัฒนา
เอ็นจีโอ ทุกฝ่ายก�ำลังเรียกร้อง ผลักดันให้เกิดขึน้ โดยมองว่า
นายกสมาคมผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
การช่วยเหลือเยียวยา แจกโน่นนีน่ นั่
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไทย
(ธพว.) หรือ SME D Bank ให้บริการ “สินเชือ่
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
COD ไปรษณีย์ไทย” ส�ำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ของรัฐบาลในแต่ละปี ใช้เม็ดเงิน
20
ที่ใช้บริการขนส่งสินค้าและท�ำธุรกรรมการเงิน
ผ่านแอปพลิเคชัน Wallet@POST
มหาศาล แต่ คุ ณ ภาพชี วิ ต
ดร.ดนันท์ สุภทั รพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
“กรกอ.”
เห็
น
ชอบ
“เพชรบุ
ร
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ี
ด
้
ู
วั
ล
เลย์
”
ประชาชนยังไม่ดขี นึ้ รัฐควร
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด กล่าวว่า “ไปรษณียไ์ ทย
เขตอุ
ต
ฯ
เกษตรใหญ่
ท
ส
่
ี
ด
ุ
ของประเทศ
นับเป็นหน่วยงานขนส่งของชาติทใี่ ห้บริการทีห่ ลาก
ปรับระบบใหม่ เพื่อ
หลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการ
“อลงกรณ์” เผย “กรกอ.” มีมติเป็นเอกฉันท์
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งเป็นหลักและมี
เห็นชอบโครงการ “เพชรบุรฟี ดู้ วัลเลย์” (Phetchaburi
น� ำ สั ง คมไปสู ่ ค วาม
การท�ำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Wallet@
Food Valley) เขตอุตสาหกรรมเกษตรใหญ่ทสี่ ดุ
ยั่งยืน โดยให้ความ
POST ซึ่งส่วนใหญ่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง
ของประเทศ พร้ อ มสนั บ สนุ น โครงการจั ด ตั้ ง
(Cash on Delivery : COD) เป็นหลัก และกลุม่
ศู น ย์ น วั ต กรรมอาหารภาคกลางตอนล่ า งของ
ส�ำคัญกับการกระจาย
พ่อค้าแม่คา้ รายย่อยกลุม่ นีเ้ ป็นกลุม่ ทีม่ คี วามต้องการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อลงกรณ์ พลบุตร
ดร.สรชาติ
วิ
ช
ย
สุ
ว
รรณพรหม
17
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อ�ำนาจและกระจาย
ขอสินเชื่อท�ำได้ยาก เนื่องจากอาจจะมีหลักฐาน
งบประมาณไปสู่ท้องถิ่น
แสดงสถานะทางการเงินทีไ่ ม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไข ETDA เปิดตัวศูนย์ AI Governance Clinic
ดร.โกวิทย์ พวงงาม
ในการอนุมตั สิ นิ เชือ่
ให้มากขึน้
สร้างหลักธรรมาภิบาล AI ทางการแพทย์
12
2

เปิดมหกรรมวันทีอ่ ยูอ่ าศัยโลกประเทศไทย
ภาคกลางและภาคตะวันตก 2565 ที่ จ.ชัยนาท

ปลัดมหาดไทย เปิดมหกรรมวันทีอ่ ยูอ่ าศัยโลกประเทศไทย (World Habitat
Day 2022 Thailand) ภาคกลางและภาคตะวันตก 2565 “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทงิ้ ใคร
และทีใ่ ดไว้ขา้ งหลัง” เน้นย�ำ้ ชาวมหาดไทยทุกคนยินดีเป็น “หุน้ ส่วนการพัฒนา”
ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำด้านที่อยู่อาศัยและขจัดความยากจนในทุก
ภูมภิ าคทัว่ ประเทศร่วมกับทุกคน เพือ่ สร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
2
ของพีน่ อ้ งประชาชนอย่างยัง่ ยืน

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
หรือ ETDA เปิดตัวศูนย์ “ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์”
หรือ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC) จับมือ
“เนคเทค-กรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
ลุ ย สร้ า งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
การใช้ AI ทางการแพทย์
19

ก.พลังงานดันผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตามแผนพีดพี ี รวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์
สุทธิพงษ์ จุลเจริญ

กระทรวงพลังงาน มองทางรอดของวิกฤตพลังงานประเทศ หลังเจอวิกฤตพลังงาน
จากสถานการณ์โลก โดยจะต้องเร่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพือ่ น�ำเข้าสูร่ ะบบ
ตามแผนพีดพี ี ฉบับใหม่ รวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ซึง่ มุง่ ส่งเสริม
14
การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

ท้องถิน่ ไทย

2

นักวิชาการ-นักการเมือง จี้เพิ่มอ�ำนาจ อปท.

ดันรัฐสวัสดิการเข้าถึงทุกกลุ่มถ้วนหน้า
>> ต่อจากหน้า 1 <<

รัฐสวัสดิการคนไทย รัฐสามารถท�ำได้เลย
จากงบประมาณรายจ่าย ปี 2566
ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการวิทยาลัย
นานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อดีตกรรมการนโยบายและก�ำกับการบริหารหนี้
สาธารณะ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลนี้
ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งรัฐสวัสดิการระดับหนึง่ เป็น
ผลต่อเนือ่ งจากการทีเ่ รามีรฐั ธรรมนูญ 40 เนือ่ งจาก
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวก�ำหนดให้พรรคการเมือง
มีนโยบายทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน สวัสดิการ
ที่รัฐต้องให้ความส�ำคัญมากในล�ำดับต้นๆ คือ
สวัสดิการด้านการศึกษาและทางด้านสาธารณสุข
และสุขภาพ เพราะเกีย่ วข้องกับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนโดยตรง
สวัสดิการต้องมีตงั้ แต่เกิดจนเสียชีวติ สวัสดิการ
ส�ำหรับทารกในครรภ์มารดา สวัสดิการเด็กเล็ก
สวัสดิการลาคลอดของพ่อแม่ สวัสดิการเรียนฟรี
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกันการว่างงาน
ประกันกรณีทพุ พลภาพ ประกันการเจ็บป่วย ประกัน
ชราภาพ ฌาปณกิจสงเคราะห์เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีกลุม่ บุคลากรทีย่ งั ไม่ได้เข้าถึง
สิทธิและเรียกร้องสวัสดิการอยู่ต่อเนื่อง อาทิ
บุคลากรด้านสาธารณสุข บุคลากรมหาวิทยาลัยนัน้
จะต้องหาทางออกให้เขาได้แก่ ต้องเพิม่ สวัสดิการ
เบีย้ เลีย้ ง รวมทัง้ การจ้างงานทีม่ นั่ คง ไม่ใช้ระบบ
สัญญาทีไ่ ม่มคี วามมัน่ คงในชีวติ และงาน ในการจัด
งบประมาณปี 2566 ควรสนับสนุนให้เกิดความคืบหน้า
สู ่ ก ารเป็ น รั ฐ สวั ส ดิ ก ารด้ ว ยการจ่ า ยบ� ำ นาญ
ชราภาพถ้วนหน้าอย่างต�่ำ 3,000 บาทต่อเดือน
จ่ายเงินอุดหนุนเลีย้ งดูเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,500 บาท
ต่อเดือน และเรียนฟรีถงึ ระดับปริญญาตรี โดยเก็บ
ภาษีทรัพย์สนิ ภาษีจากก�ำไรตลาดการเงิน ตลาดหุน้
และตลาดคริปโตในอัตราก้าวหน้า
ดร.อนุสรณ์ ยืนยันว่า รัฐสวัสดิการสามารถ
ท�ำได้เลยจากงบประมาณปี 2566 ทีเ่ ห็นได้ชดั เจน
คือบ�ำนาญถ้วนหน้าส�ำหรับผูส้ งู วัย 3,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน เพราะมีผสู้ งู อายุเป็นแรงงานนอกระบบ
ได้เฉพาะเบีย้ ยังชีพ หากจะจ่ายบ�ำนาญถ้วนหน้า
จะใช้เงินราว 450,000 ล้านบาท ต่อมาเรื่อง
สวัสดิการส�ำหรับเด็กเล็กถ้วนหน้า 1,500 บาท

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
เริม่ ต้นแบบนีแ้ ละค่อยๆ พัฒนาเพิม่ สวัสดิการพืน้ ฐาน
ในระยะต่อไป เพราะสังคมไทยยังได้ผลประโยชน์
จากสวัสดิการไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม มีประชาชน
จ�ำนวนไม่นอ้ ยเข้าไม่ถงึ สวัสดิการพืน้ ฐาน ขณะที่
ประเทศ OECD และกลุม่ ประเทศยุโรปเหนือล้วน
อยูใ่ นระดับสูงมาก หลายประเทศจ�ำเป็นต้องปฏิรปู
ระบบสวัสดิการเพื่อความยั่งยืนทางการเงินของ
ระบบงบประมาณที่จัดสรรไปสู่รายจ่ายทางด้าน
สวัสดิการสังคม แต่ของไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มาก
ประเด็นส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูร่ ฐั สวัสดิการได้
จะต้องท�ำให้เกิดขึน้ คือ
1. ต้องผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการเปลีย่ นแปลง
จาก “รัฐเผด็จการ” “รัฐกึง่ ประชาธิปไตย” เป็น
“รัฐประชาธิปไตยสมบูรณ์” อันเป็นพืน้ ฐานสําคัญ
สาํ หรับการไปสู่ “รัฐสวัสดิการ” และสิง่ นีเ้ ป็นรูปธรรม
สาํ คัญของประชาธิปไตย
2. ระบบรัฐสวัสดิการจะเป็นสิง่ บ่งชีว้ า่ รัฐบาล
ดาํ รงเพือ่ อะไรและเพือ่ ใคร
3. การประเมินและวิเคราะห์ ฐานะทางการ
คลัง โครงสร้างงบประมาณ โครงสร้างรายรับ และ
รายจ่ายของรัฐบาล โครงสร้างประชากร ระบบ
สั ง คมสวั ส ดิ ก าร ปั ญ หาความเหลื่ อ มลํ้ า ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความสามารถในการเข้าถึง
บริการพื้นฐาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ขนาดของจีดพี ี รายได้ประชาชาติตอ่ หัว การกระจายตัว
ของรายได้และความมัง่ คัง่ ลักษณะและประสิทธิภาพ
ของตลาดแรงงาน

เปิดมหกรรมวันทีอ่ ยูอ่ าศัยโลกประเทศไทย
ภาคกลางและภาคตะวันตก 2565 ที่ จ.ชัยนาท

ปลัดมหาดไทย เปิดมหกรรมวันทีอ่ ยูอ่ าศัย
โลกประเทศไทย (World Habitat Day 2022
Thailand) ภาคกลางและภาคตะวันตก 2565
“ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทงิ้ ใครและทีใ่ ดไว้ขา้ งหลัง”
เน้นย�ำ้ ชาวมหาดไทยทุกคนยินดีเป็น “หุน้ ส่วน
การพัฒนา” ขับเคลือ่ นนโยบายลดความเหลือ่ มล�ำ้
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยและขจัดความยากจนในทุกภูมภิ าค
ทัว่ ประเทศร่วมกับทุกคน
เมือ่ เร็วๆ นี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด
กระทรวงมหาดไทย เป็ น ประธานเปิ ด งาน
มหกรรมวันทีอ่ ยูอ่ าศัยโลกประเทศไทย ภาคกลาง
และภาคตะวันตก 2565 (World Habitat Day
2022 Thailand) “ใส่ใจช่องว่าง ไม่ทงิ้ ใครและทีใ่ ด
ไว้ขา้ งหลัง ภายใต้แนวคิด “หุน้ ส่วนการพัฒนา
ขับเคลือ่ นนโยบาย ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านทีอ่ ยู่
อาศัย” ณ หอประชุมส�ำนักงานเทศบาลต�ำบล
หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยมี นายนที มนตริวตั
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท รักษาราชการ
แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายกฤษดา
สมประสงค์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมหัวหน้าส่วน
ราชการ ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน และภาคีเครือข่าย
กว่า 1,000 คน ร่วมในงาน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายทีช่ ดั เจน
และถือเป็นนโยบายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ “การไม่ทงิ้ ใคร
ไว้ขา้ งหลัง” ซึง่ ได้ให้คำ� มัน่ สัญญาในความมุง่ มัน่
ตั้งใจในด้านการลดความเหลื่อมล�้ำ และยังได้
ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการทีจ่ ะ
ขับเคลือ่ นผลักดัน ให้ประชาชนทุกคนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี หนึง่ ในนัน้ คือ การส่งเสริมให้ประชาชน
มีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นของตนเอง
การทีผ่ แู้ ทนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย
จากทั่ ว ประเทศ ได้ ร ่ ว มกั น จั ด งานมหกรรม
วันที่อยู่อาศัยโลกประเทศไทย ภาคกลางและ
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Thailand) จึงเป็นงานทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับ
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องพีน่ อ้ งคนไทยทีย่ ากไร้และ
ยังขาดโอกาสที่ดีในการใช้ชีวิต การที่ทุกคนได้
ช่วยกันเติมเต็มช่องว่างในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยให้หมดไป
ท�ำให้พนี่ อ้ งประชาชนทีย่ งั ตกทุกข์ได้ยากได้รบั การ
ช่วยเหลือให้ขนึ้ มาอยูแ่ ถวหน้า ไม่ถกู ทิง้ ไว้ขา้ งหลัง
ดังค�ำขวัญของงานมหกรรมฯ ทีว่ า่ “ใส่ใจช่องว่าง
ไม่ทงิ้ ใครและทีใ่ ดไว้ขา้ งหลัง”

ด้วยกระบวนการ/แนวคิดการท�ำงานแบบ
“หุน้ ส่วนการพัฒนา” ในการขับเคลือ่ นนโยบาย
ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย ถือเป็นต้นแบบ
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าพีน่ อ้ งประชาชน มีความรับผิดชอบ
ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มสั ง คม เพื่ อ นร่ ว มประเทศ ซึ่ ง
สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลือ่ น
นโยบายในทุกๆ เรือ่ งทีย่ งั เป็นช่องว่าง ยังมีความ
เหลื่อมล�้ำได้ ดังเช่น ที่อ�ำเภอหันคา จังหวัด
ชัยนาท ท่านนายอ�ำเภอหันคาได้เป็นต้นแบบใน
การเป็น “หุน้ ส่วนการพัฒนา” ด้วยการบูรณาการ
7 ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ ภาครัฐ ภาคผูน้ ำ� ศาสนา
ภาควิ ช าการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ภาคประชาสังคม และภาคสือ่ มวลชน ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ท�ำงานขับเคลือ่ นพัฒนาเพือ่ ให้เกิด
ชุมชนเข้มแข็งทีส่ ามารถจัดการตนเองได้ ช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตาม
เป้าหมายฐานข้อมูล TPMAP ของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแพลตฟอร์ม

ดร.โกวิทย์ พวงงาม

ดร.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม

4. คุณภาพชีวติ ทางด้านต่างๆ ของประชาชน: ทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ เขาท�ำกันเองได้ ยกตัวอย่างชุมชน
ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสิง่ แวดล้อม ออมทรัพย์หนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ทัง้ นายก
รองนายกเข้ ม แข็ ง มาก มี เ งิ น ออมของชุ ม ชน
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
มากกว่า 90 ล้านบาท สิง่ ทีเ่ ขาท�ำคือ ถามทุกคน
ในหมูบ่ า้ นว่าใครเป็นหนีก้ นั มากน้อยเท่าไหร่ ทัง้ 900
รัฐต้องเปลีย่ นแนวคิดใหม่
เรือ่ งบริการสาธารณะ และสวัสดิการประชาชน กว่าครอบครัว ปรากฏจากข้อมูลพบว่า มีหนี้มาก
ทางด้าน ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภา ถึง 35 ล้านบาท แต่ให้ทกุ คนตระหนัก แล้วมาใช้
ผูแ้ ทนราษฎร พรรคพลังท้องถิน่ ไทย เปิดเผยว่า โจทย์ ระบบการออมวันละ 1 บาท/ครัวเรือน เพือ่ น�ำเงินนี้
ของสวัสดิการของประเทศไทยนัน้ ต้องตัดสินใจใหม่ ไปแก้หนี้สินให้กับชาวบ้าน ถึงเวลาก็จะมาทุบ
การบริการสาธารณะซึ่งก็คือสวัสดิการ ไม่ว่า กระปุกกันทีส่ ำ� นักงาน ปรากฏว่าชุมชนนีแ้ ทบจะ
เด็กก่อนวัยเรียน คนชรา คนพิการ ผูด้ อ้ ยโอกาส ปลอดหนีส้ นิ ไปเลย ด้วยแนวคิดของชุมชนในเรือ่ ง
ถามว่าใครเป็นคนจัดการบริการสาธารณะ ขณะนี้ สวัสดิการ”
ท�ำกันแบบแยกส่วน อย่างเรือ่ งเด็ก จะไปอยูใ่ นทัง้
ไปดูอีกตัวอย่างที่มองว่าสวัสดิการเข้าไม่ถึง
กระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง ชุมชนท้องถิน่ มีจงั หวัดทางภาคอีสาน ทัง้ ทีเ่ ป็น
ยุตธิ รรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง จังหวัดใหญ่ ภูมปิ ระเทศเป็นพืน้ ราบ แต่ชาวบ้าน
ของมนุษย์ จึงมีปัญหาว่า รัฐบาลจัดการอย่าง อายุ 18 ปีแล้ว ยังต้องพิสจู น์ตวั ตน จากพ่อแม่
สะเปะสะปะไม่มหี ลักการ ต้องเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่ โดยพิสูจน์ดีเอ็นเอ ซึ่งท้องถิ่นหรือเทศบาลไม่มี
นั่นคือการกระจายอ�ำนาจ บริการสาธารณะทุก เครือ่ งตรวจ ต้องทีก่ รมการปกครอง สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ คือเขาไม่ได้
กลุ่มอายุ การจัดสวัสดิการพื้นฐาน ฐานข้อมูล สวัสดิการใดๆ จากรัฐ ก็เพราะไม่คดิ จะเปลีย่ นวิธี
จะอยูท่ ที่ อ้ งถิน่ หมดแล้ว แต่โครงสร้างอ�ำนาจรัฐ การใหม่ ซึง่ สามารถท�ำได้เลย อาทิ ให้อำ� นาจทาง
ยังคุมอยู่ จึงเป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ ท้องถิน่ ตรวจสอบตัวตนลูกบ้านได้เอง หรือจะตัง้
มิใช่เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริง ตัวอย่างเห็นชัดเจน ชุดกรรมการฯ ทีม่ ผี แู้ ทนกรมปกครองมานัง่ อยูด่ ว้ ย
รัฐแจกคนละครึง่ แจกบัตรสวัสดิการเป็นการช่วย นีแ่ ค่ชมุ ชนเดียวยังมีเป็นหลักร้อยคน หากมองออกไป
เฉพาะหน้า ไม่มหี ลักการอะไร เพราะประชาชน ให้กว้าง พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทัว่ ประเทศ ยิง่ กว่านัน้ ท้องถิน่
ชุมชนชนบทห่างไกลยากจะเข้าถึงสวัสดิการทีเ่ ขา
ไม่มอี นาคต
“สวัสดิการนัน้ จะต้องให้ประชาชนมีกำ� ลังของ สมควรจะได้ และอาจจะเปิดช่องให้มกี ารสวมรอย
ตัวเองและสามารถไปต่อได้ รัฐบาลมาแล้วไป ได้ และปัจจุบนั มีหลายธุรกิจเข้ามาในชุมชน ถ้ามีการ
รัฐต้องหากลไกใหม่ ผมไปสัมผัสในชุมชนท้องถิน่ จัดการให้เป็นระบบเช่นมีกองทุนเต็นท์ กองทุน

THAIQM ของกรมการปกครอง ทีเ่ ดือดร้อนใน
ด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยใน THAIQM ประมาณกว่า 2,000
ครัวเรือน โดยได้รบั ความเมตตากรุณาอย่างสูงยิง่
จากภาคีผู้น�ำศาสนา นั่นคือ ท่านเจ้าคุณพระ
มงคลกิจโกศล (หลวงพ่อฤาษีตาไฟ) รองเจ้าคณะ
จังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดเทพหิรณ
ั ย์
“กระบวนการท� ำ งานร่ ว มกั น แบบเป็ น
หุน้ ส่วนนัน้ สามารถขยายบริบทจากด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ไปสู่ความมั่นคงด้านอาหาร นั่นหมายความว่า
เมื่อพวกเราได้ช่วยกันท�ำให้พี่น้องประชาชนใน
แต่ละบ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแล้ว เรายัง
สามารถช่วยกันส่งเสริมการน้อมน�ำพระราชด�ำริ
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในเรือ่ ง “การสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร” ตามที่
พระองค์ได้พระราชทาน ได้แก่ โครงการบ้านนีม้ รี กั
ปลูกผักกินเอง โครงการทหารพันธุด์ ี โครงการ
ทางนีม้ ผี ล ผูค้ นรักกัน” ซึง่ ภาคีเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็งของ พอช.ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ เป็นผู้มี
ความรูค้ วามเข้าใจในหลักการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
มี ทั ก ษะความสามารถ ในการเชิ ญ ชวน
อรรถาธิบายขยายความให้ผคู้ น ให้เพือ่ นสมาชิก
ในชุมชน ได้เกิดความเข้าใจ และคล้อยตาม ด้วย
การช่วยกันเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
ความเข้าใจให้กบั สมาชิกในบ้านทีอ่ ยูใ่ นชุมชน ทัง้
สมาชิก พอช. และครัวเรือนอืน่ ๆ ในการร่วมกัน
ท�ำให้พนื้ ทีส่ ว่ นกลางในชุมชน และพืน้ ทีส่ ว่ นตัว
รอบๆ บ้าน ให้มแี ปลงผักสวนครัว เป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัย ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน
และยังก่อให้เกิดกิจกรรมเสริมสร้างความรัก
ความสามัคคี ให้เพิม่ พูนมากขึน้ ในชุมชน/หมูบ่ า้ น
ทีพ่ วกเราทุกคนอยูอ่ าศัย
“ขอให้สมาชิกบ้านมัน่ คง พอช.ทุกคน เป็น
สมาชิกทีเ่ ข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชน อันมีนยั ที่
ส�ำคัญ ทุกคนเป็นผูท้ มี่ จี ติ อาสา เสียสละ ช่วยเหลือ
สังคมส่วนรวม อันจะท�ำให้เกิด “การพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน” ชุมชนเข้มแข็ง พึง่ พาตนเองได้ และช่วยกัน
ขยับขยายผลสิง่ ทีด่ งี ามทีท่ กุ คนได้ทำ� ไปสูต่ ำ� บล/
หมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ต่อไป”

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565
อาหารฯ ก็จะมีรายได้เข้าชุมชน เป็นต้น แต่ละ
ชุ ม ชนมี ฐ านข้ อ มู ล ทุ ก อย่ า ง ถ้ า ไม่ ติ ด ขั ด
ในเรื่องระเบียบกลไกจากภาครัฐจะช่วยประหยัด
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบให้ความช่วยเหลือ
เสียด้วยซ�ำ้
“ในญีป่ นุ่ จะมีชดุ ข้อมูลในด้านสวัสดิการทุกกลุม่
เข้มแข็งมาก ซึง่ เกิดจากการให้ชมุ ชนส�ำรวจแท้จริง
ไม่ ว ่ า เด็ ก คนแก่ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส คนพิ ก าร
ตัวอย่าง ส�ำรวจคนท้อง แล้วมาขึน้ ทะเบียนไว้เพือ่
เตรียมจัดหานมส�ำหรับเด็กเกิดใหม่ หรือกลุม่ คน
ไม่มีอาชีพต้องส�ำรวจขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อช่วย
สวัสดิการ จะได้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับสังคม
สุดท้ายรัฐต้องกระจายอ�ำนาจให้กบั องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อย่าเอางานท้องถิ่นไปใช้ ใครจัด
สวัสดิการ ใครให้งบประมาณ เลือกตั้งครั้งหน้า
ถ้าไม่มีการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ก็จะเป็น
รัฐบาลแบบพ่อแม่ตามใจลูก” ศ.ดร.โกวิทย์ กล่าว
รัฐก�ำลังต่อยอดสวัสดิการเข้าสูร่ ะบบ
เพือ่ ส่งถึงประชาชนกลุม่ ต่างๆ
ขณะที่ ดร.สรชาติ วิ ช ย สุ ว รรณพรหม
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการประชารัฐ
สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ เศรษฐกิ จ ฐานรากและสั ง คม
อดีตสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดหนองบัวล�ำภู

โดยสวัสดิการทีเ่ ข้าไปสูร่ ะบบต่อมาคือเงินผูส้ งู
อายุ หรือทีเ่ รียกว่าเงินยังชีพได้ตอ่ ยอดให้รบั เพิม่ ขึน้
เพื่ อ รองรั บ สั ง คมสู ง วั ย ในอนาคต ตรงนี้ ท ่ า น
รองนายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ ช่วงรักษาการ
นายกฯ ได้อนุมตั เิ รียบร้อยแล้ว แต่จำ� นวนเงินจะ
เป็นเท่าไหร่ จะดูงบประมาณทีจ่ ดั สรรให้ สวัสดิการ
ต่อมาคือค่าตอบแทนของ อสม.หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุข ทีเ่ คยรับอยูท่ ี่ 1,000 บาท จะมีการ
พิจารณาเพิม่ ให้ดว้ ย และอีกอย่างคือเงินเด็กแรก
เกิด ซึง่ ขณะนีไ้ ด้รบั อยูท่ ี่ 600 บาท ก็จะมีการเพิม่
ส่วนนีไ้ ด้ เป็นต้น
สวัสดิการของรัฐทั้งหมดในขณะนี้ เป็นการ
ต่อยอดให้อยูใ่ นระบบ นอกเหนือจากเงินช่วยเหลือ
ทั่วๆ ไป ส�ำคัญกว่านั้นที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่คือ
การกระจายอ�ำนาจไปสูอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพิม่ อ�ำนาจประชาชน ลดอ�ำนาจของรัฐบาล ขณะนี้
มีกฏหมาย 2 ฉบับ ทีใ่ ห้อำ� นาจประชาชนซึง่ เลือก
ผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือสภาท้องถิน่ สามารถถอดถอน
ผูบ้ ริหารและสมาชิกสภาท้องถิน่ ได้ ฉบับแรก เรียก
ว่า ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชือ่ เพือ่ ถอดถอนสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ.....ซึ่ ง คณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเข้าชือ่
เสนอข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ พ.ศ......พิจารณาเสร็จแล้วด้วย
ส่ ว นอี ก ฉบั บ คื อ ร่ า ง พ.ร.บ.การเข้ า ชื่ อ เสนอ

“รั ฐ ต้ อ งกระจายอ� ำ นาจให้ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มากกว่าทุกวันนี้ อย่าเอางานท้องถิน่ ไปใช้
ใครจัดสวัสดิการ ใครให้งบประมาณ เลือกตัง้ ครัง้ หน้า
ถ้าไม่มีการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ก็จะเป็นรัฐบาล
แบบพ่อแม่ตามใจลูก”
เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความส�ำคัญเรือ่ งสวัสดิการ
เป็นส�ำคัญ เรือ่ งแรกบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นับเป็นผลงานของรัฐบาลนี้ เพราะสามารถช่วยเหลือ
พีน่ อ้ งประชาชนโดยเฉพาะผูส้ งู วัย ผูด้ อ้ ยโอกาส
ล่ า สุ ด การขึ้ น ทะเบี ย นบั ต รคนจนนั้ น มี จ� ำ นวน
เพิ่มมากกว่า 22 ถึง 23 ล้านคน ซึ่งเกือบเท่าตัว
ซึง่ ไม่ได้หมายความว่าคนจนมีจำ� นวนมากขึน้
“แต่มเี หตุผลหลักๆ 2 ประการ อย่างแรก เป็น
บัตรตกค้างจากครัง้ ทีแ่ ล้วซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ
โดยเฉพาะระบบเอไอที่ท�ำให้เขาเสียสิทธิ อีก
ประการคือครั้งนี้ทางกระทรวงการคลังได้จ้าง
เจ้าหน้าทีม่ าช่วยในการส�ำรวจบันทึกเข้าระบบจาก
3 ธนาคารคือกรุงไทย ออมสิน และ ธ.ก.ส.
จึงท�ำให้ผมู้ สี ทิ ธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ”

ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ พ.ศ..... ซึง่ ทัง้ 2 ฉบับ จะให้อำ� นาจ
ประชาชนในการถอดถอน และเสนอข้อบัญญัติ
ในเรือ่ งสวัสดิการให้ทอ้ งถิน่ ได้มอี ำ� นาจท�ำเพือ่ ท้องถิน่
ตนเองได้มากขึน้
“เหตุผลคือโดยที่ ม.254 ของรัฐธรรมนูญ
ก�ำหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิเข้าชือ่ กันเพือ่ ถอดถอน
สมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ ได้ตามหลัก
เกณฑ์ วิ ธีก ารและเงื่ อ นไขที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
ประกอบกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพือ่
ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
พ.ศ. 2542 ยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงยกเลิก
แล้วให้ใช้กฏหมายใหม่นแี้ ทน” ดร.สรชาติ กล่าว

จ.ปทุมธานี ยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
จัดงานแสดงสินค้าทีห่ า้ งเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

จังหวัดปทุมธานเปิดโครงการยกระดับ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชนตามแนวคิด BCG พร้อม
จัดงานแสดงสินค้า“โครงการยกระดับสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG”
จังหวัดปทุมธานี ที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 นี้
นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในงานแถลงข่าวว่า
จากสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จ�ำเป็นต้องได้รบั
การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งเร่ ง ด่ ว น ซึ่ ง จั ง หวั ด
ปทุมธานี ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ที่ จึงมีนโยบายทีม่ งุ่ เน้นการฟืน้ ฟู
และสร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัด รวมทั้งให้
ความส�ำคัญต่อกิจกรรมและธุรกิจชุมชนที่มี
ศักยภาพ ก่อให้เกิดการสร้างงานและสร้าง
อาชีพ โดยการน�ำเอาเศษวัสดุจากธรรมชาติมา
ผ่านกระบวนความคิดทีส่ ร้างสรรค์ แปรรูปให้
เป็นบรรจุภณ
ั ฑ์จากธรรมชาติ รวมทัง้ เป็นการ
สร้ า งงานในชุ ม ชนท� ำ ให้ เ กิ ด เศรษฐกิ จ
หมุนเวียนภายในชุมชนและเชื่อมโยงกรอบ
แนวคิด BCG ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) มุง่ เน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพือ่
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม โดยเน้ น การพั ฒ นาเป็ น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular Economy) ค�ำนึงถึงการน�ำ
วั ส ดุ ต ่ า งๆ กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึง่ เป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไ่ ปกับการพัฒนาสังคมและ
การรักษาสิง่ แวดล้อมได้อย่างสมดุล ให้เกิดความ
มัน่ คงและยัง่ ยืนไปพร้อมกัน
ส�ำหรับโครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุ ม ชนตามกรอบแนวคิ ด BCG มี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมจ�ำนวน 10 กลุ่ม โดยมีกิจกรรมให้
ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
ในการพัฒนายกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนและพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ การน�ำเศษวัสดุจาก
ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ลดการใช้โฟมและพลาสติก ทัง้ สร้างสรรค์บรรจุภณ
ั ฑ์
ทีเ่ กิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ท�ำให้
เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชือ่ มโยงกรอบแนวคิด
BCG Model ซึง่ ปัจจุบนั ทัง้ 10 กลุม่ สามารถ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุธรรมชาติได้ดว้ ยตนเอง
แล้ว จึงได้มีการน�ำสินค้าไปทดลองตลาดและ
จัดแสดงผลงานความส�ำเร็จของโครงการ โดยใช้
ชือ่ งาน “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ตามกรอบแนวคิ ด BCG” ในวั น ที่ 28-30
พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล
พลาซ่าแจ้งวัฒนะ

พงศธร กาญจนะจิตรา
ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการแบ่งออกเป็น
3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จังหวัดปทุมธานีสนับสนุน
เครือ่ งอัดขึน้ รูป จ�ำนวน 10 เครือ่ ง ให้กบั กลุม่
ทีผ่ า่ นการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ส่วนที่ 2
เป็นกิจกรรมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเชิงลึกแก่
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในเรือ่ ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ตามกรอบแนวคิด BCG สูก่ าร
สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและการสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ และให้ความรูก้ ารท�ำการตลาดให้
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคอย่างเหมาะสม
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในยุค
ปัจจุบนั ส่วนที่ 3 เป็นการจัดงานแสดงสินค้า
ที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 28-30
พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการ
พัฒนาจากโครงการ ตามกรอบแนวคิด BCG
Model เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงาน
แสดงสินค้า ได้เยีย่ มชมต้นแบบของผลิตภัณฑ์
และบรรจุภณ
ั ฑ์ทดี่ ี มีคณ
ุ ภาพ และเพือ่ สือ่ ให้
เห็ น ถึ ง การน� ำ เอาอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนใน
จังหวัดปทุมธานี มาผลิตเป็นสินค้าจากวัสดุ
ธรรมชาติ โดยเพิม่ ยอดขายให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ของจังหวัดปทุมธานี และช่วยปลูกจิตส�ำนึก
ให้ กั บ ผู ้ บ ริ โ ภคในการลดการใช้ โ ฟมและ
พลาสติก ให้หนั มาใช้วสั ดุธรรมชาติแทน

ท้องถิน่ ไทย

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

‘ผูว้ า่ หมูปา่ ’ ปลดนายก ทต.บ้านกลาง
เหตุถกู ป.ป.ช.เชือดทุจริต 7 โครงการ

นายณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ปทุมธานี
มีคำ� สัง่ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ให้ นายสายัณ
นพข�ำ พ้นจากต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบล
บ้านกลาง หลัง ปปช.ชีม้ ลู ความผิดทุจริตประมูล
ชีอ้ หากโต้แย้งค�ำสัง่ นีใ้ ห้ทำ� ค�ำฟ้องเป็นหนังสือยืน่
ต่อศาลปกครองกลาง ต่อไป

ณรงค์ศกั ดิ์ โอสถธนากร
สืบเนือ่ งจาก จังหวัดปทุมธานี ได้รบั แจ้งจาก
กระทรวงมหาดไทยว่า ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้มี
หนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
แจ้งว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้รับเรื่องกล่าวหา
นายสายัณ นพข�ำ นายกเหศมนตรีต�ำบลบ้าน
กลาง และเมือ่ ครัง้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ได้ร่วมกับพวกกระท�ำความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่
ราชการ กรณีกำ� หนดราคาขายเอกสารประกวด
ราคา โครงการก่ อ สร้ า งถนนลู ก รั ง และวาง
ท่อระบายน�้ำพร้อมบ่อพัก หมู่บ้านมณีรินทร์
หมูท่ ี่ 1 และโครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ช่อมแชมถนน และวางท่อระบายน�้ำอื่นๆ อีก
7 โครงการ สูงกว่าความเป็นจริง เพือ่ เอือ้ ประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาบางราย กรณีเมื่อครั้งด�ำรง
ต�ำแหน่งนายก อบต.บ้านกลาง ประกอบด้วย
(1) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง และวางท่อ
ระบายน�ำ้ พร้อมบ่อพัก หมูบ่ า้ นมณีรนิ ทร์ หมูท่ ี่
1 (2) โครงการก่อสร้างยกระดับถนนแอสฟัลท์ตกิ
คอนกรีต บริเวณซอยมิตรบ้านกลาง หมูท่ ี่ 2 (3)
โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต บริเวณเลียบคลองประปา หมูท่ ี่ 1
และเมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�ำบลบ้านกลาง ประกอบด้วย (1) โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ช่ อ มเซมถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
พร้อมวางท่อระบายน�้ำ (2) โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ตกิ คอนกรีต (3) โครงการ
ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ผิ ว จราจรพร้ อ มรางวี ถนนจั ด สรรกรมการ
ปกครอง หมูท่ ี่ 2 (4) โครงการปรับปรุงช่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวี และ (5)
โครงการวางท่อระบายน�้ำพร้อมรางวี บริเวณ
คลองสะพาน-หน้าอนามัย หมู่ที่ 3 ซึ่งคณะ
กรรมการ ป.ป.ช.ได้รบั ไว้พจิ ารณา โดยมอบหมาย
คณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นเพื่อด�ำเนินการไต่สวน
ข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อม
ทั้งจัดท�ำรายงานการไต่สวนเบื้องต้น เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่ พิจารณา และคณะ
กรรมการ ป.ป.ช ได้พจิ ารณารายงานการไต่สวน
เบื้องต้นดังกล่าวแล้ว มีมติว่า การกระท�ำของ
นายสายัณ นพข�ำ ผูถ้ กู กล่าวหาที่ 1 มีมลู ความ
ผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าทีซ่ อื้ ท�ำ
จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำ� นาจในต�ำแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล
สุขาภิบาล หรือเจ้าของทรัพย์นนั้ และฐานเป็น
เจ้าพนักงาน ปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่
โดยมิชอบ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด
หรือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริต
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 153
และมาตรา 157 ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ของรั ฐ โดยทุ จ ริ ต ท� ำ การออกแบบ ก� ำ หนด
ราคา ก�ำหนดเงื่อนไขหรือก�ำหนดผลประโยชน์
ตอบแทน อันเป็นมาตรฐานในการเสนอราคา
โดยมุง่ หมายมิให้มกี ารแข่งขัน ในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเพือ่ ช่วยเหลือให้ผเู้ สนอราคา
รายใด ได้มสี ทิ ธิเ์ ข้าท�ำสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพือ่ กีดกันผูเ้ สนอราคา
รายใดมิให้มโี อกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม และฐานเป็นเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วย
งานของรัฐกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกระท�ำการใดๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพือ่ เอือ้ อ�ำนวยแก่
ผู้เข้าท�ำการเสนอราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท�ำ
สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย
ความผิดเกีย่ วกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 และ

มีมลู ความผิดฐานกระท�ำการฝ่าผืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วย
อ�ำนาจหน้าที่ ตามพ.ร.บ.สภาต�ำบล และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. 2537 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
มาตรา 92 และฐานปฏิบตั กิ ารฝ่าฝืนต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�ำนาจ
หน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะน�ำมาซึ่ง
ความเสือ่ มเสียแก่ศกั ดิต์ ำ� แหน่ง หรือแก่เทศบาล
หรือแก่ราชการ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 73 และมีมตีให้สง่
รายงานส�ำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน
ส�ำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และค�ำวินจิ ฉัยไปยังอัยการ
สูงสุดเพือ่ ด�ำเนินคดีอาญาในศาล ซึง่ มีเขตอ�ำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดี และส่งส�ำนวนการไต่สวน
ไปยังผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อด�ำเนิน
การตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจกับนายสายัณ นพข�ำ
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม
พ.ร.ป.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 91 (1) และมาตรา
98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีตอ่ ไป
ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายสายัณฯ
อยู่ด�ำรงต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้าน
กลางต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 และได้พนั จาก
ต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามประกาศคณะ
กรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ก�ำหนดให้มีการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
เมื่อนับระยะเวลาการพ้นจากต�ำแหน่งจนถึง
ปัจจุบนั (1 กุมภาพันธ์ 2564-1 สิงหาคม 2565)
ปรากฎว่านายสายัณฯ พ้นจากต�ำแหน่งยังไม่เกิน 2 ปี
(1 ปี 5 เดือน) ดังนัน้ จึงสมควรพิจารณาสัง่ ให้
นายสายัณฯ พ้นจากต�ำแหน่งนายกเทศมนตรี
ต�ำบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระท�ำการฝ่าฝืน
ต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะกรรมการ
ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานีได้พจิ ารณารายงานและ
ส�ำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
คดีหมายเลขด�ำที่ 18-1-176/2556 คดีหมายเลข
แดงที่ 242-1-50/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
ประกอบความเห็นของคณะไต่สวนเบือ้ งต้นแล้ว
ปรากฎข้อเท็จจริงตามทางไต่สวน
โดยท้ายหนังสือยังระบุวา่ จึงสมควรพิจารณา
สัง่ ให้นายสายัณ นพข�ำ พ้นจากต�ำแหน่งนายก
เทศมนตรีต�ำบลบ้านกลาง เหตุเพราะกระท�ำ
การฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมติคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดปทุมธานี จึงได้พจิ าร
ณตามแนวความเห็นของอ�ำเภอเมืองปทุมธานี
ต่อไป ประกอบแนวทางปฏิบตั ติ ามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. ขี้มูลความผิดและตามค�ำวินิจฉัย และ
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ สั่ ง การตามหนั ง สื อ กระทรวง
มหาดไทย ลับ ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0804.3/3314
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ลับ ที่ มท 0804.3/6261 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2564 และหนังสือกระทรวงมทาดไทย
ลับ ที่ มท 0804.3/6313 ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2564 ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ดั ง นั้ น เพื่ อ ด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
มาตรา 98 วรรคสามและวรรคสี่ และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 73 และมาตรา
73/1 ประกอบหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0804.3/ว 51 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท
0804.3/ว 711 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และ
ค�ำสัง่ จังหวัดปทุมธานี ที่ 6078/2564 ลงวันที่
22 มิถนุ ายน 2564 จึงอาศัยอ�ำนาจตามพระราช
บัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ 14) 2562 มาตรา 73 และมาตรา
73/1 และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561 มาตรา 98 วรรคสามและวรรคสี่ ประกอบ
หนังสือแนวทางปฏิบตั ดิ งั กล่าว สัง่ ให้นายสายัณ
นพข�ำ พ้นจากต�ำแหน่งนายกเทศมนตรีตำ� บลบ้านกลาง
ด้วยเหตุและพฤติการณ์ดงั กล่าวข้างต้น
อนึ่ง การโต้แย้งค�ำสั่งนี้ ให้ท�ำค�ำฟ้องเป็น
หนังสือยืน่ ต่อศาลปกครองกลาง หรือส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลาง ภายใน 90 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งหรือทราบค�ำสัง่ ตามมาตรา
49 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ทั้งนี้
ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป (สัง่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2565)
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สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ แต่งตัง้

9. นายณรงค์ชยั คุณปลืม้ นายกเทศมนตรี
พัฒนาเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ และผูด้ อ้ ยโอกาส
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรี เมืองแสนสุข ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
เมืองบึงยี่โถ ประธานคณะกรรมาธิการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเทีย่ ว
คณะกรรมาธิการด้านกฎหมาย
สาธารณสุข
10. นายวิจยั อัมราลิขติ นายกเทศมนตรี
3. นายพิรยิ ะ ศรีสขุ สมวงศ์ นายกเทศมนตรี
8. นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรี เมืองพนัสนิคม ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
ต�ำบลคลองท่อมใต้ ประธานคณะกรรมาธิการด้าน เมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมาธิการด้านการเงิน สิง่ แวดล้อม
การคลัง และกระจายอ�ำนาจ
การศึกษา และกีฬา
4. นายสุรยิ า ยีขนุ นายกเทศมนตรีตำ� บลปริก
ประธานคณะกรรมาธิการด้านการต่างประเทศ
5. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี
นครนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการด้านโยธา
และผังเมือง
6. นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรี
ประภัสร์ ภูเ่ จริญ
ประเสริฐ วชิรเขือ่ นขันธ์
พิรยิ ะ ศรีสขุ สมวงศ์
นครพิษณุโลก ประธานคณะกรรมาธิการด้าน

ประธานคณะกรรมาธิการ 10 คณะ

หลังจากที่ นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
นายกเทศมนตรี เ มื อ งสนั่ น รั ก ษ์ ก้ า วขึ้ น มา
ด�ำรงค์ตำ� แหน่ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้ง
ประธานคณะกรรมาธิการคณะต่างๆ 10 คณะ
ประกอบด้วย
1. นายประภัสร์ ภูเ่ จริญ นายกเทศมนตรี
เมืองล�ำพูน ประธานคณะกรรมาธิการด้าน
โครงการตามแนวพระราชด�ำริ ปิดทองหลังพระ
2. นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ อดีต
นายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง ประธาน

สุรยิ า ยีขนุ

จิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ

เปรมฤดี ชามพูนท

รังสรรค์ นันทกาวงศ์

บรรจง โฆษิตจิรนันท์

ณรงค์ชยั คุณปลืม้

วิจยั อัมราลิขติ

สังคม/ซุบซิบ

4

รมว.การท่องเทีย่ วฯ เยีย่ มชมโซลาร์ลอยน�ำ้ ไฮบริดใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะ
ผู้บริหาร ททท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน�้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้ำ
เขื่อนสิรินธรที่ใหญ่ที่สุดในโลก (Hydro-Floating Solar Hybrid) และร่วมประชุมกับภาคเอกชน
เพื่อหารือหาแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังวิกฤตน�้ำท่วม ณ เขื่อนสิรินธร
จ.อุบลราชธานี โดยมี ชัยวุฒิหลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผูบ้ ริหาร กฟผ. ให้การต้อนรับ

บมจ.บางจากฯ คว้ารางวัลเกียรติยศใน SET Awards 2022

สมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารตลาดและรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.บางจาก
คอร์ปอเรชัน่ รับรางวัล Sustainability Awards of Honor ในงาน SET Awards 2022 ซึง่ เป็น
รางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียน บริษทั หลักทรัพย์ และบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม
ทีม่ คี วามโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ในภาพรวมโดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และ
บริษทั ภิบาล หรือ ESG จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
รางวัลประเภทรางวัลเกียรติยศบริษทั จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืน ปีที่ 3

ปตท.ผนึก ไออาร์พซี ี ลงทุน Advanced Business Integration

นพดล ปิน่ สุภา ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ปลาย บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาการลงทุน
ตามกลยุทธ์ Advanced Business Integration (ABI) ระหว่าง บริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีผบู้ ริหารบริษทั ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั
ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

TGO ชู 4 หน่วยงานรักษ์โลก ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
หรือ TGO มอบใบประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low
Emission Support Scheme: LESS) แก่ผบู้ ริหารจาก 4 หน่วยงานทีร่ ว่ มโครงการฯ ได้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต�ำบลโก่งธนู บริษทั นิเด็ค
อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด และบริษทั การุณฟาร์ม จ�ำกัด ทัง้ นีม้ ผี บู้ ริหารและเจ้าหน้าที่
จาก TGO และ 4 หน่วยงานทีร่ ว่ มโครงการฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ
มนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผูบ้ ริหาร บริษทั เจียไต๋ จ�ำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง “โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง” เพือ่ สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้
ในภาคเกษตรกรรม การเติมองค์ความรูใ้ นการวางแผนการผลิตทีส่ ามารถสร้างก�ำไร พร้อมสนับสนุน
สินเชือ่ อัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ ให้เกษตรกรและผูป้ ระกอบการเกษตร เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตและเสริม
ศักยภาพการแข่งขันเกษตรไทยไปสูต่ ลาดโลก

ออมสินห่วงใย ส่งก�ำลังใจให้สงั คม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิทัย รัตนากร ผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม (CSR) ออมสินห่วงใย ส่งก�ำลังใจให้สงั คม โดยมอบรถสามล้อโยกถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
ชราภาพ จ�ำนวน 11 รูป และสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 9 คน ในโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวติ พระภิกษุและผูพ้ กิ าร จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมมอบระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และ
ป้ายบอกสถานทีต่ า่ งๆ ในโครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้วดั สวนโมกขพลาราม และร่วมสนทนาธรรม
กับ พระภาวนาโพธิคณ
ุ (โพธิ์ จนฺทสโร) เจ้าอาวาสวัดธารน�ำ้ ไหล สวนโมกขพลาราม

โดย เจริญราษฎร์

รับประกาศเกียรติคณ
ุ จาก ส.พระปกเกล้า

ศ.วุฒสิ าร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบรางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ ให้กบั บุญชู จันทร์สวุ รรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ในโอกาสที่ อบจ.สุพรรณบุรี เป็น อปท.ทีผ่ า่ นเกณฑ์มาตรฐาน ด้าน
การเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม ในการประชุม
วิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครัง้ ที่ 24 ประจ�ำปี 2565 ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ช่วงทีผ่ า่ นมา เป็นฝันร้ายของนักธุรกิจสีเทาชาวจีน เมือ่ “บิก๊ โจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง
ผบ.ตร. ออกหน้ารับนโยบายปราบปรามขบวนการผับเถือ่ นและบ่อนเถือ่ น โดยโฟกัสไปทีก่ ลุม่ ทุนจีน 5 กลุม่
ใหญ่ ซึง่ ว่ากันว่า งานนีม้ เี ดิมพัน กับอนาคตของ “บิก๊ โจ๊ก” ในส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ซึง่ เจ้าตัวก็ไม่
ท�ำให้ใครผิดหวัง หนึง่ ในตัวละครส�ำคัญคือ “อดีตเจ้าพ่ออ่างทองค�ำ” ชูวทิ ย์ กมลวิศษิ ฎ์ ทีอ่ อกมาเปิดโปง
ข้อมูลของกลุ่มทุนจีนที่ก�ำลังขยายอาณาจักรมืดในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาแล้ว
2 คน คือ เดวิด หรือ สุย่ ไท่ เหว่ย และหยู ฉาง เฟย อีก 3 คน เล็ดลอดหนีออกนอกประเทศไปได้
แต่ ข ณะที่ “บิ๊ ก โจ๊ ก ” ก� ำ ลั ง สาวต่ อ ไปถึ ง เครื อ ข่ า ยโยงใยทั้ ง หมด สั น ธนะ ประยู ร รั ต น์ อดี ต
ต� ำ รวจสั น ติ บ าล ก็ อ อกอาการเหมื อ นจะส่ ง สั ญ ณาณอะไรบางอย่ า ง โดยเข้ า
แจ้งความด�ำเนินคดีกับ “ชูวิทย์” หาว่าเปิดบาร์ให้ลูกค้าเข้าไปมั่วสุมยาเสพติด “กลาย
เป็ น มวยถู ก คู ่ ” เรี ย กว่ า เปรี ย บมวยกั น ที่ ห น้ า สน.ทองหล่ อ ต่ อ จากนี้ ค งต้ อ งจั บ ตา
ว่ า จะมี อ ะไรเกิ ด ขึ้ น ต� ำ รวจจะสาวต่ อ ไปถึ ง ผู ้ ที่ อ ยู ่ เ บื้ อ งหลั ง กลุ ่ ม ทุ น จี น กลุ ่ ม นี้ ห รื อ ไม่

ทต.ปริก มอบทุนการศึกษาเด็กยากจน

สุริยา ยีขุน นายกเทศมนตรีต�ำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
มอบทุนการศึกษาทุนอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงือ่ นไข (นักเรียน
ทุนเสมอภาค) เป็นนักเรียนกลุม่ ใหม่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
จ�ำนวน 44 ทุน (อนุบาล 12 ทุน, ประถมศึกษา 25 ทุน, มัธยมศึกษาตอนต้น
7 ทุน) และทุนช่วยเหลือเด็กก�ำพร้าและด้อยโอกาส จ�ำนวน 30 ทุน

อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะ
กรรมการขับเคลือ่ นนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานแถลง
ข่าวกิจกรรม “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” (Agriproducts X Character Market)
ร่วมกับ โฆษิต สุวนิ จิ จิต ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นธุรกิจเกษตรฯ รพีทศั น์ อุน่ จิตตพันธ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปณิธาน มีไชยโย ผอ.อ.ต.ก. ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผอ.สนง.
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และผูแ้ ทน ผอ.สนง.นวัตกรรมแห่งชาติ

ธอส.รับรางวัล ITA Awards ประจ�ำปีงบประมาณ 2565 อันดับ 1

ธ.ก.ส.จับมือเจียไต๋ น�ำเทคโนโลยีฯ เสริมแกร่งเกษตรกรไทย

เลาะรั้วท้องถิ่นไทย
พบกันอีกครัง้ เลาะรัว้ ท้องถิน่ ฉบับที่ 392 ปักษ์หลังเดือนพฤศจิกายน 65 ต้อนรับการประชุม APEC
2022 ระดับผูน้ ำ� ทีก่ รุงเทพฯ ในช่วงวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ ถัดไปเพียงไม่กวี่ นั นสพ.อปท.นิวส์ จัดงาน
ครบรอบ 17 ปี ทีห่ อ้ งแกรนด์ พาโนรามา ชัน้ 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
เริม่ งานตัง้ แต่เวลา 16.30-21.30 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน โดยจะน�ำเสนอประเด็น การค้าไทย-จีน ผ่านเวที
ปาฐกถาและการสัมมนา จากวิทยากรทีเ่ กีย่ วข้องหลายท่าน
วาทะกรรม “ขายชาติ” ลดดีกรีความร้อนแรง
ลงทันที เมือ่ “บิก๊ ป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ยอมถอนร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการขายทีด่ นิ ให้คนต่างด้าว รายละไม่เกิน 1 ไร่ ภายใต้เงือ่ นไข จะต้องน�ำเงินเข้ามาลงทุนไม่นอ้ ย
กว่า 40 ล้านบาท ใน 3 ปี ออกจาก ครม. คราวหลังจะเสนออะไรเข้า ครม. ทบทวนช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
ให้รอบคอบก่อนนะจ้ะ..... ช่วงนีห้ ลายคนเชือ่ ว่า จะมีการยุบสภาหลังประชุม APEC เพราะพรรคการเมือง
ต่างเดินสายเปิดตัวผูส้ มัคร ส.ส. กันฝุน่ ตลบ แถมมีนกั การเมืองพากันย้ายค่ายใหม่ ขณะทีพ่ รรคเพือ่ ไทย
บอกจะแลนด์สไลด์มุ่งหวังเป็นแกนน�ำในการจัดตั้งรัฐบาล ข่าวว่าอาจจะจับมือกับพรรคพลังประชารัฐ
ที่ “บิก๊ ป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ นัง่ เป็นหัวหน้าพรรค เพือ่ ดึง ส.ว.ส่วนหนึง่ มาสนับสนุน แต่ยำ�้ ว่า ต้องไม่มี
“บิก๊ ตู”่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นเเคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางกระแสข่าวว่า “บิก๊ ตู”่ จะมี
พรรคการเมืองเป็นของตนเอง หรือจะมีพรรคอืน่ เสนอชือ่ ให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยทุกสายตา มองไปทีพ่ รรค
รวมไทยสร้างชาติ ซึง่ พีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค นัง่ เป็นหัวหน้าพรรค... อีกทัง้ การที่ ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี หลังลาออกจากพรรคประชาธิปตั ย์ พร้อมๆ กับข่าวว่า หันไป
ท�ำงานการเมืองร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ เมือ่ ทัง้ พีรพันธุ์ และ ดร.ไตรรงค์ ต่างเข้าไปท�ำงานใกล้ชดิ กับ
“บิก๊ ตู”่ ในท�ำเนียบ จึงถูกตีความว่า “บิก๊ ตู”่ พร้อมแล้วทีจ่ ะลุยสนามการเมือง ร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติ

จัดงาน “ตลาดนัดสินค้าเกษตร X คาแรคเตอร์” วันที่ 18-20 พ.ย. นี้

คนท้องถิน่ มอบเงินช่วยเหลือคนท้องถิน่

พิพฒ
ั น์ วรสิทธิดำ� รง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิน่ แห่ง
ประเทศไทย น�ำกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ มอบเงินที่ได้รับ
บริจาคจากคนท้องถิ่นทั่วประเทศ จ�ำนวน 478,345 บาท ให้ญาติ
พนักงานจ้างและครูศนู ย์เด็กเล็ก ทีป่ ระสบภัยร้าย ณ ทีท่ ำ� การ อบต.
อุทยั สวรรค์ จ.หนองบัวล�ำภู โดยมี ดร.สรชาติ วิชย สุวรรณพรหม
อดีต ส.ส.หนองบัวล�ำภู ร่วมเป็นสักขีพยาน

ฉัตรชัย ศิรไิ ล กรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบรางวัลประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (ITA Awards) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม โดย ธอส. ได้ผลประเมิน
ที่ 99.92 คะแนน อยูใ่ นระดับ AA ได้รบั คะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุม่ รัฐวิสาหกิจ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6 และถือเป็นคะแนนสูงทีส่ ดุ ทีไ่ ด้รบั นับแต่เข้าร่วมประเมิน ITA เมือ่ ปี 2557

MEA รับประกาศนียบัตรฯ ในงาน DIGI Data Award 2022

ดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สนิ ดิจทิ ลั MEA หรือการไฟฟ้า
นครหลวง เป็นตัวแทน MEA เข้ารับใบประกาศนียบัตรชุดข้อมูลเปิดทรงคุณค่า ในงานมอบ
รางวัลการเผยแพร่ขอ้ มูลเปิดยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2565 โครงการ DIGI DATA AWARDS 2022
โดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล : DIGI (Data Innovation and Governance
Institute) เพือ่ เป็นการกระตุน้ ให้เกิดการขับเคลือ่ นรัฐบาลดิจทิ ลั ภายใต้แนวคิด “Data Driven
Organization”
ส่งผลให้ ร.อ.ธรรมนัส
พรหมเผ่ า หั ว แถวพรรค
เศรษฐกิจไทย เก็บอาการไม่อยู่
ผลิตคลิปเตือนสื่อว่า อย่าโยง
ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ทุนจีนสีเทา “ก็หวังว่าจะน�ำ
เสนอข่าวบนข้อมูลถูกต้อง ดี
กว่าจะต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาล
กันเป็นว่าเล่น” ก็วา่ กันไป !!
ขอปรบมือให้กบั ตรีนชุ เทียนทอง
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ ที่
พีระพันธุ์ สาลีรฐั วิภาค
ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
เสนอคณะรั ฐ มนตรี (ครม.)
ให้เห็นชอบ ปรับเพิม่ เงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ชัน้ เด็กเล็ก-ป.6 ทัว่ ประเทศ ซึง่ จะเริม่ ท�ำแผนประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้งบประมาณรวมกว่า 28,365 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ให้ทกุ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำงบประมาณทีม่ ี มาเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนตามอัตราใหม่ หากไม่เพียงพอ
ให้ขอรับการสนับสนุนตามระเบียบส�ำนักงบประมาณได้
เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในท้องถิ่น
เมื่อมีกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 198 คน จากโรงพยาบาลหลายแห่งในเขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ
ออกมายกป้ายแสดงความประสงค์ที่จะถ่ายโอนไปท�ำงานกับ รพ.สต.อบจ.ศรีสะเกษ เหตุเพราะ
ต้นสังกัดไม่ยอมให้ยา้ ย งานนี้ วิชติ ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ยิม้ แก้มปริ บอกยินดีตอ้ นรับ
ถ้าย้ายมาได้จริงๆ !!

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

ธรรมาภิบาล/มหาดไทย

5

ป.ป.ช./ศาลอาญาทุจริต เชือดนายกฯ ท้องถิน่
เทศบาลแม่ตนื -อบต.หนองขาม-อบต.บางคูวดั
นายกนายกเทศมนตรี ต� ำบลแม่ ตืน อ.ลี้
จ.ล�ำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
หนองขาม อ.ศรี ร าชา จ.ชลบุ รี ถู ก คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดฐานร�่ำรวย
ผิดปกติ ขณะที่ศาลอาญาคดีทุจริตเเละประพฤติ
มิชอบกลาง มีคำ� พิพากษาฎีกา นายกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) บางคูวัด อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี และพวก ทุจริตการ
ประกวดราคา
กรณีที่ 1 ป.ป.ช.ชีม้ ลู นายก อบต.แม่ตนื
ร�ำ่ รวยผิดปกติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด
นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีต�ำบล
แม่ตนื อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน ร�ำ่ รวยผิดปกติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า
จากการไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟั ง ได้ ว ่ า
นายอรรถพงษ์ แซ่แต้ ผู้ถูกกล่าวหา ร�่ำรวยผิดปกติ
โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
มากผิ ด ปกติ หรื อ การมี ห นี้ สิ น ลดลงมาก
ผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่มีมูลอันจะอ้างได้
ตามกฎหมาย สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติตาม
หน้าที่ หรือใช้อำ� นาจในต�ำแหน่งหน้าที่ จ�ำนวน
18 รายการ เช่น รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เงิน
ลงทุนร้านกาแฟ สลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บ้านเดี่ยว
ชัน้ เดียวพร้อมทีด่ นิ เงินฝาก ทีด่ นิ โรงเรือนพร้อม
สิง่ ปลูกสร้าง เงินผลก�ำไรจากการประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างและรถแทร็กเตอร์ (แบคโฮ) เป็นต้น
รวมมูลค่า 23,843,992.45 บาท
ที่ประชุมจึงมีมติว่า นายอรรถพงษ์ แซ่แต้
ผู้ถูกกล่าวหา ร�่ำรวยผิดปกติ ให้ส่งรายงาน
ส�ำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และ
ความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อด�ำเนินการยื่นค�ำร้อง
ต่อศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ ซึง่ มี
เขตอ�ำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพือ่ ขอให้ศาล
สัง่ ให้ทรัพย์สนิ ทีร่ ำ�่ รวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดิน
และให้ส่งค�ำวินิจฉัยพร้อมด้วยข้อเท็จจริงโดย
สรุป ไปยังผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่ง เพือ่
สั่งให้พ้นจากต�ำแหน่งภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งและให้ถือว่ากระท�ำการทุจริตต่อ
หน้าที่ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2561 มาตรา 122 วรรคหนึง่ และวรรคห้า ต่อไป
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของ
ผูถ้ กู กล่าวหาทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวา่ ร�ำ่ รวย
ผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทงั้ หมดหรือแต่บางส่วน
แล้ว ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่น
ของผูถ้ กู กล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตาม
นัยมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ด้วย
กรณีที่ 2 ป.ป.ช.ชีม้ ลู นายก อบต.หนองขาม
ร�ำ่ รวยผิดปกติ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกองค์การบริหาร

พ้นต�ำแหน่ง ... เพราะทุจริต
ให้ผอู้ นื่ ลงชือ่ เข้าเรียนและสอบแทน !!

L
ส่วนต�ำบลหนองขาม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ร�ำ่ รวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สนิ มากผิดปกติ
หรือมีทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ มากผิดปกติ จ�ำนวน 49
รายการ แบ่งเป็น รถยนต์ จ�ำนวน 28 รายการ
รถจักรยานยนต์ จ�ำนวน 18 รายการ อากาศยาน
เบาพิเศษ จ�ำนวน 3 รายการ และทรัพย์สิน
ซึ่งอยู่ในชื่อของภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
จ�ำนวน 9 รายการ มีมลู ค่าสูงกว่าสินทรัพย์ และ
ก�ำไรสุทธิทบี่ ริษทั เมืองหนองเลง จ�ำกัด ยืน่ แบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน
นิตบิ คุ คล (ภ.ง.ด. 50)
อีกทัง้ บริษทั เมืองหนองเลง จ�ำกัด ไม่ได้
ก�ำหนดให้มกี ารจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอืน่ ใด
แก่ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรรมการ
บริษัท ภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จึงมี
พฤติการณ์ถอื ครองทรัพย์สนิ ทัง้ 9 รายการ เช่น
รถยนต์ จ�ำนวน 7 รายการ รถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 2 รายการ แทนผูถ้ กู กล่าวหา รวมมูลค่า
ทรัพย์สนิ 119,327,444.22 บาท
กรณีที่ 3 ศาลอาญาคดีทจุ ริตพิพากษาฎีกา
นายก อบต.บางคูวดั
ศาลอาญาคดีทจุ ริตเเละประพฤติมชิ อบกลาง
อ่านค�ำพิพากษาศาลฎีกา ในคดีทอี่ ยั การสูงสุดยืน่
ฟ้อง นายวินยั หรือ พสิษฐ์ มะลิ เมือ่ ครัง้ ด�ำรง
ต�ำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.)
บางคูวดั อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
นายประชุม ดอกแย้ม, นายศุภฤกษ์ แก้วสิงห์,
นายถาวร พงษ์ก�ำเนิด, นายวสันต์ หันเอียง,
นายนิวฒ
ั น์ ม่วงนิม่ , นางสาววิภารัตน์ ม่วงนิม่ เเละ
นายสะอาด ท�ำคล่อง เป็นจ�ำเลยที่ 1-8 (รวม
2 ส�ำนวนพิจารณารวมกันเป็น 1 ส�ำนวน) ความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดต่อพระราช
บัญญัติ เรือ่ ง ว่าด้วยความผิดเกีย่ วกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ ตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 151 กรณี ทุจริตประกวดราคาใน
การจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างอาคารทีท่ ำ� การ อบต.
บางคูวดั ในวงเงิน 17.6 ล้านบาท จ�ำเลยทัง้ 8
ให้การปฏิเสธ
ในชัน้ ศาลฏีกาจ�ำเลยที่ 1, 3, 5, 8 ฎีกา โดย
ได้รบั อนุญาตจากศาลฎีกา ศาลฎีกาตรวจส�ำนวน
ประชุมเเล้วเห็นว่า ทีศ่ าลอุทธรณ์พพิ ากษาว่าการ
กระท�ำของจ�ำเลยที่ 1, 3, 5, 8 เป็นความผิดส�ำเร็จ
แล้วนัน้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจ�ำเลยที่
1, 3, 5, 8 ในปัญหาข้อนีฟ้ งั ไม่ขนึ้
มีปญ
ั หาวินจิ ฉัยข้อต่อไปตามฎีกาของจ�ำเลยที่
จ�ำเลยที่ 1, 3, 5, 8 สมควรรอการลงโทษจ�ำคุกแก่
จ�ำเลยหรือไม่ เห็นว่าจ�ำเลยที่ 1 และ 3 เป็นต้น

กม. JSOC บังคับใช้ 23 ม.ค. 65
เร่งท�ำ Watchlist นักโทษอันตราย

สมศักดิ์ เทพสุทนิ
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงความคืบหน้า
พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระท�ำความผิดซ�ำ้
ในความผิดเกีย่ วกับเพศหรือทีใ่ ช้ความรุนแรง
หรือ กฎหมาย JSOC ว่า ได้มกี ารประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 25 ต.ค. ทีผ่ า่ นมา
โดยจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ อี ก 90 วั น คื อ วั น ที่
23 ม.ค. 2566 ดังนัน้ ตนอยากให้ทกุ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เร่งเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะ
การสร้างการรับรู้ และการจัด Watchlist

กลุม่ บุคคลอันตราย ให้ชดั เจน เพราะเริม่ มีผพู้ น้ โทษ
ออกมาก่อเหตุ แต่กลับไม่อยูใ่ นการจัด Watchlist
ขณะที่ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรม
ราชทัณฑ์ ชีแ้ จงว่า ทีผ่ า่ นมา กฎหมาย JSOC
ยังไม่จบ ทางกรรมาธิการฯ ก็มีการเพิ่มเติม
มา จึงยังไม่มีการจัด Watchlist ทั้งหมด ซึ่ง
อาจท�ำให้ผู้พ้นโทษบางรายที่ออกไปก่อเหตุนั้น
ไม่ ไ ด้ ถู ก จั ด อยู ่ ใ น Watchlist รวมถึ ง บางราย
อาจยังไม่ชดั เจนว่า จะเข้าความผิดข้อใด ในการจัดกลุม่
Watchlist ผู้ต้องขัง ที่ต้องเข้าข่ายทั้งข้อ 1
ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อประชาชน ,ความผิดเกีย่ วกับเพศ,
ความผิดเกีย่ วกับชีวติ และร่างกาย ,ความผิดเกีย่ ว
กับเสรีภาพและชือ่ เสียง.ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
และข้อ 2 ประกอบด้วย ฆ่าเด็ก หรือ ข่มขืนเด็ก
,ฆ่าข่มขืน ,ฆาตกรต่อเนื่อง,กระท�ำผิดซ�้ำซาก,
ฆาตรกรโรคจิต,สังหารหมู่,ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่
โดยท�ำให้บางราย เข้าหลักเกณฑ์เพียงข้อ 1 แต่
ไม่เข้าเงือ่ นไขข้อ 2 จึงไม่ถกู จัด Watchlist
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เมื่อมีกฎหมาย
JSOC ออกมาแล้ว เราต้องเร่งจัด Watchlist

คิดและต้นเหตุให้เกิดการกระท�ำความผิดในครัง้ นี้
การกระท�ำของจ�ำเลยที่ 1 และ 3 จึงเป็นเรือ่ งร้ายแรง
ทีจ่ ำ� เลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกาว่า ไม่เคยกระท�ำความ
ผิดมาก่อน หรือมีเหตุอนื่ ตามฎีกา ยังไม่มนี ำ�้ หนัก
เพียงพอทีจ่ ะรอการลงโทษจ�ำคุก
ส่วนจ�ำเลยที่ 5 และ 8 มิได้เป็นต้นคิดหรือ
ต้นเหตุให้เกิดการกระท�ำความผิดในครัง้ นี้ เหตุที่
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาก็เพราะจ�ำเลยที่ 1 แต่งตัง้ ในฐานะทีจ่ ำ� เลย
ที่ 5 และที่ 8 เป็นผูแ้ ทนชุมชน จ�ำเลยที่ 5 ไม่ได้
รับการแต่งตัง้ มาแต่ตน้ แต่เพิง่ ได้รบั การแต่งตัง้
ในวันที่ 9 ก.ค. 2546 ซึง่ เป็นวันประกวดราคา
นัน้ เอง และได้ความตามทีจ่ ำ� เลยที่ 5 ให้ถอ้ ยค�ำ
ต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมภิ าคที่ 3 ว่าจ�ำเลยที่ 5 มีอาชีพขับรถ
จักรยานยนต์รับจ้าง เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2546
ซึง่ เป็นวันประกวดราคา
ขณะที่จ�ำเลยที่ 5 อยู่ที่คิวรถจักรยานยนต์
รับจ้างคิวก�ำนันตี๋ ก็มีเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบางคูวัดมาแจ้งให้จ�ำเลยที่ 5 ไปท�ำ
หน้าที่กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จ�ำเลยที่ 5 ก็ไป ส�ำหรับจ�ำเลยที่ 8 มีอาชีพ
ท�ำนา ขณะนีอ้ ายุมากถึง 72 ปีแล้ว หลังอ่าน
ค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จ�ำเลยที่ 5 ถูกคุมขังมาแล้ว
เป็นเวลา 8 เดือน จ�ำเลยที่ 8 ถูกคุมขังมาแล้วเป็น
เวลา 1 เดือน 6 วัน เชือ่ ว่า จ�ำเลยที่ 5 และ 8
เข็ดหลาบมากแล้ว พฤติการณ์เกี่ยวกับการถูก
คุมขังเปลีย่ นแปลงไปจากขณะคดีอยูใ่ นระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ไม่ปรากฏว่าจ�ำเลยที่
5 เเละ 8 เคยรับโทษจ�ำคุกมาก่อน เห็นควรให้
โอกาส จ�ำเลยที่ 5 เเละ 8 กลับตัวสักครัง้ โดย
รอการลงโทษจ�ำคุกไว้ แต่เพือ่ ให้หลาบจ�ำ เห็น
สมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึง่
ฎีกาในปัญหาข้อนี้ของจ�ำเลยที่ 1 เเละ 3
ฟังไม่ขนึ้ ส่วนของจ�ำเลยที่ 5 เเละ 8 ฟังขึน้
พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจ�ำคุกจ�ำเลยที่ 5
และที่ 8 ให้รอการลงโทษ ไว้มีก�ำหนด 2 ปี
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 (ทีแ่ ก้ไขใหม่)
นับแต่วนั อ่าน ค�ำพิพากษาศาลฎีกาให้จำ� เลยที่ 5
และที่ 8 ฟัง ให้ปรับจ�ำเลยที่ 5 และที่ 8 คนละ
1 เเสนบาท อีกสถานหนึง่ ลดโทษให้คนละกึง่ หนึง่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงปรับ
จ�ำเลยที่ 5 เเละ 8 คนละ 5 หมืน่ บาท จ�ำเลยคนใด
ไม่ชำ� ระค่าปรับ ให้จดั การตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 29, 30 (ทีแ่ ก้ไขใหม่) นอกจาก
ทีแ่ ก้ให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ตามฐานความผิด 12 มาตรา ซึ่งตนจะตั้ง
คณะอนุกรรมการขึน้ มา 1 ชุด เพือ่ ให้ศกึ ษา
การจัดกลุ่ม Watchlist ในการก�ำหนดว่า
แต่ละมาตรการความผิด จะต้องมีการจัด
อยูใ่ น Watchlist ใด และต้องติดก�ำไลอีเอ็ม
หลังพ้นโทษเป็นเวลาเท่าไร โดยขอให้อนุกรรมการ
ชุดนี้ เร่งสรุปความคืบหน้าทุกสัปดาห์ พร้อม
ขอให้มีการหยิบยกคดีส�ำคัญขึ้นมา เป็นเคส
ตัวอย่างด้วย ว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ ต้องติด
ก�ำไลอีเอ็มกีป่ ี
“ก่อนหน้านี้ การจัด Watchlist ท�ำโดย
ยังไม่มกี ฎหมาย แต่ขณะนี้ มีกฎหมายป้องกัน
การกระท�ำผิดซ�ำ้ แล้ว เพียงก่อเหตุรนุ แรง ก็
จะเข้ามาตราต่างๆ ของกฎหมายนีแ้ ล้ว ทีต่ อ้ ง
ถูกเฝ้าระวัง ซึง่ การใส่กำ� ไลอีเอ็ม จะไม่เท่ากัน
ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา และ
อนุกรรมการ ทีผ่ มตัง้ ขึน้ มาศึกษาแนวทางไว้
ซึง่ ได้สงั่ การให้เร่งด่วนทีส่ ดุ เพราะผมซีเรียส
กับเรือ่ งนีม้ าก รูส้ กึ เสียใจทุกครัง้ ทีย่ งั เจอข่าว
ผูพ้ น้ โทษ ออกมาก่อเหตุซำ�้ หรือ ข่าวสะเทือนขวัญ
กับกลุ่มผู้หญิง ดังนั้น ผมจะเร่งจัดท�ำบุคคล
อันตรายให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ ท�ำให้สงั คม โดยเฉพาะ
กลุม่ ผูห้ ญิง รูส้ กึ อุน่ ใจ และปลอดภัยจากบุคคล
อันตราย ทีเ่ ราช่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชดิ แล้ว”
รมว.ยุตธิ รรม กล่าว

eaders หรือ ผูน้ ำ� นอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถและมีวสิ ยั ทัศน์เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งแล้ว ทีส่ ำ� คัญยังต้องเป็น “แบบอย่างทีด่ ”ี
เป็นที่เชื่อถือ เชื่อมั่น และได้ใจสมาชิกใน
องค์กรหรือหน่วยงานนัน้ ๆ ในการร่วมมือและ
พร้อมใจกันปฏิบตั งิ านเพือ่ บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้ มีประเด็นชวนคิดว่า ... ถ้าผูน้ ำ�
มีพฤติกรรมในทางทุจริต แม้มใิ ช่ทจุ ริตเชิงนโยบาย
หรือใช้ตำ� แหน่งหน้าทีเ่ อือ้
ประโยชน์ในหมูพ่ รรคพวกของตน การให้
ของขวัญหรือติดสินบนก็ตามที โดยเป็นกรณี
มีพฤติกรรมรู้เห็นให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตนเอง
จนถูกลงโทษจากสถาบันการศึกษาในฐานทุจริต
การสอบ ย่อมเกิดข้อกังขาว่า เหมาะสมที่จะ
ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปหรือไม่ และกรณีทุจริต
การสอบซึ่งมิใช่ทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ จะถือ
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามใน
การด�ำรงต�ำแหน่งผูน้ ำ� ท้องถิน่ หรือไม่ วันนีม้ คี ดี
ปกครองทีจ่ ะช่วยไขข้อข้องใจในเรือ่ งดังกล่าวมา
ฝากท่านผูอ้ า่ น ...
เรือ่ งราวของคดีดงั กล่าวมีอยูว่ า่ ... ขณะที่
ผู้ฟ้องคดีด�ำรงต�ำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (นายก อบต.) ในสมัยที่ ๑ ผูฟ้ อ้ งคดี
ได้สมัครเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึง่ โดย
ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต่อมาถูกมหาวิทยาลัยดังกล่าวสัง่ ลงโทษ
พักการเรียน ๑ ภาคการศึกษาและปรับตกทุก
วิชา ในความผิดฐานทุจริตในการสอบ กรณีให้
ผูอ้ นื่ มาเข้าสอบแทนตนเอง นายอ�ำเภอจึงแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนซึ่งได้รายงานผลการ
สอบสวนว่า การทุจริตการสอบถือเป็นความผิด
เฉพาะตัว ไม่ใช่การปฏิบตั หิ น้าที่ จึงไม่ถอื เป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการ
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
ต่อมา ผูฟ้ อ้ งคดีพน้ วาระและได้รบั การเลือก
ตัง้ ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งนายก อบต. อีกเป็น
สมัยที่ ๒ และได้มผี หู้ ยิบยกเรือ่ งดังกล่าวขึน้ มา
ร้องเรียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงหารือ
ไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึง่ ได้ตอบข้อหารือ

ส

ว่าพฤติการณ์ในทางทุจริตไม่จ�ำต้องเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือจะต้องมีคำ� พิพากษาถึงทีส่ ดุ เพียง
แต่มีพฤติกรรมในทางทุจริตก็เข้าข่ายต้องห้ามแล้ว
นายอ�ำเภอจึงแจ้งให้ผฟู้ อ้ งคดีชแี้ จงข้อกล่าวหา โดย
ต่อมาได้มคี ำ� สัง่ ให้ผฟู้ อ้ งคดีพน้ จากต�ำแหน่งนายก
อบต. ผูฟ้ อ้ งคดีไม่เห็นด้วย เพราะตนได้ผา่ นการ
ตรวจสอบคุณสมบัตจิ ากคณะกรรมการการเลือกตัง้
มาแล้ว จึงน�ำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพือ่ ขอให้
เพิกถอนค�ำสัง่ ทีใ่ ห้ตนพ้นจากต�ำแหน่งดังกล่าว
คดีมีประเด็นพิจารณาว่า การที่นายอ�ำเภอ
(ผู้ถูกฟ้องคดี) มีค�ำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจาก
ต�ำแหน่งนายก อบต. ด้วยเหตุมพี ฤติกรรมในทาง
ทุจริต เป็นค�ำสัง่ ทีช่ อบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?
ค�ำวินจิ ฉัยชวนอ่าน
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ตาม
รายงานการสอบสวนของมหาวิทยาลัยทีผ่ ฟู้ อ้ งคดี
เข้ารับการศึกษาระบุวา่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของผูฟ้ อ้ งคดี
ซึง่ เป็นนักศึกษาแห่งเดียวกันยอมรับว่า ในวิชาสถิติ
ได้เซ็นชือ่ เข้าเรียนแทนผูฟ้ อ้ งคดีหลายครัง้ และเซ็น
ชือ่ เข้าสอบแทนอีก ๒ ครัง้ ส่วนวิชาอืน่ ๆ ผูฟ้ อ้ งคดี
ไม่ได้เข้าเรียนเป็นบางชัว่ โมง แต่ในสมุดลงเวลา
มีการลงลายมือชือ่ ครบทุกวิชา จึงเชือ่ ว่าผูฟ้ อ้ งคดี
รูเ้ ห็นและยินยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาลงลายมือชือ่
เข้าเรียนและเข้าสอบแทนตน ซึ่งในประเด็นนี้
ผู้ฟ้องคดีมิได้โต้แย้งคัดค้าน อันเป็นการยอมรับ
ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานดังกล่าว
เมื่อพระราชบัญญัติสภาต�ำบลและองค์การ
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มิได้บัญญัติ
ความหมายของค�ำว่า พฤติกรรมในทางทุจริต เอาไว้
จึงต้องน�ำความหมายทัว่ ไปโดยเทียบเคียงจากนิยาม
ค�ำว่า โดยทุจริต ตามมาตรา ๑ (๑) แห่งประมวล
กฎหมายอาญา ที่มีความหมายว่า เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ทมี่ คิ วรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับ
ตนเองหรื อ ผู ้ อื่ น และเมื่ อ น� ำ ความหมายของ
ค�ำว่า โดยทุจริต มาพิจารณาร่วมกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัตฉิ บับนีแ้ ล้ว จึงเห็นได้วา่ พฤติกรรม
ในทางทุจริตมิใช่เพียงหมายความว่า กระท�ำทุจริต
ต่อต�ำแหน่งหน้าทีเ่ ท่านัน้ เนือ่ งจากต�ำแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลถือเป็นผูบ้ ริหารท้องถิน่

ฮุบเงินค่าอาหารกลางวันเด็ก

วัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพ สองสาม
ครัง้ ก่อนได้เล่าเรือ่ งน�ำ้ ท่วม กทม.พัก
ใหญ่ ตอนนี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นบ้างให้ไม่เบื่อ
นะครับ ราวต้นเดือนตุลาคมท่านผู้อ่านคง
ได้ทราบข่าวเรื่องศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบภาค 8 สัง่ จ�ำคุก ผอ.โรงเรียน
อนุบาล ฮุบเงินค่าอาหารกลางวั น เรื่ อง
ดั ง กล่ า วนั้ น อั ย การเป็ น โจทก์ ยื่ น ฟ้ อ งอดี ต
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี เป็นจ�ำเลย ในความผิดฐาน
ละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 151 มาตรา 157 และ 162
ตามส�ำนวนการสอบสวนของ ป.ป.ช.
ศาลฯ พิพากษาว่า จ�ำเลยมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 (เดิม),
162(1)(4)(เดิม) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 มาตรา 121/1 เป็นการกระท�ำ
กรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท
ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
151(เดิม)
ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 และ
การกระท�ำของจ�ำเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิด
หลายกรรมต่างกัน จึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 รวม 77 กระทง ให้จำ� คุกกระทงละ
5 ปี รวม 385 ปี จ�ำเลยให้การรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจ�ำคุกกระทง
ละ 2 ปี 6 เดือน รวมจ�ำคุก 192 ปี 6 เดือน
เมือ่ รวมโทษทุกกระทงแล้วคงจ�ำคุก 50 ปี ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3)
เรื่องนี้ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามฟ้อง
และพยานหลักฐานโจทก์ตามทางไต่สวนแล้ว
เห็นว่า การกระท�ำของจ�ำเลยในแต่ละกระทง
ความผิดแม้คดิ ค�ำนวณได้เป็นตัวเงินไม่มากนัก

แต่จ�ำเลยได้กระท�ำผิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ทั้งจ�ำเลยเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่กลับอาศัย
อ�ำนาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้
ท�ำให้เด็กนักเรียนในปกครองไม่ได้รบั อาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ และจ�ำนวนที่เพียงพอต่อการ
พัฒนาการทางร่างกายและย่อมส่งผลเสียในระยะ
ยาว พฤติการณ์แห่งคดีจึงร้ายแรงไม่สมควรรอ
การลงโทษ ค�ำขออืน่ นอกจากนีใ้ ห้ยก
ท่ า นผู ้ อ ่ า นครั บ เรื่ อ งนี้ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ เดื อ น
มิ.ย. 2561 ได้มีการโพสต์คลิปเด็กนักโรงเรียน
ชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ
จ.สุราษฎร์ธานี ขณะที่เด็กๆ ก�ำลังทานอาหาร
กลางวันทีท่ างโรงเรียนจัดให้ แต่กลับปรากฏว่า
ในจานมีเพียงเส้นขนมจีนเปล่าคลุกกับน�้ำปลา
และไม่มอี าหารอืน่ อีก ภายหลังจากทีม่ กี ารโพสต์
คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปแล้ว ได้มกี ารตรวจสอบ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยใช้เวลาตรวจสอบ
ร่วมปีเต็ม พบมีมูลความจริง คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คศจ.) ได้มมี ติ
ไล่ผอู้ ำ� นวยการออก ตามความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสอบสวนวินยั ร้ายแรง ในส่วนด้านมูล
ความผิดของผูอ้ ำ� นวยการรายนีย้ งั ถูกร้องอีกหลาย
เรือ่ ง เช่น การจัดซือ้ จัดจ้างระบบไฟฟ้า, การขาย
ผลผลิตปาล์มน�้ำมันของโรงเรียน, อนุญาตให้
ขายน�ำ้ อัดลมในโรงเรียน, โครงการจัดซือ้ จัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน
เป็นต้น แต่มาโดนจริงทั้งวินัยและอาญาเรื่อง
อาหารกลางวันนั้นละครับ ซึ่งในเรื่องอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนเป็นปัญหามาช้านาน จะ
ปรากฎเป็นข่าวอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ ทีโ่ ครงการอาหาร
กลางวันของนักเรียนนัน้ เป็นเรือ่ งทีด่ ี โดยเฉพาะ
การช่วยเหลือเด็กยากจนทีข่ าดสุขภาวะทีด่ ี
เดิมทีนั้นโครงการอาหารกลางวันเริ่มต้นมา
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2495 โดยกระทรวงศึกษาธิการใน
ขณะนัน้ ได้ทดลองจัดอาหารกลางวันแก่นกั เรียน
ของโรงเรียนในสังกัด ซึง่ ต่อมาพบว่าโรงเรียนใน
สังกัดหลายแหล่งขาดแคลนงบประมาณท�ำให้
ไม่สามารถจัดอาหารกลางวันให้นกั เรียนได้อย่างทัว่ ถึง

ทีม่ อี ำ� นาจดูแลและจัดท�ำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น จึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม
สูงกว่าบุคคลทั่วไป ดังนั้น พฤติกรรมในทาง
ทุจริตจึงต้องหมายรวมถึงการกระท�ำใดทีไ่ ด้มา
ซึง่ ผลตอบแทนทีม่ คิ วรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
ส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ ซึง่ ก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจ
แก่บคุ คลทัว่ ไปอีกด้วย
ดังนั้น การกระท�ำของผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าข่าย
เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเอง อันถือเป็นผู้มี
พฤติกรรมในทางทุจริต ตามมาตรา ๕๘/๑ (๓)
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต� ำ บลและองค์ ก าร
บริหารส่วนต�ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตสิ ภาต�ำบลและองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖) การที่
นายอ�ำเภอวินจิ ฉัยและมีคำ� สัง่ ให้ผฟู้ อ้ งคดีพน้ จาก
ต�ำแหน่งนายก อบต. จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว
(ค�ำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๕๕/๒๕๖๕)
บทสรุปชวนรู้
จึงเป็นสรุปทีว่ า่ บุคคลทีจ่ ะมีสทิ ธิสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็นนายก อบต. นอกจากจะต้องเป็น
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยสภาต�ำบลและ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแล้ว ยังต้องเป็นผูท้ ี่
ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ด้วย แม้วา่ กฎหมายดังกล่าวจะก�ำหนดลักษณะ
ต้องห้ามข้อหนึง่ ไว้เพียงว่า ไม่เป็นผูม้ พี ฤติกรรม
ในทางทุจริต โดยมิได้ก�ำหนดว่าการกระท�ำเช่นไร
ถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต แต่เมื่อ
พิจารณาถึงเจตนารมณ์ หรือความมุ่งหมาย
ของการก�ำหนดลักษณะต้องห้ามซึง่ ต้องการให้
ได้บุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาบริหาร
งาน การแปลความดังกล่าวย่อมมิได้หมายถึง
การกระท� ำ เฉพาะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
งานตามอ�ำนาจหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึง
การกระท�ำใดๆ ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส�ำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ทั้งก่อนและและในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง ให้
ถือเป็นผูม้ พี ฤติกรรมในทางทุจริตตามกฎหมาย
ดังกล่าวด้วย ฉะนัน้ การรูเ้ ห็นและยินยอมให้
ผู้อื่นลงลายมือชื่อเข้าเรียนและเข้าสอบแทนตน
ย่อมเข้าข่ายเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต
ซึง่ ต้องห้ามด�ำรงต�ำแหน่งนายก อบต.
(ปรึกษาการฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ทสี่ ายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ ได้มีการก�ำหนด
นโยบายให้โรงเรียนจัดท�ำโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในทุกโรงเรียน จนน�ำมาสู่การออก
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ในปี พ.ศ. 2535
ต่อมาในปี 2544 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียน
ไปให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ใน
การแจกจ่ายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ด�ำเนินการ ตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก� ำ หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ซึง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณเองมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2546 จนถึงปี 2562 กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้โอนงบประมาณ
รายจ่าย เงินอุดหนุนทัว่ ไป ตามแผนการกระจาย
อ�ำนาจฯ ไปด�ำเนินการในโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน และโครงการอาหารกลางวันให้
กับโรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่อันได้แก่
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่ อปท.จัดตัง้
ขึ้นเองและรับถ่ายโอน สถานศึกษาสังกัดกรม
การศึกษานอกโรงเรียน (ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน
บนพืน้ ทีร่ าบสูง) สถานศึกษาสังกัดกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ โดยตัง้ งบประมาณอาหาร
ต่อมือ้ ในอัตรามือ้ ละ 20 บาทต่อคน เป็นอัตรา
งบประมาณทีจ่ ดั สรรตามโครงการ
แต่ถา้ อปท.ใดเห็นว่างบประมาณค่าอาหาร
กลางวันนั้นไม่เพียงพอ ก็สามารถก�ำหนด
รายการอาหารกลางวันที่เหมาะสมในอัตรา
ทีม่ ากกว่า 20 บาท ได้ โดยให้ อปท.พิจารณา
น�ำเงินรายได้ของ อปท. เอง สมทบเพิม่ เติม
ซึง่ ปัจจุบนั รัฐบาลๆ ได้จดั สรรงบเงินอุดหนุนเพิม่
เติมเป็น 21 บาท แล้วก็ถอื ว่ายังได้รบั น้อย แต่
ยังมีข้าราชการบางรายฉกฉวยโอกาสทุจริต
ไปเสียอีก เช่นเรือ่ งข้างต้นทีอ่ าจมีอกี หลายแห่ง
เพียงแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้น คราวหน้าขอเรื่องนี้
อีกตอนนะครับว่า ระเบียบเขาให้ใช้จา่ ยอย่างไร
บ้าง

คุณภาพชีวติ

6

ปลัด พม.มอบนโยบายขับเคลือ่ นงาน ปี 2566
ชูทนุ มนุษย์ ยกระดับชีวติ กลุม่ เปราะบางทุกมิติ

อนุกลู ปีดแก้ว
นายอนุกลู ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบ
นโยบายการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ของกระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
ประจาํ ปี 2566 สูก่ ารปฏิบตั ิ ส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง
หัวหน้าหน่วยงานทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค รวมทัง้
เจ้าหน้าทีด่ า้ นยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน และ
การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนงานในทุกมิติ
ด้วยสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
อย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบนั
ไม่วา่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคม เทคโนโลยี โรคระบาดใหม่อย่างโควิด-19
สภาพภู มิ อ ากาศ และความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
ประเทศ รวมทัง้ การก้าวสูว่ ถิ ชี วี ติ ใหม่ (New Normal)
ประกอบกับโลกในยุคผันผวน หรือ VUCA World
ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวน ไม่แน่นอน สลับ
ซับซ้อน และคลุมเครือ ล้วนเป็นสถานการณ์และ
ความท้าทายในการขับเคลือ่ นภารกิจของกระทรวง
พม. ในอนาคต
อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่มี
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในมิติที่น่าสนใจ
ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 19,727,487 คน
โดยมีอตั ราการเกิดลดต�ำ่ จนน้อยกว่าอัตราการตาย

ภาวการณ์เจริญพันธุโ์ ดยรวมต�ำ่ และอัตราการมี
บุตรน้อยลง 2) สูงอายุ จ�ำนวน 12.5 ล้านคน โดย
มีแนวโน้มเข้าสูก่ ารเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์
(Aged Society)
3) สตรี จ�ำนวน 33,960,884 คน ซึง่ มากกว่า
ผู้ชาย 1.6 ล้านคน และมีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็น
หัวหน้าครัวเรือนมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และผู้หญิงยังคงมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานน้อย
กว่าผู้ชาย 4) ครอบครัว จ�ำนวน 27,709,635
ครัวเรือน โดยครอบครัวเดี่ยวมีสัดส่วนสูงขึ้น
การสมรสมีแนวโน้มลดลง การหย่าร้างเพิม่ มากขึน้
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์
ไม่พร้อมที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดครอบครัว
เลี้ยงเดี่ยวตามมา 5) คนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัว
จ�ำนวน 2,138,155 คน ซึง่ คาดว่าในอนาคตคน
พิการจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ และ 6) กลุม่ เปราะ
บาง จ�ำนวน 4,104,450 ครัวเรือนมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะสูงขึน้
นายอนุกลู กล่าวว่า นอกจากนี้ จากยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสั ง คม รวมถึ ง แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566-2570) ตามหมุดหมายที่ 9 ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความ
คุ ้ ม ครองทางสั ง คมที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำ� ลังคนสมรรถนะสูง มุง่ เรียนรู้
อย่างต่อเนือ่ ง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย
มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
ทั้งนี้ กระทรวง พม.จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2566
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (นายจุติ
ไกรฤกษ์) “ความสุขของประชาชนคือความส�ำเร็จ
ของ พม.” และวิสยั ทัศน์กระทรวง พม. “ประชาชน
เข้าถึงโอกาส และการคุม้ ครองทางสังคม มีความ
มัน่ คงในชีวติ ” โดยมุง่ ขับเคลือ่ นภารกิจกระทรวง
พม. ด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 10 นโยบายพุ่งเป้า
7 โครงการส�ำคัญ (Flagship Project) หรือเรียกว่า
4-10-7 ประกอบด้วย
1) 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.1) พัฒนาศักยภาพ
คนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
อย่ า งยั่ ง ยื น 1.2) สร้ า งโอกาสและยกระดั บ
การคุ ้ ม ครองทางสั ง คมส� ำ หรั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
1.3) พัฒนาทุนทางสังคม สร้างการมีสว่ นร่วมเสริม

เรือ่ งเร่งด่วนทีร่ ฐั มนตรี พม. มอบการบ้าน
- พระราชบัญญัตกิ ารปฏิบตั ริ าชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เป็นการปฏิรปู การ
บริการประชาชนแบบถึงตัวและจับต้องได้ มุง่ เน้นวิธปี ฏิบตั เิ พือ่ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด
- ปัญหาของผู้สูงอายุและคนพิการ อาทิ การรอคิวจ�ำนวนมากเพื่อเข้ารับบริการ
ในสถานสงเคราะห์
- เพิม่ อาสาสมัครกระทรวง พม.
- การฝึกอาชีพ สร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้
และอยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี
- การท�ำข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพือ่ หยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้องไปทบทวน
ข้อมูลใหม่ทงั้ หมด
- การไปส�ำรวจสถานทีด่ แู ลผูส้ งู อายุและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
- ตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคมต�ำบลของกระทรวง พม.
- ผูบ้ ริหารและหัวหน้าหน่วยงานว่า ควรมี 7 อุปนิสยั (The 7 Habits) ในการท�ำงาน
เพือ่ การพัฒนาสูผ่ มู้ ปี ระสิทธิผลสูง ประกอบด้วย 1) เป็นฝ่ายเริม่ ต้นท�ำก่อน 2) เริม่ ต้น
โดยมีเป้าหมายชัดเจน 3) ท�ำสิง่ ส�ำคัญกว่าก่อน 4) ชอบคิดแบบชนะ-ชนะ 5) พยายามเข้าใจ
คนอืน่ ก่อน 6) ชอบประสานงานเพือ่ เพิม่ พลัง และ 7) ฝึกฝนตนเองให้พร้อมเสมอ

“รัฐบาล” เร่งบ้านริมคลองเปรม-ลาดพร้าว
เป้า 38 ชุมชน 4 พืน้ ที่ จ�ำนวนกว่า 2 พันครัวเรือน
แนวทางโครงการบ้านมั่นคง มีกลุ่มเป้าหมายการ
ด�ำเนินการ 38 ชุมชน 4 พืน้ ที่ ได้แก่ ดอนเมือง หลักสี่
จตุจกั ร 32 ชุมชน และพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลหลักหก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 6 หมูบ่ า้ น 6,386 ครัว
เรือน ความยาวคลองประมาณ 17 กิโลเมตร จาก
ความยาวทัง้ หมด 50.8 กิโลเมตร
ทั้งนี้ การรับรองสิทธิ์ รวม 6,340 ครัวเรือน
จตุจกั ร 5 ชุมชน 621 ครัวเรือน หลักสี่ 13 ชุมชน
2,248 ครัวเรือน ดอนเมือง 14 ชุมชน 2,542 ครัวเรือน

แผนงานจะสามารถพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้กบั ชุมชน
ริมคลองเปรมประชากรได้ไม่นอ้ ยกว่า 2,500 ครัวเรือน
นายอนุชา กล่าวว่า การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองเปรมประชากร เป็นส่วนหนึ่ง
ของการพั ฒ นาตามแผนแม่ บ ทโครงสร้ า งพื้ น
ฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลอง
เปรมประชากร ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 9 เม.ย.มีกรอบแนวคิดในการ
ด�ำเนินงาน 4 ด้าน คือ

อนุชา บูรพชัยศรี
โฆษกประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย
ถึงผลการด�ำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริม
คลองเปรมประชากร ซึง่ ด�ำเนินการโดยสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการ
พัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยตามแนวทางโครงการบ้านมัน่ คง
โดยมีกลุ่มเป้าหมายการด�ำเนินการ 38 ชุมชน
4 พืน้ ที่ ได้แก่ ดอนเมือง หลักสี่ และพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ต�ำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายก
รัฐมนตรีฝา่ ยการเมือง ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ฆษกประจ�ำ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงาน
พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
(พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกัน
ด�ำเนินการในการแก้ปญ
ั หาสิง่ รุกล�ำ้ ล�ำคลอง ท�ำให้
การระบายน�้ำในคลองมีประสิทธิภาพ และช่วย
ป้องกันน�้ำท่วม และพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มัน่ คงในระยะยาว สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม
กันในสังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
และความมัน่ คงทางด้านทีอ่ ยูอ่ าศัยให้ประชาชน
นายอนุชา กล่าวว่า ความก้าวหน้าของการ
ด�ำเนินงานพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองเปรม
ประชากร ใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตาม

และ ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 6 หมูบ่ า้ น 929 ครัวเรือน
ยังรับรองสิทธิไม่ครบทุกชุมชน
ขณะนี้มีพื้นที่ที่สามารถด�ำเนินการได้จ�ำนวน
10 ชุมชน 8 โครงการ 1,007 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 15.77 ของครัวเรือนทัง้ หมด แบ่งเป็น สร้างเสร็จ
634 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.93 ของครัวเรือน
ทัง้ หมด จตุจกั ร 356 ครัวเรือน หลักสี่ 88 ครัวเรือน
และ ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 190 ครัวเรือน
ส่วนก�ำลังก่อสร้าง 352 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
5.51 ของครัวเรือนทัง้ หมด จตุจกั ร 133 ครัวเรือน
หลักสี่ 71 ครัวเรือน ดอนเมือง 120 ครัวเรือน และ
ต.หลักหก จ.ปทุมธานี 28 ครัวเรือนและพืน้ ทีพ่ ร้อม
ก่อสร้าง 21 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของ
ครัวเรือนทัง้ หมด หลักสี่ 7 ครัวเรือน และดอนเมือง
14 ครัวเรือน
โดย พอช.มีแผนด�ำเนินงานต่อเนือ่ งไปจนถึง
ปี 2566 รวม 17 ชุมชน หากด�ำเนินการได้ตาม

เศรษฐกิจฐานราก สูก่ ารเป็นหุน้ ส่วนการพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืน และ 1.4) มุ่งพัฒนาองค์กรให้
มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์สูงเพื่อรองรับการ
เปลีย่ นแปลงในยุคดิจทิ ลั
2) 10 นโยบายพุง่ เป้า ได้แก่ 2.1) การพัฒนา
เด็กและเยาวชน 2.2) การพัฒนาสตรี ครอบครัว
2.3) การพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ 2.4) การพัฒนา
สังคมสูงวัยคุณภาพ 2.5) การพัฒนากลุ่มคนไร้
ที่พึ่ง 2.6) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่
อาศัย 2.7) การพัฒนาคุณภาพชีวติ กลุม่ เปราะบาง
รายครัวเรือน 2.8) การยกระดับการคุม้ ครองทาง
สังคม 2.9) การพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัคร และ
หุน้ ส่วนสังคม และ 2.10) การป้องกันและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์
นายอนุกลู กล่าวเพิม่ เติมว่า และ 3) 7 โครงการ
ส�ำคัญ (Flagship Project) ได้แก่ 3.1) พัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต กลุ ่ ม เปราะบางรายครั ว เรื อ น
3.2) ความมัน่ คงด้านทีอ่ ยูอ่ าศัย 3.3) สร้างโอกาส
สร้างงาน สร้างรายได้ 3.4) สังคมไทยไร้ความ
รุนแรง 3.5) สานพลังเครือข่าย เพือ่ เป็นหุน้ ส่วน
การพัฒนาสังคม 3.6) พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
การคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับคนทุกช่วงวัย และ
3.7) พม. NEXT (Next Gen, Next Level) ทัง้ นี้ ตนได้
ก�ำชับให้หวั หน้าหน่วยงานในทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ
ต้องน�ำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม.
ประจ�ำปี 2566 ไปสังเคราะห์และน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ
ตามบริบทของแต่ละพืน้ ที่ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทุนมนุษย์และการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุม่ เปราะบางในทุกมิติ

ขับเคลือ่ นงาน โดยเป็นการรือ้ ย้ายบ้านเดิมและสร้าง
บ้านมัน่ คงใหม่
พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนของส�ำนักการ
ระบายน�้ำ กรุงเทพมหานคร เมื่อโครงการแล้ว
เสร็จตามแผน ประชาชนริมคลอง จะมีทอี่ ยูอ่ าศัยที่
มัน่ คง มีบา้ นทีส่ วยงาม สภาพแวดล้อมทีด่ ี มีคลอง
ทีส่ ามารถระบายน�ำ้ ได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงการบริการสาธารณะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ด้วยการเชือ่ มต่อระบบรถ ราง เรือ เปลีย่ นจาก
ชุมชนริมคลองเดิมทีส่ ภาพไม่เอือ้ ต่อการอยูอ่ าศัย
พัฒนามาเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งสังคมทีน่ า่ อยู่
ซึ่งโครงการนี้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่
ของชุมชน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น สามารถพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ วชุมชนริมคลองเพือ่ ให้ชมุ ชนมีอาชีพ
รองรับที่มั่นคง เปลี่ยนจากผู้ที่บุกรุกเป็นผู้อาศัย
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเป็นต้น
แบบการพัฒนาให้กบั ชุมชนอืน่ ริมคลองต่อไป
นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลมีแผนแม่บท
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) โดยมอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับ
ผิดชอบประมาณ 3 ล้านครัวเรือน แบ่งเป็น การ
เคหะแห่งชาติ จัดท�ำทีอ่ ยูอ่ าศัยในลักษณะเช่า-ซือ้
ให้แก่ประชาชนทัว่ ไปประมาณ 2 ล้านครัวเรือน

“การด�ำเนินงานพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร
ใช้รูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง
มีกลุม่ เป้าหมายการด�ำเนินการ 38 ชุมชน 4 พืน้ ที่ ได้แก่ ดอนเมือง
หลักสี่ จตุจกั ร 32 ชุมชน และพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�ำบลหลักหก อ�ำเภอ
เมืองปทุมธานี 6 หมูบ่ า้ น 6,386 ครัวเรือน ความยาวคลองประมาณ
17 กิโลเมตร จากความยาวทัง้ หมด 50.8 กิโลเมตร”
ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
สิง่ แวดล้อมของเมือง อาทิ การสร้างเขือ่ นริมคลอง
และระบบรวบรวมน�ำ้ เสีย, ด้านการพัฒนาชุมชน
ริมคลอง ซึ่งมีเป้าหมายที่การพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของทุกครัวเรือนที่อยู่ริมคลอง, ด้านการสร้าง
ความเข้าใจให้กบั ประชาชน, ด้านกฎหมายและการ

ส่วนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดท�ำแผน
งานรองรับที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ
เช่น โครงการบ้านมัน่ คงเมืองและชนบท บ้านพอ
เพียง ทีอ่ ยูอ่ าศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว-คลอง
เปรมประชากร และคนไร้บา้ น ประมาณ 1 ล้าน
ครัวเรือน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

ถอดความคิด ‘นพ.ประเวศ วะสี”
สูน่ วัตกรรมรวมพลังสร้างสุขภาวะ

“สังคมสุขภาวะ” เกิดขึน้ ได้ ต้องรวมพลังภาคี
ทุกภาคส่วน ซึง่ เป็นหัวใจหลักในสร้างชาติ-สร้าง
โลก-สร้างศานติสขุ คืนความสมดุลให้คนอยูร่ ว่ มกัน
อย่างเท่าเทียม ย�ำ้ “นวัตกรรมทางสังคม” เป็น
เครือ่ งมือแห่งอนาคต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ
องค์รวมได้สำ� คัญกว่าเทคโนโลยี
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ปาฐกถา
พิเศษหัวข้อ “15 ปี พลังภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ”
ภายในงาน “15 ปี สุขภาพแห่งชาติ พลังภาคี
สร้างสังคมสุขภาวะ” ทีจ่ ดั ขึน้ โดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมือ่ เร็วๆนี้ โดย
ระบุวา่ การสร้างสังคมสุขภาวะจะต้องมีพลังของ
“ภาคี” ที่เป็นการรวมตัวร่วมคิดร่วมท�ำของทุก
ภาคส่วนในสังคม เข้ามาท�ำงานร่วมกัน
ทัง้ นี้ ภาคีถอื เป็น “นวัตกรรมทางสังคม” ทีเ่ ป็น
เครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นสังคมให้เกิดความสมดุล
ซึง่ ช่วง 15 ปีทผี่ า่ นมา ภาคประชาชนก็ได้สร้าง
นวัตกรรมทางสังคมขึน้ มาผ่าน สช.ทีเ่ ป็นอีกเครือ่ งมือ
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ซึง่ มี
ส่วนส�ำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย
“นวัตกรรมสังคมจะมีความส�ำคัญในอนาคต
เพราะเป็นเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความ
สมดุลระหว่างผูค้ น ธรรมชาติ และสังคม ซึง่ จะ
ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนแบบองค์รวม เป็น
สิง่ ทีเ่ ราต้องให้ความส�ำคัญมากกว่านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว
ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่
ผ่านมา สช.ได้จดั งาน “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ”
เป็นประจ�ำทุกปี โดยสมัชชาสุขภาพฯ เป็นกระบวนการ
ที่น�ำพาให้คนทุกภาคส่วนมาสังเคราะห์นโยบาย
และมีฉนั ทมติรว่ มกัน อันเป็นการริเริม่ การสร้าง
นโยบายจากประชาชน และคิดว่าประเทศไทยเป็น
ทีแ่ รกในโลกทีท่ ำ� เรือ่ งนี้
อย่างไรก็ตาม เมือ่ มองถึงความหมายของค�ำว่า
“ภาคีสร้างสังคมสุขภาวะ” จะพบว่ามีความหมาย
ทีย่ งิ่ ใหญ่ เป็นสิง่ สูงสุดของมนุษยชาติทหี่ มายถึง
การอยูร่ ว่ มกันอย่างสมดุล และมีความเป็นธรรม
อย่างถูกต้อง ซึง่ ค�ำว่าภาคีสงั คมสุขภาวะนีเ้ อง จะ
เป็นกุญแจสร้างประเทศ และสร้างโลก เพื่อให้
ทุกพืน้ ทีเ่ รียกได้วา่ เป็น “แผ่นดินศานติสขุ ” คือการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นธรรมในทุกมิติ
ศ.นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า ความจริงแล้ว
ปัญหาใหญ่ของทั่วทั้งโลกในปัจจุบันนี้ พบว่ามี
ความขัดแย้ง ขาดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
สมดุล เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในประเทศต่างๆ แม้แต่

ศ.นพ.ประเวศ วะสี
ในประเทศมหาอ�ำนาจของโลก ซึง่ การขาดการอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสมดุล ท�ำให้เกิดผลกระทบทีร่ นุ แรงต่อสังคม
ในทุกมิติ ทัง้ สิง่ แวดล้อม การเมือง และมนุษย์
“ประเด็นคือ หลายประเทศมีแนวทางพัฒนา
ประเทศด้วยความมัง่ คัง่ ไม่ได้เอาความสมดุลของ
การอยูร่ ว่ มกันมาเป็นทีต่ งั้ อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเพราะเกิดความเหลื่อมล�้ำ
การพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่ 1%
ท�ำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เกิดการแบ่งขั้ว
อย่างรุนแรง เสีย่ งต่อการเกิดสงครามกลางเมือง”
ศ.นพ.ประเวศ กล่าวว่า อีกหนึง่ กับดักทีท่ ำ� ให้
ประเทศไทยท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ อาจจะมาจากวิธีคิด
เนื่องจากปัจจุบันเราขาดการคิดเชิงระบบและ
โครงสร้าง ซึง่ มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศควรสร้าง
พลังปัญญาที่ส�ำคัญให้กับนักศึกษา เพราะที่ผ่านมา
เราเน้นด้านเทคนิค แต่ขาดการคิดเชิงระบบและ
การจัดการ ที่จะเป็นหัวใจของการวางระบบใน
การแก้ไขปัญหาของสังคม โดยเฉพาะมิติทาง
สุขภาวะ ทีจ่ ะรูถ้ งึ โครงสร้างของปัญหา เครือ่ งมือ และ
วัตถุประสงค์ของสิง่ ทีจ่ ะพัฒนาเพือ่ องค์รวม
ศ.นพ.ประเวศ ยังกล่าวด้วยว่า การมาร่วมกัน
สร้างองค์รวมของระบบสุขภาพ จะเกิดคุณสมบัติ
ใหม่อนั มหัศจรรย์ จึงอยากฝาก สช. และฝากสังคม
ให้มาร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายสร้างสังคมสุขภาวะ
ทีจ่ ะช่วยให้สขุ ภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม
และสุขภาพทางปัญญาของพวกเราทุกคนดียิ่งขึ้น
อันจะท�ำให้องค์รวมของสุขภาพดีตามไปด้วย และ
ท�ำให้แผ่นดินไทยกลายเป็นแผ่นดินศานติสขุ
“ที่ผ่านมาเราลงทุนสร้างระบบเพื่อน�ำไปสู่
สังคมสุขภาวะกันมามากแล้ว ถึงเวลาที่พวกเรา
ควรเข้ามาเก็บเกีย่ ว ต่อยอด ด้วยการมาเป็นภาคี
ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นได้จริง และ
มีความยัง่ ยืน” ศ.นพ.ประเวศ กล่าว

EIC ห่วงหนีส้ งู 2.1 ล้านครัวเรือน
รายได้ตำ�่ -รายจ่ายสูง/แก้กว่า 10ปี

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ Economic
Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทย
พาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์
ปัจจุบันที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนไทยต่อ GDP
ยังสูง ส่งผลท�ำให้ครัวเรือนไทยจ�ำนวนมาก
ยังคงมีความเปราะบางจากปัญหาหนีส้ งู
โดย EIC ประเมินความเปราะบางทางการเงิน
ของไทยในระดับครัวเรือนด้วย Machine
learning พบว่า “ครัวเรือนเปราะบาง” หรือ
ครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สูงเมื่อเทียบกับรายได้
และทรัพย์สนิ มีจำ� นวนถึง 2.1 ล้านครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจาก 1.7 ล้านครัวเรือนในช่วงก่อน
วิกฤตโควิด ปี 2019 คิดเป็นอัตราการเพิม่ ขึน้
ถึง 24%
ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ของครัวเรือนเปราะบาง
เป็ น กลุ ่ ม ชนชั้ น กลาง คื อ มี ร ายได้ สู ง กว่ า
ค่าเฉลีย่ แต่กลับมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ โดย
จากการศึกษาพบว่า การเป็นครัวเรือนเปราะบาง
ท�ำให้มโี อกาสประสบปัญหารายได้ไม่พอใช้จา่ ย
เพิม่ ขึน้ มากกว่า 30%
จากแนวโน้มรายได้ทเี่ ติบโตช้าและปัญหา
หนีเ้ ดิมสูง EIC ประเมินว่า ครัวเรือนอาจต้อง
ใช้เวลาถึง 13 ปีโดยเฉลีย่ ในการแก้ไขปัญหา
ความเปราะบาง โดยพบว่าบางครัวเรือน
มีความเสีย่ งทีจ่ ะหลุดพ้นจากปัญหาได้ยากกว่า
ปกติ จากการเผชิญ 3 ข้อจ�ำกัดส�ำคัญ ได้แก่

การไม่มีเงินเหลือเก็บ การขอสินเชื่อใหม่ได้ยาก
หรือการเป็นครัวเรือนสูงอายุทอ่ี าจมีขอ้ จ�ำกัด
ทั้งด้านระยะเวลาและความสามารถในการ
หารายได้
นอกจากนี้ ปัญหาค่าครองชีพเร่งตัวและ
แนวโน้มดอกเบีย้ ขาขึน้ ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึง่
ที่ท�ำให้ความเปราะบางสูงขึ้นจากแนวโน้ม
การก่อหนีเ้ พิม่ ส่งผลท�ำให้ความเสีย่ งด้านหนีเ้ สีย
ของผูบ้ ริโภคยังมีความน่ากังวล
โดยการแก้ ไ ขปั ญ หาความเปราะบาง
ทางการเงินเป็นประเด็นระยะยาวที่จ�ำเป็น
ต้องใช้หลายเครือ่ งมือประกอบกัน ทัง้ การปรับ
โครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับความสามารถ
ในการช�ำระ การลดอุปสรรคต่อการเข้าถึง
สินเชือ่ ในระบบ และการเพิม่ ศักยภาพในการ
หารายได้
อย่างไรก็ดี EIC มองว่าการป้องกันปัญหา
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญไม่แพ้กัน ครัวเรือนต้อง
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทนี่ ำ� ไปสูค่ วามเปราะบาง ซึง่
ต้องใช้เวลานานในการแก้ไขและยังเสีย่ งน�ำไป
สูป่ ญ
ั หาด้านการใช้จา่ ยตามมา โดยการป้องกัน
อาจท�ำได้หลายวิธี ทั้งการสะสมสภาพคล่อง
การท�ำประกันเพือ่ ลดความเสีย่ งจากเหตุการณ์
ไม่ ค าดฝั น ที่ จ ะสร้ า งผลกระทบต่ อ สถานะ
ทางการเงิน ไปจนถึงการวางแผนการก่อหนีใ้ ห้
เหมาะสมกับความสามารถในการช�ำระ

คุณภาพชีวติ

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

เครือข่ายเภสัชฯ 19 สถาบัน แถลงจุดยืน
เภสัชกรต้องประจ�ำร้านยาเต็มเวลาเปิดบริการ

ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์
แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ซึง่ ประกอบด้วย
คณบดี คณะเภสัชศาสตร์จาก 19 สถาบัน
การศึกษาเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ออก
แถลงการณ์ เรื่ อ ง “การมี เ ภสั ช กรปฏิ บั ติ
การ ณ ร้านยา เต็มตามเวลาทีเ่ ปิดให้บริการ”
โดยแถลงการณ์ตอนหนึ่ง ระบุว่า ศ.ศ.ภ.ท.
เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การให้บริการ
ผู้ป่วยและประชาชนในร้านยาจ�ำเป็นต้องมี
เภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา เต็มตามเวลา
ทีเ่ ปิดให้บริการ
ภก.วราวุ ธ เสริ ม สิ น สิ ริ โฆษกสภา
เภสัชกรรม กล่าวว่า สืบเนือ่ งมาจากกฎหมายว่า
ด้วยยา เกีย่ วกับเรือ่ งวิธปี ฏิบตั เิ ภสัชกรรมชุมชน
หรือ Good Pharmacy Practice (GPP) ซึง่
เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานการ
ปฎิบัติหน้าที่ที่ดีในร้านยาเพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน เป็ น กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วกั บ สถานที่
อุปกรณ์ ระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านของเภสัชกร และ
กฎหมายฉบั บ นี้ จ ะมี ผ ลบั ง คั บ ในอี ก ไม่ น านนี้
หลั ง จากที่ ผ ่ อ นผั น ให้ ผู ้ ป ระกอบการร้ า นยา
รายเก่ามาแล้ว 8 ปี

ทัง้ นี้ การมีเภสัชกรปฎิบตั หิ น้าทีใ่ นร้านขายยา
ตลอดเวลาเปิดท�ำการก็มกี ารกล่าวถึง พ.ร.บ.ยา
ตัง้ แต่ ปี 2510 แล้ว ได้มกี ารผ่อนผันและสิน้ สุด
ลงในปี 2529 ซึง่ เป็นระยะเวลาหลาย 10 ปีดว้ ยกัน
ที่กฎหมายมีผลบังคับให้เภสัชกรเข้ามาปฏิบัติ
งานในร้านขายยาเพื่อความปลอดภัยของยากับ
ประชาชน รวมถึง ณ วันนี้ ร้านยาได้เข้าร่วม
จัดบริการต่างๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพ เรา
ต้องการร้านยาทีม่ มี าตรฐาน มีเภสัชกรให้บริการ
อย่างไรก็ตาม เมือ่ ถึงเวลาบังคับใช้กฎหมาย
GPP กลับมีผู้ประกอบการบางกลุ่มเรียกร้อง
อยากขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก ซึง่ ตรงนีเ้ ป็น
ที่มาให้สภาเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ
เภสัชกรรม ประกอบด้วยศูนย์ประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 19 สถาบัน
และองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม 8 องค์กร มาร่วมกัน
แถลงจุดยืนของวิชาชีพต่อกรณีการมีเภสัชกรใน
ร้านยาซึง่ มีความจ�ำเป็นมากต่อประชาชน
ทั้งนี้ มีจุดยืนหลักๆ อยู่ 3 ประการคือ
1. ความปลอดภัยด้านยา ซึง่ เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ทีป่ ระชาชนควรจะได้รบั จากการบริการในร้านยา

ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทกั ษ์นติ นิ นั ท์

2. การปฎิบตั หิ น้าทีข่ องเภสัชกรตลอดเวลาเปิด
ท�ำการ ต้องเป็นหลักประกันความปลอดภัยด้าน
ยาให้กบั ประชาชน 3. การปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
GPP ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลอันเป็นทีย่ อมรับและ
ต้องไม่ยดื ระยะเวลารการบังคับใช้ออกไป
ด้าน ภก.รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า การบริการหรือ
การรับบริการทีร่ า้ นยา เรือ่ งความปลอดภัยเป็น
สิทธิพ์ นื้ ฐานของประชาชน ซึง่ เจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510 การให้มีเภสัชกร
อยู่ ค วบคุ ม การขายยา เพื่ อ สวั ส ดิ ภ าพและ
ความปลอดภัยของประชาชนผูม้ ารับบริการ ซึง่ ตาม
มาตรฐานของวิชาชีพเภสัชกรรมในการจ่ายยา
ขายยา เภสัชกรจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
ในการใช้ยา ให้คำ� แนะน�ำ ให้คำ� ปรึกษา และข้อ
ควรระวังต่างๆ รวมถึงติดตามปัญหาการใช้ยา
ดังนั้น ร้านยาจึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
เภสัชกรอยูป่ ฏิบตั งิ านตลอดเวลาเพือ่ ให้บรรลุตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตยิ าและพระราช
บัญญัตวิ ชิ าชีพเภสัชกรรม ทัง้ นีเ้ พือ่ ประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของประชาชนผูม้ ารับบริการ
ซึง่ ถือว่าเป็นสิทธิพ์ นื้ ฐานทีป่ ระชาชนจะต้องได้รบั
ด้าน รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ ประธาน
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นตัวแทน
ของเภสัชศาสตร์ ทัง้ 19 สถาบันการศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งท�ำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชกรเข้าสู่
ระบบสุขภาพแห่งประเทศไทย พวกเราทั้ง 19
สถาบันขอยืนยันว่า การปฎิบตั หิ น้าทีเ่ ภสัชกรใน
ร้านยาตลอดเวลาทีเ่ ปิดให้บริการถือว่าเป็นหลัก
ประกันความปลอดภัยด้านยาให้กบั ประชาชนไทย
ทั้งนี้ เพราะว่าเภสัชกรที่ได้ผ่านการเรียน
การฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอดเวลา 6 ปีตามเกณฑ์

ฝึก 6 ทักษะอนาคต/ป้อน 5 กลุม่ อุตฯ หลัก

อุตสาหกรรม มาตรการ Thailand Plus Package
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะสูงทางด้านสะ
เต็มและส่งเสริมการจ้างงานบุคลากรผู้มีทักษะ
สูงเต็มด้วย
“บริษัทที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก อว. สามารถน�ำ
ค่าใช้จา่ ยตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงิน
ได้ 250% ส่วนบริษทั ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทีจ่ า้ งพนักงานใหม่ดา้ นสะเต็ม สามารถน�ำค่าจ้าง
พนักงานตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวัน
ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ไปขอยกเว้นภาษีเงิน
ได้ 150% และจากการหารือล่าสุดระหว่าง สอวช.
กับกรมสรรพากร มีขอ้ สรุปว่าจะขยายระยะเวลา
ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการข้างต้น
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี”
ทั้งนี้ สอวช.ยังได้ลงนามความร่วมมือกับ
บริษทั ไอริส คอนซัลติง้ จ�ำกัด (ไบร์ทเทอร์บ)ี ใน
การพัฒนาแพลตฟอร์ม BrighterBee Talent
Solution ทีจ่ ะเปิดให้นกั ศึกษา 2 ล้านคนเรียนฟรี
ในหลักสูตรทัง้ ด้าน Hard skill และ Soft skill
รวมกว่า 250 หลักสูตร ซึง่ สามารถต่อยอดจับคู่
สถานประกอบการและได้งานทันทีหลังเรียนจบ
โดย ดร.กิติพงค์ ยังได้เสนอต่อที่ประชุมถึง
กรอบมาตรการการพัฒนาก�ำลังคนทักษะแห่ง
อนาคตเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ระยะ 5 ปีขา้ งหน้า ครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. แพลตฟอร์มทักษะอนาคต (Skill Future
Platform) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ถึงความต้องการ การประเมินผล โปรแกรม
การอบรม รวมถึงการจับคูก่ ารจ้างงาน
2. บั ญ ชี ทั ก ษะอนาคต (Skill Future
Account) แนวทางการน�ำกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์
หรือ E-Wallet มาใช้
3. ธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National
Credit Bank) ทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับสถานศึกษาและ
หน่วยฝึกอบรมทัง้ รัฐและเอกชน เชือ่ มโยงไปถึง
การเข้าสูเ่ ส้นทางอาชีพของบัณฑิต
4. การปรับเปลีย่ นรูปแบบของมหาวิทยาลัย
(University Transformation) ผ่านการพัฒนา
มาตรฐานหลักสูตร จัดท�ำหลักสูตรทีแ่ ตกต่างไป
จากมาตรฐานเดิม และมีการท�ำงานควบคูไ่ ปกับ
การเรียนด้วย
5. ก�ำลังคนศักยภาพสูงของไทย (Talent
Thailand) มีการจัดท�ำคลังรวบรวมกลุ่มที่มี
ศักยภาพสูง และ

รศ.ภก.สุรกิจ นาฑีสวุ รรณ
ด้าน ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รกั ษ์ นายกสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตาม
ที่ทราบกันดีว่า การมีเภสัชกรในร้านยาที่ให้
บริการตลอดระยะเวลาทีเ่ ปิดท�ำการ จึงเป็นสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนจะได้รบั การรักษาพยาบาล
และการดูแลด้านสุขภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
จากการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มี
การเลือกปฏิบตั ิ เพราะฉะนัน้ กฏหมายว่าด้วย
การขออนุญาตยาในปี 2556 จึงได้เกิดขึน้ เพือ่
ให้การท�ำงานและการปรับปรุงมาตรฐานของร้านยา
เข้าสู่โหมดของการที่มีประชากรและการปฎิบัติ
ทีด่ ขี องเภสัชกรรม

เนือ่ งจากระยะเวลาทีผ่ า่ นมา 8 ปีนนั้ มีลำ� ดับ
ขั้นตอนของกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อให้ร้านยาที่
เปิดก่อนปี 2556 มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ร้านยาตนเองให้เป็นตามมาตรฐาน จากปี 2556 จนถึง
ปี 2565 ซึ่งมีการประกาศเพิ่มเติมในปี 2557
เป็นการผ่อนผันระยะเวลา 8 ปี การปรับเปลีย่ น
มาตรฐานของร้านยาเข้าสู่กระบวนการตาม
ขัน้ ตอน โดยมีการประกาศเพิม่ เติมในปี 2560 ให้มี
มาตรฐานเกิดขึน้ ในหลายมาตรฐานไม่วา่ จะเป็น
หมวดหมูข่ องสถานที่ ทีป่ ระชาชนเมือ่ เข้ามาใช้
บริการร้านยาแล้ว ต้องมีหลักแหล่งทีแ่ น่นอนและ
ประชาชนเข้าถึงง่ายสามารถดูแลได้
จากหมวดหมูต่ รงกับโรคทีท่ า่ นเป็นอยูห่ รือไม่...
แถลงการณ์ ระบุอกี ว่า หลักสูตรเภสัชศาสตร์
บัณฑิตในปัจจุบนั เป็นหลักสูตร 6 ปี ซึง่ มีความ
เป็นมาตรฐานสากล และด้วยหลักสูตรดังกล่าว
ถือได้ว่าประเทศไทยเป็นผู้น�ำด้านการศึกษา
เภสัชศาสตร์ในระดับภูมภิ าค การเรียนเป็นเวลา
6 ปีท�ำให้บัณฑิตที่จบเป็นเภสัชกร มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการดูแลการใช้ยาทีล่ กึ ซึง้
และครบถ้วน ผ่านการฝึกปฏิบตั ทิ งั้ ภายในสถาบัน
การศึกษาและการฝึกปฏิบัติในแหล่งปฏิบัติงานจริง
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒแิ ละ
เภสัชกรที่มีประสบการณ์ และท�ำให้บัณฑิต
เภสัชกรสามารถส่งเสริมให้การใช้ยาเป็นอย่างมี
ภก.สมพงษ์ อภิรมย์รกั ษ์
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยและคุม้ ค่า และเป็นไป
อย่างสมเหตุผล
“ศ.ศ.ภ.ท.เห็นพ้องต้องกันอย่างเป็นเอกฉันท์
ถ้าหากว่าเรามองประชาชนเป็นพืน้ ฐาน เมือ่
มารับยาทีร่ า้ นยาก็จะพบกับอุปกรณ์มาตรฐานที่ ว่า การให้บริการผู้ป่วยและประชาชนในร้านยา
มีในร้านยา อย่างปัจจุบนั นีเ้ ราจะพบเห็นเครือ่ ง จ�ำเป็นต้องมีเภสัชกรปฏิบัติการ ณ ร้านยา
วัดความดัน เครือ่ งวัดส่วนสูง เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก เต็ ม ตามเวลาที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ป ระชาชน
และตูเ้ ย็นทีเ่ อาไว้ควบคุมอุณหภูมขิ องยาเพือ่ ให้ได้ ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา และป้องกัน
มาตรฐาน เพราะฉะนัน้ เมือ่ ประชาชนเข้ามาใน ปัญหาจากการใช้ยา โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ให้
ร้านยาจะต้องเห็นภาพนีเ้ กิดขึน้ และทีส่ ำ� คัญมากคือ บริการที่ร้านยานั้น ขาดความรู้ ความเข้าใจ
หมวดของการควบคุมคุณภาพ 3 ด้านที่ต้องมี ในหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง ดังตัวอย่างในอดีตที่
อยูใ่ นร้านยา คือ เมือ่ เข้าไปสิง่ แรกทีม่ องเห็นก็ เคยมีประชาชนได้รบั อันตรายจากการได้รบั ยาที่
คือยาทีจ่ ดั หมวดหมูต่ ามคุณภาพ และยาทีส่ ง่ มอบนัน้ ไม่เหมาะสม จากผูใ้ ห้บริการทีข่ าดความรู้ และ
ต้องไม่หมดอายุ หรือต้องเป็นแหล่งผลิตที่มี ส่งผลเสียต่อร่างกาย ชีวติ และสุขภาพของผูป้ ว่ ย
คุณภาพ สามารถตรวจสอบได้วา่ เภสัชกรนัน้ หยิบยา มาแล้ว” แถลงการณ์ ระบุ

รามาฯ ตัง้ รับสังคมสูงวัยภาวะสมองเสือ่ ม
เปิดแพลตฟอร์ม CaregiverThai.com

สอวช.เปิดโมเดลพัฒนาก�ำลังคนใหม่
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานสภานโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(สอวช.) เปิดเผยว่ามาตรการพัฒนาก�ำลังคน
ทักษะอนาคต ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
อาทิ นักวิเคราะห์ข้อมูลและนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Analysts and Scientists),
ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้
ของเครือ่ งจักร (AI and Machine Learning
Specialists), ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Specialists), ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
ตลาดและกลยุทธ์ดจิ ทิ ลั (Digital Marketing
and Strategy Specialists) ฯลฯ
ส�ำหรับ อุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง:
โดยผลส�ำรวจสมรรถนะบุคลากรในอนาคต
ส� ำ หรั บ 12 กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย
(S-Curve) ระหว่างปี พ.ศ. 2563–2567
จากภาคเอกชน พบว่าจะมีกลุม่ อุตสาหกรรม
5 อันดับอุตสาหกรรมทีม่ คี วามต้องการอาชีพ
ทีม่ คี วามต้องการสูง (Premium Job) ได้แก่
1. อุตสาหกรรมดิจทิ ลั 2. อุตสาหกรรมอาหารแห่ง
อนาคต 3.อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
4.อุตสาหกรรมพลังงานชีวมวลและชีวเคมี
และ 5.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ส�ำหรับต้นแบบหรือโมเดลพัฒนาคน :
มีความท้าทายในเรื่องจ�ำนวนแรงงานบางสาขา
ทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน เช่น
สาขาดิจิทัล สาขาบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพ สาขาปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ ขณะ
เดียวกัน แพลตฟอร์มการพัฒนาก�ำลังคนเพือ่
รองรับการลงทุนในระยะยาวยังมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัด
และไม่ทนั ต่อความต้องการ
สอวช.จึงได้จัดท�ำโมเดลรูปแบบใหม่ใน
การพัฒนาก�ำลังคนในปัจจุบนั ประกอบด้วย
1.การจับคู่จ้างงานระหว่างผู้ต้องการท�ำงานกับ
ภาคเอกชนหรือนายจ้าง ซึ่งภาคเอกชนหรือ
นายจ้างมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตร
2. การจัดการศึกษารูปแบบใหม่ทกี่ า้ วข้ามข้อจ�ำกัด
ด้านเกณฑ์มาตรฐาน เพือ่ ผลิตก�ำลังคนทักษะสูง
ที่ตอบโจทย์ประเทศ และสร้างนวัตกรรม
การอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox)
3.ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า งและ
ยกระดับความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในการ
แก้ ป ั ญ หาและพั ฒ นางานวิ จั ย ในภาคการ
ผลิตและบริการ 4. การพัฒนาแพลตฟอร์ม
ทักษะอนาคตให้ทกุ คนเข้าถึงได้โดยได้มกี ารขึน้ รูป
แพลตฟอร์มรองรับความต้องการจากภาค

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นหลักสูตร
ทีม่ มี าตรฐานระดับสากล เภสัชกรเหล่านีเ้ ป็นผูท้ ี่
มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในเรื่องของ
การดูแลการใช้ยาอย่างลึกซึ้งและครบถ้วน ซึ่ง
“ยา” มีทงั้ คุณและโทษหากใช้อย่างถูกต้องก็จะ
เป็นประโยชน์ แต่หากใช้อย่างไม่ถกู ต้องใช้แบบ
ขาดความเข้าใจก็จะท�ำให้เกิดโทษได้ การใช้ยา
จึงจ�ำเป็นจะต้องมีความรู้ ต้องเข้าใจทัง้ เรือ่ งยา
และเรือ่ งโรคอย่างลึกซึง้ “เภสัชกรจึงเป็นผูท้ คี่ วร
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นร้านขายยาเต็มเวลาตามทีเ่ ปิดให้
บริการ” ถึงจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการที่ประชาชน
เข้าไปรับบริการในร้านยาถึงจะปลอดภัยจริงๆ

7

ดร.กิตพ
ิ งค์ พร้อมวงค์
6. สิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจ (Incentive)
ทั้งสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุน
ด้านการเงิน
ด้ า น ศาสตราจารยพิ เ ศษ ดร.เอนก
เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(อว.) กล่าวว่า การพัฒนาก�ำลังคน ในส่วน
ของบริบทของประเทศไทยอยากให้คิดนอก
กรอบและเสริมทักษะในส่วนของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industry), เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative Economy) ครอบคลุม
ถึ ง การพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า นศิ ล ปะ สุ น ทรี ย ะ
กีฬา การท่องเที่ยว การแพทย์ รวมถึงการ
พั ฒ นาก� ำ ลั ง คนในกลุ ่ ม ผู ้ สู ง อายุ ที่ จ ะเป็ น
สั ด ส่ ว นประชากรส� ำ คั ญ ของไทย ต้ อ งดึ ง
คนเหล่านีเ้ ข้ามาเป็นก�ำลังของประเทศ สร้างรายได้
เข้าประเทศ
นอกจากนี้ ยั ง แนะให้ เ ห็ น ถึ ง การปรั บ
บทบาท ปรับกระบวนทัศน์ ปรับวิธีคิดของ
นักศึกษาและมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องปรับรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของบริษทั
หรือองค์กร (Corporate University) มากขึ้น
เช่ น แนวทางการจั ด การศึ ก ษาในสถาบั น
การจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ ทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั ศึกษา
ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ ท�ำงานจริงในระหว่างเรียน และ
สามารถหารายได้ได้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ จึงได้
มอบหมายให้ สอวช. จัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังคน
ทีค่ รอบคลุมมากยิง่ ขึน้ โดยเสนอให้สกัดแผน
ให้เข้ากับบริบทไทยผสมผสานกับแนวทางจาก
ต่างชาติ ค้นหาในส่วนที่เป็นจุดแข็งของเรา
ให้รวู้ า่ เราเก่งในด้านไหน เก่งเพราะอะไร เพือ่
เสริมเตาน�้ำให้แข็งแกร่งขึ้น หรือมองหาสิ่งที่
เรายังขาดเพือ่ เติมเต็มในจุดนัน้ ให้ได้เป็นแผน
พัฒนาก�ำลังคนทีม่ คี วามเข้มแข็ง เห็นแนวทาง
การด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาก�ำลังคนของประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริง

ผศ.พญ.สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน
จากรายงานสถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ.
2564 มี ผู ้ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มจ� ำ นวนสู ง ถึ ง
680,000 คน CaregiverThai.com พลังใจ
สูส้ มองเสือ่ ม แหล่งข้อมูลช่วยผูด้ แู ลผูม้ ภี าวะ
สมองเสือ่ มเนือ่ งในวันที่ 21 กันยายน เป็นวันอัล
ไซเมอร์โลก และวันที่ 29 ตุลาคม เป็นวันหลอดเลือด
สมองโลก ทัง้ อัลไซเมอร์และความผิดปกติของ
หลอดเลือดสมอง ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการ
เกิดภาวะสมองเสือ่ ม (ประมาณ 90 % ของ
ผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มทัง้ หมด)
ประเทศไทยมีจำ� นวนผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะสมองเสือ่ ม
สู ง ถึ ง 6.8 แสนคน จากประชากรรวม
66.7 ล้านคน (รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
พ.ศ. 2564 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ จ�ำเป็นต้องมีผดู้ แู ลท�ำหน้าทีด่ แู ลใกล้ชดิ
ทัง้ ร่างกายและจิตใจ ดังนัน้ สาขาวิชาเวชศาสตร์
ผูส้ งู อายุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จึ ง เปิ ด ตั ว แพลตฟอร์ ม
แหล่งข้อมูลช่วยผู้ดูแล CaregiverThai.com พลังใจ
สูส้ มองเสือ่ ม เคียงข้างให้ความรูแ้ ละพลังใจใน
การดูแลผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ ม เปิดใช้งานได้ตงั้ แต่
วันที่ 1 พฤศจิกายนนีเ้ ป็นต้นไป ซึง่ เป็นผลจากการ
ศึกษาของโครงการวิจัยพัฒนาระบบการดูแล
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบท
สังคมไทย
ผศ.พญ.สิ ริ น ทร ฉั น ศิ ริ ก าญจน สาขา
วิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว
ว่า “ผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มเพียง 1 คน ส่งผลกระ
ทบอย่างมากต่อการใช้ชวี ติ ของสมาชิกทีเ่ หลือใน
ครอบครัวด้วย ในปัจจุบนั แม้ภาวะสมองเสือ่ ม
จากโรคอัลไซเมอร์จะป้องกันไม่ได้ แต่ภาวะสมอง
เสือ่ ม ทีเ่ กิดจากความเสือ่ มของหลอดเลือดสมอง
ร่วมกับโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCD: ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ และ

ภาวะอ้วนลงพุง) สามารถป้องกันและชะลอได้
โดยการควบคุมปัจจัยเสีย่ ง (NCD) ให้ดี เมือ่ มี
อาการสมองเสือ่ มแล้ว ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่ไม่สามารถ
รักษาให้หายกลับไปเป็นปกติได้ อาการสมองเสือ่ ม
และชีวติ ของผูป้ ว่ ย ขึน้ อยูก่ บั การดูแล ความเข้าใจ
และทัศนคติของผูด้ แู ลและครอบครัว”
ที่มาของเว็บไซต์ CaregiverThai.com ว่า
“แรงบันดาลใจเกิดจากการที่ได้เห็นความรัก
ความเพียรพยายามและความปรารถนาดีของ
ผู ้ ดู แ ลซึ่ ง เป็ น ครอบครั ว ของผู ้ มี ภ าวะสมอง
เสือ่ ม ทีต่ อ้ งปรับใจ (เพราะผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ ม

จึงได้ออกแบบและรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานจ�ำเป็น
มาสร้างเป็นแพลตฟอร์มในรูปแบบเว็บไซต์
caregiverthai.com พลังใจสูส้ มองเสือ่ ม โดยมี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. “ดูแลหัวใจเธอไปด้วยกัน” - เสริมพลังใจ
ให้ ผู ้ ดู แ ล แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ แสวงหา
ความช่วยเหลือจากเครือข่ายผู้ดูแล ดูแลกาย-ใจ
ของตนเองระหว่างการดูแล เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล
ไปพร้อมๆ กัน
2. เป็นแหล่งข้อมูล โดยรวบรวมหัวข้อที่
จ�ำเป็นส�ำหรับผูด้ แู ล ข้อมูลสุขภาพ ค�ำแนะน�ำ
อุ ป กรณ์ แ ละการใช้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารจากรั ฐ
แหล่งความช่วยเหลือ ปฎิทนิ การอบรมและกิจกรรม
ทีเ่ ป็นประโยชน์ทว่ั ประเทศ
นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป
เว็บไซต์ CaregiverThai.com พลังใจสู้สมอง
เสือ่ ม พร้อมเปิดให้บริการเคียงข้างให้ความรูแ้ ละ
พลังใจในการดูแลผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ ม สามารถ
หาค�ำตอบเรื่องภาวะสมองเสื่อมและการดูแล
ประกอบด้วยเนือ้ หาหลัก 8 หัวข้อ ดังนี้ 1. เข้าใจ
ภาวะสมองเสื่อม 2. มุมผู้ดูแล 3. รอบรู้เรื่อง
การดูแล 4. อุปกรณ์ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม
5. กฎหมาย/สิทธิ/สวัสดิการ 6. แบบนีต้ อ้ งรีบหา
หมอ 7. เอกสารส�ำหรับดาวน์โหลดเพือ่ ใช้งาน
อาทิ เช็คลิสต์เตรียมรับผูป้ ว่ ยกลับบ้าน ตาราง
ยา ตารางบันทึกความดัน-ชีพจร ฯลฯ และ

“ตัวเลขข้อมูลในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีจำ� นวนผูส้ งู อายุ
ทีม่ ภี าวะสมองเสือ่ ม 6.8 แสนคน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นผูช้ าย 2.0
แสนคน เป็นผูห้ ญิง 4.8 แสนคน และยังไม่นบั รวมกับจ�ำนวน
ผูม้ ภี าวะสมองเสือ่ มทีอ่ ายุไม่ถงึ เกณฑ์เป็นผูส้ งู อายุ เมือ่ เทียบ
กับตัวเลขจากกรมอนามัย ในขณะที่ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุทเี่ ป็น
สวัสดิการของรัฐ ประเภทผู้ดูแลผู้สูงอายุ (caregiver)
ในปี 2564 มีเพียง 94,968 คน”
-มักจะมีปญ
ั หาอารมณ์และพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไป
แบบไม่คาดคิด) ปรับตัว (เพราะผูม้ ภี าวะสมอง
เสื่อมจะบกพร่องในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง)
และต้องการค�ำแนะน�ำให้ผดู้ แู ลสามารถจัดการ
การดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีคุณภาพ
CaregiverThai.com จะช่วยพัฒนาตัวผู้ดูแล
ในครอบครัวเป็นระดับมืออาชีพด้วยความรูแ้ ละ
พลังใจจากเครือข่ายผูด้ แู ล
เว็บไซต์ CaregiverThai.com เป็นผลจาก
การศึกษาของโครงการวิจยั พัฒนาระบบการดูแล
ผู้มีภาวะสมองเสื่อมแบบบูรณาการตามบริบท
สังคมไทย ซึง่ พบว่าผูด้ แู ลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเป็นหัวใจ
ที่ช่วยชะลออาการสมองเสื่อม และท�ำให้ผู้มี
ภาวะสมองเสือ่ มมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี คณะท�ำงาน

8. Caregiver Connect เพื่อช่วยประสาน
ความช่วยเหลือแก่ผดู้ แู ลทีป่ ระสบปัญหาได้ เสมือน
เป็นเพื่อนคู่คิด ให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำและสร้าง
พลังใจให้ผดู้ แู ล ผ่านเว็บไซต์ทเี่ ข้าถึงได้ทกุ เวลา
“ที ม งานคั ด เนื้ อ หาที่ ร วบรวมไว้ เ พื่ อ ช่ ว ย
แบ่งเบาภาระผูด้ แู ล โดยจะเพิม่ เนือ้ หาใหม่ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับผูด้ แู ลอย่างสม�ำ่ เสมอ และเป็นสือ่ กลาง
สร้างชุมชนที่เคียงข้างผู้ดูแล ช่วยแบ่งปันและ
สนับสนุนกันและกัน ด้วยความปรารถนาอย่างยิง่
ว่าจะช่วยเสริมพลังให้ผดู้ แู ล พร้อมดูแลหัวใจเธอ
ไปด้วยกัน และสร้างพืน้ ทีใ่ นบ้านและครอบครัว
อันเป็นจุดเริม่ ต้นของชุมชนทีเ่ ป็นมิตรต่อผูม้ ภี าวะ
สมองเสือ่ มต่อไป” ผศ.พญ.สิรนิ ทรกล่าวสรุป
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ยึดป้องกัน-ปลูกฝัง-ปราบปราม

นางสาวตรีนชุ เทียนทอง รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการ
มอบนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2565 ให้แก่ผอู้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ าร
ศึกษา และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ
ผ่าน OBEC Channel ว่า ขอบคุณทุกคนที่
ได้น�ำนโยบายของกระทรวงไปปฏิบัติให้มีผลส�ำเร็จ
มี ค วามคื บ หน้ า ตามล� ำ ดั บ ซึ่ ง ในโอกาสเปิ ด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตนขอเน้นย�้ำ
การขับเคลือ่ นนโยบายการศึกษาทีส่ ำ� คัญในการดูแล
พัฒนาการของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม ได้แก่
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ทั้งด้านการเดินทาง
ไป-กลับของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อม
สถานศึกษาให้ปลอดภัย การให้บริการดูแลด้าน
โภชนาการ และสุขภาพ การป้องกันภัยธรรมชาติ
และที่ส�ำคัญ คือ การป้องกันภัยจากยาเสพติด
และภั ย จากอาวุ ธ ปื น ซึ่ ง ต้ อ งไม่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานศึกษาอย่างเด็ดขาด และต้องปฏิบตั อิ ย่างเข้มข้น
ตามหลัก 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และ ปราบ
ปราม ภายใต้โครงการ MOE Safety Center
เพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักศึกษา ครู และ
บุคลากรทุกคน
“ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 นี้ กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้มงุ่ เน้นให้ครูกระชับความสัมพันธ์
กับนักเรียนและผูป้ กครองมากขึน้ เพือ่ ท�ำให้เข้าใจ
นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนิสัยและชีวิตความ
เป็นอยู่ ได้พดู คุยกับผูป้ กครองโดยตรง เพือ่ ร่วมกัน
หาแนวทางช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและ
ชุมชนให้ชว่ ยกันเฝ้าระวัง และมีสว่ นร่วมในการ
แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความ
เชื่อมั่นให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการน�ำผู้เรียน
มาอยูภ่ ายใต้การดูแลของเราผ่านการเยีย่ มบ้าน
นักเรียน”
รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า เราจะสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่นักเรียน ผ่านระบบดูแลช่วยเหลือ
นั ก เรี ย น “Screening Learning Loss”
ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์
และสังคม ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้

ที่ถดถอย ด้วยการน�ำข้อมูลนักเรียนมาใช้ในการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
ป้ อ งกั น เด็ ก นั ก เรี ย นหลุ ด ออกจากระบบ
การศึกษา ซึง่ โครงการพาน้องกลับมาเรียน ยังเป็น
นโยบายส�ำคัญที่เดินหน้าต่อเนื่อง โดยติดตาม
เด็กกลับเข้าสูร่ ะบบการศึกษาครบ 100% และ
ท�ำให้การออกกลางคันเป็นศูนย์ (zero drop
out) ในปีการศึกษา 2565 นี้ นอกจากนี้ ยังมี
แพลตฟอร์ม School Mental Health ระบบดูแล
นักเรียนและครูในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวง

ตรีนชุ เทียนทอง
สาธารณสุข (สธ.) เพื่อตรวจสภาพจิตใจของ
เด็กและครู ซึง่ สถานศึกษาสามารถประสานกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในพืน้ ที่ เพือ่ ขอรับค�ำปรึกษา
และความช่วยเหลือเกีย่ วกับสุขภาพจิตได้
“การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และ
การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ที่ถดถอยนั้น ให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ชดเชย หรือ
กิ จ กรรมเสริ ม ทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ตามความถนั ด
ความสนใจ และเหมาะสมกับวัยของผูเ้ รียน โดยน�ำการ
เรียนการสอนรูปแบบ Active Learning มาใช้
ช่วยให้ผเู้ รียน เรียนอย่างมีความสุข สนุก และ
มีทักษะการคิด ซึ่งจะท�ำให้เรียนรู้ได้เร็วและ
น�ำไปใช้ในชีวิตจริงได้ และขอให้เพิ่มความส�ำคัญ

ในวิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ แ ละหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง
เพือ่ สร้างส�ำนึกของความเป็นไทย รักในการเป็นชาติ
ของเรา โดยจัดการเรียนรูต้ ามความพร้อม และ
เหมาะสมในแต่ละบริบทพืน้ ที”่
นางสาวตรี นุ ช กล่ า วด้ ว ยว่ า ส� ำ หรั บ
นักเรียนทีจ่ ะจบชัน้ ม. 3 สถานศึกษาควรส�ำรวจ
ความต้องการในการศึกษาต่อสายอาชีพ เพื่อเตรียม
ความพร้อม ให้คำ� แนะน�ำและส่งต่อเข้าสูโ่ ครงการ
“อาชีวะ อยูป่ ระจ�ำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ในปีการ
ศึกษา 2566 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่ครอบครัว
ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย ส�ำหรับหลักสูตร
ทวิศกึ ษา ซึง่ เป็นการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เมื่ อ ส� ำ เร็ จ การ
ศึกษาผูเ้ รียนจะได้รบั วุฒกิ ารศึกษาทัง้ การศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นัน้ ตนได้มอบหมาย
ให้ สพฐ. ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) จัดท�ำแผนระดับจังหวัดว่า
ควรจัดทวิศกึ ษารายวิชาใด ในโรงเรียนไหน โดย
ให้เหมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ ทัง้ แก้ไขปัญหา
และข้อจ�ำกัดจากการด�ำเนินงานในอดีต โดยเป้าหมาย
ระยะสัน้ เน้นการเรียนการสอนทวิศกึ ษาในโรงเรียน
ราชประชานุ เ คราะห์ , โรงเรี ย นตามโครงการ
พระราชด�ำริ และโรงเรียนทีม่ คี วามพร้อม
“ส�ำหรับเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมิน
ต� ำ แหน่ ง และวิ ท ยฐานะข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา(ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA
นัน้ ขณะนีม้ ี PA Support Team ลงพืน้ ทีส่ ร้าง
ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน
แบบใหม่แล้ว ซึง่ หลายคนในทีน่ ี้ ได้รบั ผิดชอบ
ใน PA Support Team ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
เป็นบุคลากรส�ำคัญในการเชือ่ มโยงนโยบาย และ
สร้างความเข้าใจแก่ครู ไปสูก่ ารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้าที่ ขอให้ทุกฝ่ายเป็นพลังผลักดันขับเคลื่อน
งาน รวมทั้งการประสานการท�ำงานแบบเครือข่าย
ความร่วมมือ เพือ่ เป้าหมายของการจัดการศึกษา
คือ คุณภาพผูเ้ รียน และมีความส�ำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพศึกษา” รมว.ศธ. กล่าว

คิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS
Quacquarelli Symonds) เปิดเผยผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความยัง่ ยืน (QS
World University Rankings: Sustainability)
เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นกรอบการท�ำงานใหม่ใน
การประเมินว่ามหาวิทยาลัยต่างๆ ด�ำเนินการ
อย่างไรเพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคมทีเ่ ร่งด่วนทีส่ ดุ ในโลก
ทั้งนี้ ได้มีการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัย
700 แห่ง พิจารณาจากผลรวมของคะแนนใน
สองส่วน ดังนี้ 1. ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
(ประกอบด้วยปัจจัยชี้วัดสามประการ ได้แก่
สถาบันทีย่ งั่ ยืน การศึกษาทีย่ งั่ ยืน และการวิจยั
ทีย่ งั่ ยืน) 2. ผลกระทบทางสังคม (ประกอบด้วย
ปัจจัยชี้วัดห้าประการ ได้แก่ ความเท่าเทียม
การแลกเปลีย่ นความรู้ ผลกระทบของการศึกษา
การจ้างงานและโอกาส และคุณภาพชีวติ )
โดยจากผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
แคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์ รัง้ อันดับหนึง่ ของโลก ตาม
มาด้วยมหาวิทยาลัยโทรอนโต และมหาวิทยาลัย
บริตชิ โคลัมเบีย ส่วนมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ รัง้
อันดับ 4 ของโลก และเบอร์หนึ่งในสหราช
อาณาจักร ขณะทีม่ หาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์และ
มหาวิทยาลัยซิดนีย์ ครองอันดับ 5 ร่วมกัน ตาม
มาด้วยมหาวิทยาลัยโตเกียวทีร่ งั้ อันดับ 7 ของ
โลกและเบอร์หนึง่ ของเอเชีย ส่วนมหาวิทยาลัย
ทีเ่ หลือทีต่ ดิ 10 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัย
โอ๊กแลนด์  
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้านความ
ยัง่ ยืนของ QS ประจ�ำปี 2566 : 20 อันดับแรก
มีดงั ต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์
(UC Berkeley) สหรัฐอเมริกา
2. มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of
Toronto) แคนาดา
3. มหาวิทยาลัยบริตชิ โคลัมเบีย (University
of British Columbia) แคนาดา
4. มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ (The University
of Edinburgh) สหราชอาณาจักร
5. มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (UNSW Sydney)
ออสเตรเลีย
6. มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (The University of
Sydney) ออสเตรเลีย
7. มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University
of Tokyo) ญีป่ นุ่

“ผูป้ ว่ ยจิตเวช กับลักษณะต้องห้ามในการท�ำงาน”
ปั

จจุบันเรื่องสุขภาพจิต กลายเป็นประเด็นที่
สังคมมีความตระหนักถึงมากขึน้ โดยเฉพาะ
ในยุคที่สถานการณ์หลายอย่าง ล้วนเป็นสิ่งเร้า
ที่อาจท�ำให้เกิดการสะสมความเครียดในจิตใจ
ไม่วา่ จะเป็น ปัญหาครอบครัว การงาน การเจ็บป่วย
หรือโรคภัยต่างๆ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
สิง่ แวดล้อม ฯลฯ ซึง่ หากใครจัดการความเครียดต่างๆ
เหล่านั้นไม่ได้ อาจมีแนวโน้มภาวะทางอารมณ์
ผิดปกติ หรือต้องเผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพจิต
ค่อนข้างสูง จนบางคนอาจถึงขั้นกลายเป็น “ผู้ป่วย
โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผดิ ปกติ” ซึง่ มีจำ� นวนมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ
โดยพบว่า ปีงบประมาณ 2564 มีการให้บริการ
ผูป้ ว่ ยจิตเวช จ�ำนวน 327,527 คน เพิม่ ขึน้ จากปีงบ
2563 ทีม่ จี ำ� นวน 265,202 คน รวมถึงข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข รายงานจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคทาง
จิตทีม่ ารับบริการด้านจิตเวช ประจ�ำปีงบประมาณ
2564 อาทิ โรคจิตเภท 284,273 คน โรคอารมณ์
สองขัว้ 34,675 คน โรคซึมเศร้า 353,267 คน และ
โรคจิตอืน่ ๆ 102,703 คน นอกจากนี้ รายงานของ
องค์การอนามัยโลก พบว่า ประชากร 1 ใน 8 คน
หรือ 970 ล้านคนทัว่ โลก ก�ำลังเผชิญกับความเจ็บป่วย
ด้านสุขภาพจิต อาทิ โรคซึมเศร้า วิตกกังวล โดยมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19
ทีผ่ า่ นมา ส่วนรายงานของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า
มีการขึ้นทะเบียนคนพิการประเภท 4 ด้านจิตใจ
หรือพฤติกรรม จ�ำนวน 164,230 คน คิดเป็นร้อยละ
7.84 ของคนพิการทีข่ นึ้ ทะเบียนทัง้ หมด และส่วนใหญ่
อายุ 15-59 ปี ซึ่งยังอยู่ในวัยท�ำงาน จากข้อมูล
ตัวเลขดังกล่าวยิง่ ตอกย�ำ้ ว่า ปัญหาสุขภาพจิตเป็น
ปัญหาส�ำคัญ ทัง้ ในระดับประเทศและโลกทีส่ งั คม
มิอาจเพิกเฉย
ทั้งนี้ จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20
กันยายน 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. … ตามทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ส�ำนักงาน ก.พ.) เสนอปรับปรุงกฎ ก.พ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ริ าชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั
ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดท�ำหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจ
โรคจิตหรือโรคอารมณ์ผดิ ปกติ โดยคณะกรรมการ
การแพทย์ของ ก.พ. ก่อนประกาศราชกิจจานุเบกษา
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของร่างกฎ ก.พ. ดังกล่าว
มีการยกเลิก “โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชือ้ ” ซึง่
เป็นโรคทีส่ ามารถรักษาให้หายได้ ออกจากลักษณะ

ผลบวก-ลบ บนหลักความเสมอภาค

ต้องห้ามของผูท้ จี่ ะเข้ารับราชการพลเรือน ขณะทีม่ ี
การเสนอให้โรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผดิ
ปกติ (Mood Disorders) ทีม่ อี าการเด่นชัดรุนแรง
หรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้าม
ซึ่ ง ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มดั ง กล่ า ว อาจมี ค วาม
ไม่สอดคล้องกับประเด็นในด้านสิทธิเสรีภาพ ในการ
ประกอบอาชีพของกลุม่ คนพิการทางจิตสังคม และ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช และนโยบายการส่งเสริมการมี
งานท�ำของคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทยและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(CRPD) ทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีให้การรับรอง ซึง่
การระบุ ใ ห้ โ รคจิ ต หรื อ โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ เ ป็ น
ลักษณะต้องห้าม ของผูท้ จี่ ะเข้ารับราชการพลเรือน
อาจส่งผลให้กลุ่มคนพิการทางจิตสังคม และกลุ่ม
ผู้ป่วยจิตเวช ปฏิเสธการเข้าสู่กระบวนการรักษา
ท� ำ ให้ ส ภาวะความเจ็ บ ป่ ว ยมี ค วามรุ น แรงมาก
ขึน้ ตลอดจนเป็นการซ�ำ้ เติมและตีตราต่อคนพิการทางจิต
สังคมว่า ไม่สามารถท�ำงานได้ ทัง้ ๆ ทีก่ ลุม่ คนพิการ
ทางจิตสังคม และกลุม่ ผูป้ ว่ ยจิตเวช สามารถท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหายขาดจากโรคได้
หากได้รบั การรักษาและฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ ง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จึง
ได้จดั เวทีเสวนา “ปิดช่องว่าง สร้างโอกาส เพิม่
ความเป็นธรรม กับประเด็นสุขภาพจิต จิตเวช
และจิตสังคม” โดยมี นพ.ยงยุทธ วงศ์ภริ มย์ศานติ์
ทีป่ รึกษากรมสุขภาพจิต ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
คุณสนธยา บุณยภูษติ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ คุณพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก กฎหมาย ส� ำ นั ก งาน ก.พ.
คุณเพียรชนันท์ ลีอาห์ ผูแ้ ทนคนพิการทางจิตสังคม
และ ทพ.จเร วิชาไทย ผูจ้ ดั การงานวิจยั สวรส.
ร่วมแลกเปลีย่ นพูดคุยในประเด็นทีน่ า่ สนใจ ทัง้ ในเชิง
กฎหมาย เชิงวิชาการ การแพทย์ สวัสดิการสังคม
ฯลฯ รวมถึงรับฟังและแลกเปลีย่ นมุมมอง ความคิด
ความเห็นกับผูร้ ว่ มฟังเวทีเสวนา ทัง้ กลุม่ นักวิชาการ
นักวิจยั และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรม
สุ ข ภาพจิ ต กระทรวงสาธารณสุ ข ส� ำ นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจิตแพทย์
องค์ ก รภาคเอกชน เครื อ ข่ า ยสมาคมคนพิ ก าร
โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา ผูป้ ว่ ยจิตเวช คนพิการ
ทางจิตสังคม ครอบครัวและผูด้ แู ล สือ่ มวลชน ฯลฯ
โรคทางจิต-กับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ยึดหลัก
ความเสมอภาค
ด้วยเพราะกฎหมายเป็นฐานคิดทีส่ ำ� คัญต่อการ
มองเรือ่ งสิทธิและเสรีภาพ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นกฎหมายสิทธิมนุษยชน
จึงขยายความกฎหมายในมุมทีเ่ กีย่ วข้องและควรน�ำ
มาตีความด้วยความเข้าใจทีถ่ กู ต้องว่า ในสายตาทาง
กฎหมาย มองคนกลุม่ จิตเวช/จิตสังคม ผ่านประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดว้ ยมาตราต่างๆ
โดยในประเด็ น ด้ า นการประกอบอาชี พ
สิง่ ส�ำคัญคือ เรือ่ งกระบวนการ เช่น อาชีพผูพ้ พิ ากษา ต้อง
มีกระบวนคัดกรองทีม่ หี ลักฐานทางการแพทย์รบั รอง
แต่เนื่องจากโรคทางจิตมองไม่เห็นทางกายภาพ
จึงเป็นเรื่องที่ประเมินค่อนข้างยาก แต่มีความ
ส�ำคัญมาก เพราะสุขภาพจิตส่งผลต่อสุขภาพกาย
และการแสดงออกของมนุษย์

นอกจากนัน้ ยังมีประเด็นเรือ่ งหลักความเสมอภาค
ที่ว่า สิ่งที่มีสาระส�ำคัญเหมือนกัน ต้องได้รับการ
ปฏิบตั ทิ เี่ หมือนกัน ซึง่ สาระส�ำคัญของมนุษย์มสี อง
เรือ่ งคือ กายและจิต เช่น ถ้าคนขาขาดถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เป็นคนขับรถ ย่อมไม่ขดั ต่อหลักความเสมอภาค
เนือ่ งจากร่างกายทีไ่ ม่สมบูรณ์ เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ แต่กรณีมติ ทิ างจิตใจ เป็นเรือ่ งทีม่ องไม่เห็น
จึงต้องอาศัยองค์ความรูข้ องจิตแพทย์ อธิบาย ให้
เห็นว่า บุคคลนั้นๆ มีความบกพร่องในระดับที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ซึ่งถ้าถูก
ประเมินว่าจิตไม่เหมือนกับบุคคลทัว่ ไป หากต้องมี
การปฏิบตั งิ าน ถือว่าไม่ขดั ต่อหลักความเสมอภาค
ดังนั้น กระบวนการที่มีข้อมูลเชิงประจักษ์จึง
เป็นสิง่ ส�ำคัญของประเด็นนี้ เช่น การคัดกรองคน
ก่อนเข้าท�ำงานต้องเป็นกระบวนการทีม่ อี งค์ความรู้
รองรับชัดเจนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เปิดเผย โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ และการก�ำหนดเรือ่ งใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรมีข้อมูลเชิงวิชาการรองรับชัดเจนและเชื่อถือ
ได้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับ นอกจากนี้
กระบวนการระหว่ า งทาง ก็ เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ
การค้นหาคนทีเ่ กิดปัญหาสุขภาพจิตระหว่างการท�ำงาน
ถ้าสามารถค้นหาและน�ำเข้าสูก่ ระบวนการรักษาได้
เร็ว ก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม และยังเป็นการ
คุม้ ครองสิทธิ์ ไม่ให้เกิดการพิพากษาจากสังคม ดังนัน้
ต้องสร้างความเข้าใจในสังคม และหาจุดร่วมเพือ่
ประโยชน์ของทุกฝ่าย ทัง้ ผลต่อภาครัฐหรือประโยชน์
ต่อส่วนรวม พร้อมๆ กับการปกป้องคุม้ ครองสิทธิ์
ของผูป้ ว่ ย ซึง่ อาจไม่ใช้แค่การทบทวนกฎ ก.พ. แต่
ต้องมองระดับมหภาค โดยต้องสร้างมาตรการทาง
สังคม เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพ ทีส่ มดุลและเป็นธรรม
ร่วมกัน
มองทัง้ ระบบ-เข้าถึง- ต่อเนือ่ ง และตรงจุด
ในยุคทีส่ งั คมมีความผันผวนและเปลีย่ นแปลง
แบบไม่ทันตั้งตัว ส่งผลให้ผู้คนต้องเผชิญความ
เสีย่ งต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตทีก่ ระทบทัง้ ระดับ
บุคคล ครอบครัว ไปจนถึงสังคมโดยรวม นพ.ยงยุทธ
วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เผยข้อมูล
สถานการณ์สุขภาพจิตไทยในปัจจุบันว่า โรคทาง
จิตเวชที่พบบ่อย ซึ่งมีความชุกมากกว่าร้อยละ 5
ของจ�ำนวนประชากร เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ติด
สารเสพติด เด็กสมาธิสนั้
ส่วนโรคทางจิตเวชทีม่ คี วามรุนแรง เช่น จิตเภท
ไบโพลาร์ เด็กออทิสติก โดยมีการแบ่งปัญหาสุขภาพ
จิตเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ป่วยและกลุม่ ไม่ปว่ ย ซึง่ ใน
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เปิดอันดับ UNIVERSITY ทอปของโลก
ไทยติดอันดับ จ�ำนวน 7 มหาวิทยาลัย
8. มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of
Pennsylvania) สหรัฐอเมริกา
9. มหาวิทยาลัยเยล (Yale University)
สหรัฐอเมริกา
10. มหาวิทยาลัยโอ๊กแลนด์ (The University
of Auckland) นิวซีแลนด์
11. มหาวิทยาลัยอุปซอลา (Uppsala University)
สวีเดน
12. มหาวิทยาลัยลุนด์ (Lund University)
สวีเดน
13. มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (University of
Glasgow) สหราชอาณาจักร
14. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส (University
of California, Davis) สหรัฐอเมริกา
15. มหาวิทยาลัยอาร์ฮสุ (Aarhus University)
เดนมาร์ก
16. มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (University of
Oxford) สหราชอาณาจักร
17. มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ (Western University)
แคนาดา
18. มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล (Newcastle
University) สหราชอาณาจักร
19. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of
Cambridge) สหราชอาณาจักร
20. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ QS เผยว่าจากผลการจัดอันดับโดย
รวมทัง้ หมด 700 แห่ง เผยให้เห็นว่า สหรัฐอเมริกา
ครองตารางด้วยจ�ำนวนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ

มากทีส่ ดุ 135 แห่ง ตามมาด้วยสหราชอาณาจักร
67 แห่ง, เยอรมนี 39 แห่ง, จีนแผ่นดินใหญ่ 37
แห่ง, ออสเตรเลีย 33 แห่ง และอิตาลี 31 แห่ง
สองมหาวิทยาลัยจากสวีเดน ครองอันดับ
สูงสุดในยุโรปภาคพืน้ ทวีป ได้แก่ มหาวิทยาลัย
อุปซอลาและมหาวิทยาลัยลุนด์ ทีอ่ นั ดับ 11 และ
12 ของโลก ส่วนเดนมาร์กรัง้ ทีส่ ามของยุโรปภาค
พืน้ ทวีป นัน่ คือมหาวิทยาลัยอาร์ฮสุ (อันดับ 15
ของโลก) ในด้านการวิจยั ทีย่ งั่ ยืน มหาวิทยาลัย
สีแ่ ห่งจากสแกนดิเนเวียติดท็อป 5 ของโลก ขณะที่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิ คโปร์ (National University of Singapore) รั้งอันดับหนึ่งของโลก
มหาวิทยาลัยเซาเปาลู (Universidade de São
Paulo) (อันดับ 34) ครองอันดับสูงสุดในละติน
อเมริกา มหาวิทยาลัยเคปทาวน์ (University of
Cape Town) (อันดับ 132) ครองอันดับสูงสุดใน
แอฟริกา มหาวิทยาลัยปักกิง่ (Peking University)
(อันดับ 118) ท�ำผลงานได้ดีที่สุดในจีน ส่วน
มหาวิทยาลัยไอไอที บอมเบย์ (IIT Bombay) ท�ำ
ผลงานได้ดที สี่ ดุ ในอินเดีย (281-300)
ส� ำ หรั บ ในประเทศไทย จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย รั้ ง อั น ดั บ 1 โดยรวม
อยู่ระหว่าง 151-160, ตามด้วยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (301-320), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(301-320), มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (341-360), มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น (451-500), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(451-500), มหาวิทยาลัยมหิดล (501-550)

กลุ่มไม่ป่วยก็สามารถมีปัญหาสุขภาพจิตได้ เช่น
ปัญหาการฆ่าตัวตายที่มากกว่าร้อยละ 50 ไม่ใช่
การเจ็บป่วยทางจิตเวช และความรุนแรงในสังคม
มากกว่าร้อยละ 95 เกิดจากคนที่ไม่ได้ป่วยทาง
จิตเวช ทัง้ นีใ้ นด้านสถานการณ์การบ�ำบัด เนือ่ งจาก
ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่
ครอบคลุมโรคทางจิตเวช จึงท�ำให้มีอัตราการเข้า
ถึงบริการสูง แต่พบปัญหาส�ำคัญคือ ยังขาดคุณภาพ
ของการดูแลอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถกลับไป
ใช้ชวี ติ ได้ปกติ ซึง่ การดูแลด้านสุขภาพจิต ไม่ใช่แค่
การเข้าถึงบริการ แต่ควรได้รับการดูแลอย่างต่อ
เนือ่ ง ควบคูก่ บั การดูแลทางจิตสังคม เพือ่ การรักษา
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ส�ำหรับกรณีการตรวจสุขภาพจิตก่อนเข้ารับ
ราชการ โดยมีการเสนอให้โรคทางจิตเวชทีม่ อี าการ
เด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรังเป็นลักษณะต้องห้าม
นพ.ยงยุทธ ให้ขอ้ มูลและข้อสังเกตเพิม่ เติมว่า โรค
ทางจิตเวชที่พูดถึงคือกลุ่มรุนแรง ซึ่งถ้ามีอาการ
รุนแรง แนวโน้มไม่นา่ จะสามารถสอบผ่านเพือ่ เข้า
ท�ำงานได้ แต่กว่าร้อยละ 90 มักพบว่ามีปัญหา
สุขภาพจิตหลังจากทีเ่ ข้าท�ำงานแล้ว
ดังนัน้ การปรับปรุงกฎ ก.พ. ทีม่ เี จตนาเพือ่ ให้
ได้คนท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเน้นการคัดกรอง
ตัง้ แต่แรกเข้าท�ำงาน อาจไม่เกิดประโยชน์ แต่อาจ
ส่งผลกระทบทางลบตามมาแบบได้ไม่คมุ้ เสีย เช่น
อาจท�ำให้เกิดการรังเกียจและตีตรา รวมถึงมีการ
หลีกเลีย่ ง ไม่เข้ารับการรักษาหรือเข้ารับการรักษา
โดยไม่ลงทะเบียน เพื่อไม่ให้มีประวัติในการรับ
ราชการ ทั้งที่อาจเป็นแค่โรคซึมเศร้า ที่สามารถ
รักษาแล้วกลับไปท�ำงานและใช้ชีวิตปกติได้ ส่วน
คณะกรรมการการแพทย์กจ็ ะก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารตรวจ ทีช่ ดั เจนล�ำบาก
สิง่ ทีค่ วรให้ความส�ำคัญและขยายความ นพ.ยงยุทธ
มองว่า แต่ละองค์กรควรมีระบบดูแลสุขภาพจิต
ของคนท�ำงาน ตัง้ แต่การป้องกันไปจนถึงการรักษา
นอกจากตรวจสุขภาพกายประจ�ำปีแล้ว ควรมีการ
ตรวจสุขภาพจิตประจ�ำปีดว้ ย โดยหน่วยทรัพยากร
มนุษย์ขององค์กรควรมีความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพจิตของคนท�ำงานทั้งกระบวนการ และใช้
แนวคิดป้องกัน รักษา ฟืน้ ฟู เพือ่ ให้สามารถท�ำงาน
ได้ปกติ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของสังคมเกือ้ กูลกัน และ
ไม่ผลักคนเหล่านัน้ ไปเป็นปัญหาของสังคมโดยรวม
องค์ความรู้คือฐานคิด สู่ค�ำตอบของการ
ออกแบบเชิงระบบ
ก่อนที่จะออกแบบระบบเรื่องใดๆ ก็ตาม สิ่ง
ส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือ ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง ทพ.จเร วิชาไทย ผูจ้ ดั การงาน
วิจยั สวรส. ย�ำ้ ถึงความส�ำคัญขององค์ความรูจ้ าก
งานวิจยั ว่า ปัญหาแต่ละเรือ่ งจะมีจก๊ิ ซอว์หลากหลาย

ชิน้ ทีเ่ ราต้องรวบรวมให้ครบ และหาขอบว่ามีเรือ่ ง
อะไรบ้างเป็นกรอบคิด ตลอดจนมีกระบวนการอะไร
ที่เกี่ยวข้องบ้าง ซึ่งทุกกระบวนการ ล้วนต้องการ
องค์ความรูจ้ ากงานวิจยั ในการสนับสนุนทัง้ สิน้ ตัง้ แต่
การออกแบบกฎหมาย การคัดกรอง การดูแลและ
รักษาโรค ไปจนถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การมีงานท�ำของกลุม่ จิตเวช/จิตสังคม นอกจากนัน้
อคติและทัศนะของคนในสังคมก็ยงั เป็นโจทย์ทตี่ อ้ ง
ปรับเปลีย่ นกันยกใหญ่ เพือ่ ให้กลุม่ จิตเวช/จิตสังคม
ไม่ถกู ตีตรา และรูส้ กึ ปลอดภัย พร้อมทีจ่ ะเปิดเผย
ข้อมูลเพือ่ การเข้าสูก่ ระบวนการรักษาให้อาการดีขนึ้
และสามารถกลับมาเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ของประเทศ
อีกทัง้ ยังมีขอ้ มูล mental health in workplace
ระบุว่า การมีงานท�ำช่วยให้คนมีสุขภาพจิตดี แต่
งานก็ทำ� ให้คน มีปญ
ั หาสุขภาพจิต ดังนัน้ ส�ำนักงาน
ก.พ. ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลก�ำลังคนวัย
ท�ำงานของประเทศ ควรให้ความส�ำคัญกับการดูแล
สุขภาพจิตระหว่างการท�ำงาน ไม่นอ้ ยไปกว่าการคัดกรอง
คนเข้าท�ำงาน และถ้าหลักฐานทางการแพทย์ไม่มี
ประสิทธิผล ที่จะน�ำมาใช้ในการคัดกรองคนเข้า
ท�ำงาน การดูแลสุขภาพจิตระหว่างทางก็นา่ จะเป็น
โจทย์วจิ ยั ทีต่ อ้ งร่วมกันออกแบบ เพือ่ ประโยชน์ของ
สังคมโดยรวม และสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพ
จิตทีด่ ขี นึ้
ทั้ ง นี้ เวที ดั ง กล่ า วยั ง มี ก ารระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประเด็นปัญหาสุขภาพจิต
จิตเวช และจิตสังคม ซึ่งข้อมูลจากผู้เข้าร่วมฟัง
เวทีเสวนาฯ ส่วนใหญ่สะท้อนว่า ปัญหาทีพ่ บ หรือ
pain point ของเรือ่ งดังกล่าว จะเป็นการขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องจิตเวชหรือคนพิการทางจิตสังคม
ขาดระบบบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง การน�ำเสนอ
ของสือ่ ทีม่ กั ตีตราผูป้ ระสบปัญหา การเผยแพร่ขอ้ มูล
ความรูย้ งั มีนอ้ ยและเข้าไม่ถงึ ขาดการสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจยั เป็นต้น ซึง่ การแก้ไขปัญหาต้องการ
การมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีแนวทาง เช่น
การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ช่วยให้เข้าถึงระบบบริการ
ได้งา่ ยและรวดเร็วขึน้ การจัดกระบวนการพูดคุยกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเลือกโจทย์วิจัยที่สามารถ
สร้างผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงเชิงระบบ ฯลฯ
ซึ่งข้อมูลทั้งหมด ส�ำนักงาน ก.พ. จะน�ำไป
พิจารณาประกอบการร่างกฎ ก.พ.ให้มีความเป็น
ธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในสถานการณ์ปจั จุบนั มากทีส่ ดุ แล้ว สวรส.ก็
จะรวบรวมทุกประเด็นเพือ่ น�ำไปพัฒนากรอบและ
โจทย์วิจัย ตลอดจนการจัดกระบวนการจัดการ
ความรูท้ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้เกิดการน�ำความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมต่อไป

เศรษฐกิจชุมชน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

“มือปราบจั่นเจา เลาะรั้วปทุมวัน” สัปดาห์นี้
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติคกึ คัก เข้มข้น เตรียม
พร้อมรับการประชุมสุดยอดผู้น�ำเอเปก 2022
งานช้าง “บิก๊ เด่น” พล.ต.อ.ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์
ผบ.ตร. ลงมาคุ ม เองถกแผนดู แ ลรั ก ษา
ความปลอดภัย ทุกมิติ ทัง้ การอ�ำนวยความสะดวกด้าน
การจราจร พิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง ผนึกก�ำลัง
ทุกหน่วย ก�ำหนดเขตพื้นที่ห้ามบินอากาศยาน
ไร้คนขับ และอากาศยานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
บินในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ตัง้ แต่วนั ที่ 16-21
พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
รอง ผบช.น. โฆษกนครบาล เพิ่ ม ความถี่
แจ้งเตือน หลีกเลีย่ งเส้นทาง อาจส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางของพีน่ อ้ งประชาชน
@@@ แก๊งมังกรท้าทายกฎหมายไทย “บิก๊
ต่อ” พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร.(ปป.)
ควงแขน “บิก๊ โจ๊ก”พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง
ผบ.ตร.(สส) เปิดปฏิบตั กิ าร “ล้มไม้คำ�้ ริดกิง่ ก้าน”
น�ำก�ำลังต�ำรวจ สอท. เข้าจู่โจมเข้าค้นคอนโด
หรูกลางเมืองกรุง แก๊งนายทุนชาวจีน ขยายผล
หาความเชือ่ มโยงผับ “จินหลิง” ตามยึดรถหรู
เงินสด พร้อมทรัพย์สนิ อีกหลายรายการ มูลค่า
กว่า 150 ล้าน เร่งขยายผลต่อถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
@@@ พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
ผบช.สตม. ชืน่ ชมเจ้าหน้าที่ ตม. ร่วมกับต�ำรวจ
PCT ทลายแก๊งอาชญากรรมต่างชาติ ใช้เมือง
ไทยเป็นแหล่งก่อคดี จับแก๊งเว็บพนันชาวจีน
มีเงินหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท จับชาวเกาหลีโกง
เพือ่ นร่วมชาติเสียหาย 100 ล้านบาท
@@@ มหันตภัยร้ายต่อระบบเศรษฐกิจ “บิก๊
จ๋อ” พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธรี ์ ผบก.สส.บช.น.
น�ำทีมชุดปฏิบัติการ PCT แกะรอยรวบแขก
อินเดีย ร่วมมือคนไทย ตระเวนน�ำเพชร-ใบเซอร์
ปลอมจ�ำน�ำกว่า 21 ครัง้ มูลค่าความเสียหาย
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�ำทีม
ตามรวบนายหน้า จัดหาคนรับจ้างเปิดบัญชีมา้

ส

วั ส ดี ค รั บ บทความนี้ แ บ่ ง ปั น เกี่ ย วการ
ลงทุ น เพราะการลงทุ น ทุ ก ชนิ ด มี ค วาม
เสีย่ ง ก่อนคิดจะลงทุน มาท�ำความรูจ้ กั NFT
เทรนด์การซื้อขายและถือครองสินทรัพย์ดิจิทัล
รูปแบบใหม่ทกี่ ำ� ลังได้รบั ความสนใจ เหมือนหรือ
ต่างจากเหรียญคริปโต คุม้ ทีจ่ ะเสีย่ งแค่ไหน
ก่อนอื่นมารู้จัก NFT คืออะไร? ต่างจาก
สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั อืน่ อย่างไร NFT มาจากค�ำว่า
Non-Fungible To-ken คือสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั ที่
แต่ละโทเคนหรือแต่ละเหรียญมีลักษณะเฉพาะตัว
ซึง่ ไม่สามารถแทนทีก่ นั ได้ NFT จัดเป็นสินทรัพย์
cryptocurrency ชนิดหนึง่ หากแตกต่างจาก
สกุลเงินคริปโตที่รู้จักกันทั่วไป เช่น Bitcoin
หรือ Eth ซึง่ เป็น Fungible Token หมายถึง
สินทรัพย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแทนที่กัน
ได้ อธิบายง่ายๆ ก็คอื แม้ ID ของแต่ละเหรียญ
สกุลคริปโตจะต่างกัน แต่มลู ค่าของเหรียญสกุล
นัน้ ๆ จะเท่ากันเสมอ สามารถทดแทนกันและ
กันได้ เหมือนการแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงิน
ตราต่างประเทศทัว่ ไป

ให้นายทุนจีนเครือข่ายแก๊งคอล
เซ็ น เตอร์ ใช้ ล วงเหยื่ อ หลาย
ร้อยราย
@@@ ด้ า น “บิ๊ ก เด่ น ”
พล.ต.อ.ด� ำ รงศั ก ดิ์ สั่ ง ต� ำ รวจ
เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ ทุ ก รู ป แบบ ปรั บ
โฉม ศปอส.ตร. หรือ ศูนย์ PCT
มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
แจ้งความทางออนไลน์
@@@ ปิดท้าย วงการสีกากี
สูญเสียบุคคลในต�ำนาน “บิก๊ จุม๋ ”
พล.ต.อ.จุ ม พล มั่ น หมาย
อดี ต รอง ผบ.ตร. ป่ ว ยด้ ว ย
อาการปอดติดเชื้อ “มือปราบ
จั่นเจา” ขอแสดงความเสียใจ
มา ณ โอกาสนี้

พล.ต.อ.ด�ำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

พล.ต.อ.จุมพล มัน่ หมาย

(บรอ.รุ่นที่ 4) หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.รุน่ ที่ 12)
ประวั ติ ก ารท� ำ งาน เป็ น รองสารวั ต ร
สอบสวน สน.ลาดพร้าว เป็น สวป.สภ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี เป็น รอง ผกก.จราจร สน.สามเสน,
เป็น ผกก.สภ.ล�ำดวน จ.สุรนิ ทร์ และขออาสา
ตาม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีต ผบ.ตร.
ลงไปท�ำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
2 ปี มาเป็น ผบก.จร. ขึน้ รอง ผบช.น. ดูแลงาน
จราจร และท�ำหน้าทีโ่ ฆษกนครบาลในปัจจุบนั

รูจ้ กั สินทรัพย์ดจิ ทิ ลั NFT
ก่อนตัดสินใจลงทุน

ท�ำให้ทราบโดยชัดเจนว่าใครคือเจ้าของ NFT
ดังกล่าว
ยกตัวอย่างกระบวนการสร้างและซือ้ ขาย NFT
เช่น สมมติวา่ เรามีไฟล์ภาพ 1 ภาพ ทีอ่ ยากท�ำให้
เป็น NFT ก็สามารถน�ำไปสร้างบนแพลตฟอร์ม
ตลาด NFT ทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย อาทิ Opensea,
Rarible, Foundation แล้วลงขายในแพลตฟอร์ม
ดังกล่าว ท�ำการซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิทัล โดย
สามารถเก็บ NFT ไว้ใน wallet (กระเป๋าเงินดิจทิ ลั )
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั อืน่ ๆ ซึง่ เมือ่ มีสนิ ทรัพย์
หลายคนก็พร้อมทีจ่ ะลงทุนใช่ไหมครับ และอยาก
ฝากไว้กบั 2 สิง่ ต้องคิดให้ดกี อ่ นลงทุนใน NFT เมือ่
มูลค่าของ NFT ขึน้ อยูก่ บั อุปสงค์หรือความต้องการ

“ถ้าคุณไปถามคนทีโ่ ปรโลกคริปโตมากๆ เขาจะมอง
ว่านี่แหละคือจุดแข็งของมัน เขาจะบอกว่ามันเจ๋งนะ
ปลอดภัย computer coding ตรวจสอบได้ smart
contract สมบูรณ์แบบ แต่อย่าลืมว่าหากเกิดความผิด
พลาดอะไรขึน้ มา คุณจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร”
ส�ำหรับสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั NFT นัน้ แต่ละ ID
จะสะท้อนลักษณะเฉพาะของ token นัน้ ๆ หรือ
พูดง่ายๆ ว่ามีความเป็นต้นฉบับทีต่ รวจสอบได้
จึงมักน�ำเอางานศิลปะในรูปแบบดิจทิ ลั ดนตรี
ไฟล์ภาพและเสียง เกมดิจทิ ลั หรือกระทัง่ ทีด่ นิ
ในโลกเสมือน (metaverse) มาท�ำเป็น NFT
ซึง่ สามารถแสดงสิทธิใ์ นการเข้าถึง token ได้
เฉพาะเจ้าของ NFT นัน้ ๆ เท่านัน้ โดยมีการ
บันทึกข้อมูลของเจ้าของกรรมสิทธิล์ งใน Blockchain
(ระบบโครงข่ า ยในการเก็ บ บั ญ ชี ธุร กรรม
ออนไลน์) อัตโนมัตทิ นั ที ไม่สามารถถูกแก้ไขได้

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล

สมชาย จรรยา...รายงาน
ช่วงการประชุมผูน้ ำ� เอเปก 2022 ทีไ่ ทย
เป็นเจ้าภาพร่วม จะปรากฏนายต�ำรวจ พูดจา
นุม่ ลึก สุภาพ ฉายา “กูรทู างเลีย่ ง” ผ่านสือ่
คอยแจ้งเตือนให้หลีกเลีย่ งเส้นทางการจราจร
ในเมืองกรุง
บิ๊ ก สี ก ากี ลู ก หม้ อ นครบาล ผ่ า นงาน
สอบสวน สืบสวน ปราบปราม หรืองานการ
ถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยพระบรม
วงศานุวงศ์ “บิก๊ จี” พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก
ร อ ง ผ บ ช . น . ฐ า น ะ โ ฆ ษ ก ก อ ง บั ญ ช า
การต�ำรวจนครบาล
ส�ำเร็จจากโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ปี 2530
(นรต.รุน่ 40, นตท.รุน่ 24) ผ่านหลักสูตรการ
บริหารงานต�ำรวจชัน้ สูง (บตส.รุน่ ที่ 33)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการบริหาร
งานพัฒนาเมือง (มหานคร รุน่ ที่ 4)
หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.รุน่ ที่ 58)
หลั ก สู ต รการบริ ห ารการรั ก ษาความ
สงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน

ของคนซื้อ รวมถึงกระแสความนิยมหรือแฟชั่น
ทีเ่ กิดขึน้ ณ ขณะนัน้ ๆ ผศ.ดร.รุง่ เกียรติ แนะน�ำ
ให้ผสู้ นใจหรือนักลงทุนพิจารณา 2 ประเด็นก่อน
ตัดสินใจลงทุนซือ้ เพือ่ ถือครอง NFT
1. คุณมีความชืน่ ชอบงานชิน้ ทีถ่ กู น�ำมาท�ำเป็น
NFT นัน้ จริงๆ มีความสุขในการถือครองหรือได้
เสพ NFT ชิน้ ดังกล่าว
2. หากคุณเป็นนักลงทุนเพือ่ เก็งก�ำไร นอกจาก
คุณจะต้องเห็นคุณค่าหรือให้คณ
ุ ค่ากับ NFT ทีค่ ณ
ุ
ซื้อหรือลงทุนกับมันแล้ว คุณควรจะมีวิสัยทัศน์
คาดการณ์ได้วา่ คนอืน่ ๆ เห็นหรือให้คณ
ุ ค่ากับ NFT
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ทีค่ ณ
ุ ถือครองขนาดไหน NFT ชิน้ ทีค่ วรลงทุน
คือชิน้ ทีค่ นอืน่ ๆ จะมีความสุขเมือ่ ได้ถอื ครองมัน
เช่นเดียวกับที่คุณรู้สึกและให้คุณค่า หากคาด
หวังให้เกิดการซือ้ ขายหรือเพิม่ มูลค่าในอนาคต
ณ วันที่คุณซื้อมา สมมติ คุณตีมูลค่า NFT
ชิน้ นัน้ อยูท่ ี่ 1 ล้านบาท มูลค่าความสุขของคุณคือ
1 ล้าน คุณเลยกล้าทีจ่ ะซือ้ มันมา แต่พอวันหนึง่
คุณจ�ำเป็นต้องใช้เงิน เลยจะขายที่ 2 ล้านบาท
หรือ 1 ล้านบาทเท่าเดิม อาจจะไม่มคี นซือ้ เลย
ก็ได้นะ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะลงทุนใน NFT คุณต้อง
มัน่ ใจว่าคุณมีความสุขกับการถือครองมันจริงๆ
แต่ถา้ จะเน้นเก็งก�ำไร ก็ตอ้ งใช้วสิ ยั ทัศน์ ศึกษา
คาดการณ์ความต้องการในตลาด NFT ให้แม่นย�ำ
ท้ายที่สุดแล้วโลกของ cryptocurrency
นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลโดยกฎหมาย
ในปัจจุบนั หากผูล้ งทุนต้องการจะเข้าไปลงทุน
จริงๆ ควรต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนว่ามันปลอดภัย
จริงๆ “โลกของ cryptocurrency ไม่มตี ำ� รวจ
ไม่มศี าล ถ้าคุณไปถามคนทีโ่ ปรโลกคริปโตมากๆ
เขาจะมองว่านีแ่ หละคือจุดแข็งของมัน เขาจะ
บอกว่ามันเจ๋งนะ ปลอดภัย computer coding
ตรวจสอบได้ smart contract สมบูรณ์แบบ แต่
อย่าลืมว่าหากเกิดความผิดพลาดอะไรขึน้ มา คุณ
จะเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร”
อนาคตโลก Crypto ตรวจสอบได้ภายใต้
กฎหมาย แต่อาจเป็นในรูปแบบของ NFT บนดิน
ที่มีการซื้อขายแบบถูกต้องตามกฎหมาย เป็น
NFT ที่ออกโดยรัฐบาลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
เช่น อาจมีการใช้โฉนดที่ดินในรูปแบบ NFT
เพือ่ การถือครองสิทธิ์ มีความปลอดภัย ตรวจสอบ
ได้เพราะออกโดยรัฐ ไม่ตอ้ งกลัวไฟไหม้ น�ำ้ ท่วม
หรือโฉนดหาย ซึ่งโลกของเราไม่ได้พัฒนามา
โดยใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 ปี กว่าทีจ่ ะมีกฎหมาย
มีการดูแลบังคับใช้ ต้องใช้เวลาเป็นร้อยเป็น
พันปี กว่าทีเ่ ราจะมีสงั คมทีม่ ลี กั ษณะเป็นอย่าง
ทีเ่ ห็นทุกวันนี้
ผมจึงมองว่าอนาคต cryptocurrency
จะขึน้ มาอยูบ่ นดิน อยูใ่ นการตรวจสอบ ก�ำกับ
ดูแลโดยตัวบทกฎหมาย เพราะหาก NFT และ
cryptocurrency ยังอยูใ่ ต้ดนิ ต่อไป ก็จะเจอ
ทางตัน

คว�ำ่ บาตรสถาบันขงจือ่

“ข

งจือ่ ” หรือทีค่ นไทยเรียก “ขงจือ๊ ” คือ
บรมครูคนแรกในประวัตศิ าสตร์จนี ที่
ได้รับการยกย่องจากชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และ
จีนโพ้นทะเลว่าแม้จะมีกำ� เนิดเพียงแค่สามัญชน
แต่ความเป็นนักคิด นักการศึกษา นักปรัชญา
ทีห่ วังให้เกิดสิง่ ดีๆ แก่สงั คมและบ้านเมือง นับ
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หรือประมาณ 2,500 ปี
มาแล้ว
ขงจื่อจึงถือเป็นมหาปราชญ์ต้นก�ำเนิดแห่ง
“ปรัชญาจีน” ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
ยุ ค สู ่ ยุ ค จากสมั ย ราชวงศ์ ที่ ป กครองด้ ว ย
กษัตริย์ มายังปัจจุบันสมัยที่จีนเปลี่ยนแปลง
การปกครองด้ ว ยระบบพรรคคอมมิ ว นิ ส ต์
ทีม่ เี ลขาธิการใหญ่ และมีตำ� แหน่งประธานาธิดี
เป็นผูบ้ ริหารอันดับ 1
ค�ำสอน ต�ำรา และส�ำนักขงจื่อในแผ่นดิน
จี น นั้ น ใช่ ว ่ า เมื่ อ ก่ อ นทุ ก คนจะเชื่ อ และ
ศรัทธา ว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้
ผู้ยิ่งใหญ่ ก็เคยมีการสั่งเผาต�ำราและห้ามการ
เผยแพร่ความคิด คงเพราะมีขุนนางกังฉินไป
เป่าหูกษัตริย์ว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของ
พระราชอาณาจักร
หรือเมื่อผ่านมาถึงยุคปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นช่วงปลายของประธานเหมา เจ๋อตุง ผู้น�ำ
รุน่ ที่ 1 ของพรรคคอมมิวนิสต์จนี ทีป่ ล่อยให้ฝา่ ย
หัวรุนแรงในพรรคคิดล้างวัฒนธรรมประเพณี
เก่าของจีนว่าโบราณ สร้างความเชื่องมงาย
ฉุดรัง้ จีนให้ยากจน จึงพากันเผาต�ำรา วรรณกรรม
ต่างๆ รวมถึงการวิพากษ์ขงจื่อว่าคือหนึ่งใน
นักปรัชญาทีข่ ดั แย้งกับพรรคคอมมิวนิสต์จนี ถึงขนาด
สัง่ ปิดโรงเรียนขงจือ่ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศในเวลานัน้
แต่ “ทองแท้ไม่แพ้ไฟ” ความจริงไม่แพ้ความเท็จ
ปรัชญาของขงจือ่ ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
หลักยืนในการสอนคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ความเชื่ อ ที่ ว ่ า หากสั ง คมมี ค นตี จ� ำ นวนมาก
บ้านเมืองจะสงบสุข และหากให้คนดีเป็นผูป้ กครอง
บ้านเมืองจะมีความเจริญก้าวหน้า จึงได้รับการ
สนับสนุนจากพรรคคอมมิวนิสต์จนี สืบทอดเรือ่ ยมา
ทั้งในแผ่นดินจีน และนานาประเทศทั่วโลกที่มี
ความสัมพันธ์กนั
การเปิดประเทศในช่วง 4 ทศวรรษหลัง
นับตั้งแต่สมัย เติ้ง เสี่ยวผิง ท�ำให้ชาวต่างชาติ
มีความต้องการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
ของจีนเพิ่มมากขึ้น เริ่มจากนักลงทุนต่างชาติ
ในจี น ที่ เ ข้ า ไปท� ำ ธุ ร กิ จ ด้ า นต่ า งๆ ต่ อ มาเมื่ อ

จีนมีนโยบายออกสูภ่ ายนอก ให้คนจีนออกท่องเทีย่ ว
เปิดโลกทัศน์ ให้ทุนจีนออกไปปักหลักปักฐานนอก
แผ่นดินใหญ่ จนถึงอภิมหาโครงการของรัฐบาล
“เส้นทางสายไหมยุคใหม่” ( Belt & Road Initiative
: BRI ) เชือ่ มโลกทัง้ ทางบกและทะเล จึงเป็นการ
กระตุน้ ความต้องการของโลกทีจ่ ะ “เรียนรูจ้ นี ” อย่าง
พุง่ ทะยาน

ความต้องการของโลกคือโอกาสของจีน ในปี
2005 รัฐบาลจีนจึงใช้ “สถาบันขงจื่อ” ภายใต้
การก� ำ กั บ ดู แ ลสนั บ สนุ น ของส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม
การเรี ย นการสอนภาษาจี น นานาชาติ หรื อ
“ฮั่นปั้น” ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการจีน
ท� ำ หน้ า ที่ เ ผยแพร่ ภ าษาและวั ฒ นธรรมจี น
ในดินแดนต่างๆ โดยท�ำในลักษณะความร่วมมือ
กับสถาบันอุดมศึกษาเปิดสถาบันขงจื่อ โรงเรียน
มัธยมศึกษาเปิดเป็นห้องเรียนภาษาจีน และบาง
ประเทศระบุวา่ มีระดับอนุบาลด้วย
ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว ่ า พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จี น และ
ระบบการปกครองของจี น ต้ อ งเข้ า ถึ ง ทุ ก เรื่ อ งที่
เป็ น ของจี น ทั้ ง รั ฐ บาลและเอกชน ซึ่ ง โลก
ตะวันตกชอบกระแนะกระแหนว่า “ควบคุมทั้ง
ความคิดและลมหายใจ” งานเผยแพร่ภาษาและ
วั ฒ นธรรมจึ ง ต้ อ งมี ก ารก� ำ หนดเป้ า หมายและ
วิธกี ารอย่างละเอียด พร้อมระบบการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล ตามสไตล์ของจีน
ผลงานของสถาบันขงจือ่ ในต่างแดนในช่วงแรกๆ
น่าจะประสบความส�ำเร็จด้วยดีพอสมควร เพราะ
นอกจากการเปิดชัน้ เรียนสอนภาษา สอนวาดพูก่ นั
จีน ตัดกระดาษ ดนตรีจนี อาหารจีน มวยจีน ฯลฯ
แล้ว ยังมีการให้ทนุ นักเรียนนักศึกษาไปเรียนภาษาจีนถึงเมืองจีน
ให้ทนุ นักการเมือง ข้าราชการ สือ่ มวลชน ผูน้ ำ� ทาง

ความช่วยเหลือจากทางการ
กรณีภยั พิบตั ฉิ กุ เฉิน

ส�ำหรับการเยียวยาช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ
อย่างกรณีประสบปัญหาจากอุทกภัย ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่
ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน พ.ศ. 2562
มีหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ดังนี้
หลักเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินฯ พ.ศ. 2563
- ด้านการด�ำรงชีพค่าจัดหาสิง่ ของด�ำรงชีพ
เบือ้ งต้น
ค่าอาหารจัดเลีย้ ง มือ้ ละ 50 บาทต่อคน, ค่าถุง
ยังชีพ ชุดละไม่เกิน 700 บาทต่อครอบครัว, ค่าจัดหา
น�ำ้ บริโภคและใช้สอยตามความจ�ำเป็น, ค่าใช้จา่ ยใน
การด�ำรงชีพเบือ้ งต้น กรณีทอี่ ยูอ่ าศัยได้รบั ความ
เสียหายทัง้ หลัง ครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท,
เครือ่ งนุง่ ห่มไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้ รายละไม่เกิน
1,000 บาท, เครื่ อ งมื อ ประกอบอาชี พ หรื อ
เงินทุน ผูป้ ระสบภัยเป็นอาชีพหลักหาเลีย้ งครอบครัว

สังคมไปดูงานทีจ่ นี หรือสนับสนุนการจัดสัมมนา
หรือเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับจีน
ภาคการศึกษาจากทัว่ โลกจึงเกิดความต้องการ
จะร่วมมือกับจีน อยากเปิดสถาบันขงจื่อ หรือ
ห้องเรียนขงจือ่ เพือ่ สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาของ
ตน หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยไม่ตอ้ งพึง่ พา
งบของมหาวิทยาลัย
มี ข ้ อ มู ล ว่ า ก่ อ นเกิ ด โควิ ด -19 มี ก ารจั ด ตั้ ง
สถาบั น ขงจื่ อ ขึ้ น ทั่ ว โลกประมาณ 600 แห่ ง
ห้องเรียนขงจื่อในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มั ธ ยมศึ ก ษาประมาณ 1,300 แห่ ง โดยจี น
ตัง้ เป้าหมายว่า ภายในปี 2020 จะก่อตัง้ สถาบัน
ขงจือ่ ทัว่ โลกให้ได้ 1,000 แห่ง
แต่โควิด-19 ทีพ่ บครัง้ แรกทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ ในปลายปี 2019
จนรั ฐ บาลจี น ต้ อ งสั่ ง ล็ อ กดาวน์ ป ระเทศมา
ตั้ ง แต่ ต ้ น ปี 2020 จนถึ ง วั น นี้ ประกอบกั บ
นโยบายของรัฐบาล โจ ไบเดน ที่ขยายการสกัด
กัน้ การเติบโตของจีนทุกช่องทาง มีผลให้สถาบัน
ขงจื่ อ หยุ ด นิ่ ง ถู ก จั บ ตามอง และมี แ นวโน้ ม
จะถูกท�ำให้แคระแกร็นเหมือนบอนไซ
ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ามี ส ถาบั น ขงจื่ อ ที่ เ ปิ ด อยู ่
ตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ประมาณ
75 แห่ง และห้องเรียนขงจือ่ อีกประมาณ 500 แห่ง
สหรัฐฯ กล่าวหาจีนว่า สถาบันขงจือ่ เป็น “เครือ่ งมือ
โฆษณาชวนเชื่อ เป็นการส่งออกอุดมการณ์จีน”
แทรกแซงแวดวงวิชาการ ท�ำหน้าทีร่ กุ คืบโฆษณา
จีนในระดับโลก และเสริมสร้างอิทธิพลของจีน
ในมหาวิทยาลัยอเมริกนั
ปอมเปโอ ออกมาเรียกร้องให้มหาวิทยาลัย
ทั่วอเมริกาปิดสถาบันขงจื่อภายในสิ้นปีนี้ โดย
กล่ า วหาสถาบั น ขงจื่ อ มี รั ฐ บาลจี น หนุ น หลั ง
มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้น�ำ เป็นแหล่งรวบรวม
สปาย และผูส้ มรูร้ ว่ มคิดของปักกิง่
อย่างไรก็ตาม มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า รัฐบาล
ไบเดนท�ำท่าปากกล้าขาสั่นไปอย่างนั้นแหละ
เพราะในทางปฏิบัติก็คงไม่อาจสั่งปิดทั้งหมดได้
ภายในปลายปีอย่างทีโ่ ม้ แต่วอชิงตันจะใช้วธิ เี พิม่
แรงกดดันต่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ ว่า
ยังสมควรให้เปิดต่อหรือไม่ แลกกับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล
นอกจากทีส่ หรัฐฯ แล้ว ตอนนีโ้ ลกก�ำลังจับตา
นายริชี ซูนคั นายกรัฐมนตรีองั กฤษ ทีเ่ คยประกาศ
ระหว่างการหาเสียงชิงต�ำแหน่งหัวหน้าพรรค
อนุรกั ษ์นยิ มว่า ถ้าได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมือ่ ไรจะ
สัง่ ปิดสถาบันขงจือ่ ในอังกฤษทัง้ หมด 30 แห่งทันที
เพราะเห็นว่า “เป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงทีส่ ดุ ต่อ
อังกฤษ และความมัน่ คงของโลก”
อย่างไรก็ตาม มีการวิเคราะห์กันว่า ซูนัค
อาจจะอยู ่ ไ ม่ ย าวเช่ น เดี ย วกั บ “ลิ ซ ทรั ส ส์ ”
แม้จะเป็นนักการเงินและอดีตรัฐมนตรีคลัง เพราะ
การบริหารสหราชอาณาจักรยามนี้ต้องอาศัยทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ ต้องเป็นทั้งนักเศรษฐศาสตร์
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ ที่ไม่อาจใช้แต่วินัย
การคลั ง ในภาวะที่ ต ้ อ งการมาตรการกระตุ ้ น
เศรษฐกิจ ต้องช่วยลดค่าครองชีพ ต้องอุดหนุนค่า
ไฟฟ้า เชือ้ เพลิง เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน แต่กไ็ ม่อาจลดภาษี
ตอนหาเสียงซูนคั บอกว่าจะให้ MI 5 หน่วยงาน
ด้านความมั่นคงของอังกฤษติดตามต่อต้านจารชน
จากแดนมังกร แต่งานโหดและหินเช่นนี้ อาจต้อง
เรียกใช้ยอดสายลับ เจมส์ บอนด์ มารับภารกิจ
กระมัง

- ค่าซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัยและสิง่ ปลูกสร้าง
ค่ า ซ่ อ มแซมที่ อ ยู ่ อ าศั ย ประจ� ำ ได้ รั บ
ความเสียหายผูป้ ระสบภัยเป็นเจ้าของ หลังละไม่เกิน
49,500 บาท, ค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุง้ ข้าว โรงเรือน
ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท, เครือ่ งครัวและ ส�ำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รบั ความเสียหาย
อุปกรณ์ประกอบอาหาร สูญหายหรือไม่สามารถ ครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท
น�ำกลับมาใช้ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท,
เครือ่ งนอนสูญหายหรือไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้
หลักเกณฑ์วธิ ปี ฏิบตั ปิ ลีกย่อยฯ
คนละไม่เกิน 1000 บาท
ด้านการเกษตร พ.ศ. 2564
- ค่าช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ
- เงินช่วยเหลือกรณีพนื้ ทีเ่ พาะปลูก เสียหาย
บาดเจ็บสาหัส (รักษาตัวใน รพ.ติดต่อกัน 3 วัน ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
ขึน้ ไป) ช่วยเหลือเบือ้ งต้นรายละ 4,000 บาท, บาดเจ็บ
ข้าวไร่ละ 1,340 บาท, พืชไร่และพืชผัก
ถึ ง ขั้ น พิ ก าร (ไม่ ส ามารถประกอบอาชี พ ตาม ไร่ละ 1,980 บาท, ไม้ผล ไม้ยนื ต้น และอืน่ ๆ ไร่
ปกติได้) ช่วยเหลือเบือ้ งต้น 13,300 บาท, กรณี ละ 4,048 บาท
สาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรง ต้องรักษาตัว
- เงินช่วยเหลือกรณีสตั ว์ตายหรือสูญหาย
ในสถานพยาบาล จ่ายเงินหรือสิง่ ของปลอบขวัญ
วัว ไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 13,000รายละไม่เกิน 2,300 บาท, ค�ำจัดการศพผู้เสียชีวิต 35,000 บาท, ควาย ไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน
รายละไม่เกิน 29,700 บาท, เงินสงเคราะห์ครอบครัว 15,000-39,000 บาท, หมู ไม่ เ กิ น รายละ
กรณี หั ว หน้ า ครอบครั ว หรื อ ผู ้ ห ารายได้ เ ลี้ ย งดู 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500-3,000 บาท, แพะ แกะ
ครอบครัวเสียชีวติ สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500-3,000
29,700 บาท
บาท, ไก่พนื้ เมือง ไก่งวง ไม่เกินรายละ 300 ตัว
ตัวละไม่เกิน 30-80 บาท, ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000
สรุปเงินเยียวยา “ผูป้ ระสบภัย”
ตัว ตัวละไม่เกิน 30-100 บาท, ไก่เนือ้ ไม่เกินรายละ
ผ่าหลักเกณฑ์ชว่ ยเหลือ “ภัยพิบตั ”ิ
1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 - 50 บาท, เป็ดไข่
- ทีพ่ กั ชัว่ คราว
ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30-100 บาท,
ค่าดัดแปลงสถานที่ส�ำหรับเป็นที่พักชั่วคราว เป็ดเนือ้ เป็ดเทศ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละ
ครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาท, ค่าผ้าใบ/พลาสติก/ ไม่เกิน 30-80 บาท, นกกระทา ไม่เกินรายละ 1,000
วัสดุอนื่ ๆ ส�ำหรับกันแดดกันฝน ครอบครัวละไม่เกิน ตัว ตัวละไม่เกิน 10-30 บาท, นกกระจอกเทศ
1,000 บาท, ค่าจัดหาสาธารณูปโภคในทีพ่ กั ตาม ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 2,000 บาท, ห่าน
ความจ�ำเป็น
ไม่เกินรายละ 300 ตัว ตัวละไม่เกิน 100 บาท

เศรษฐกิจชุมชน

10

สศอ.จัดงานประจ�ำปี OIE FORUM 2022
“วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”

ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประจ�ำปี OIE Forum 2022 “Disruptive Change is the New
Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย”
ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เพื่อเดินหน้ายกระดับความสามารถ
การแข่งขันด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อม
เร่งผลักดันพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศควบคู่
กับการดูแลสังคมและสิง่ แวดล้อม
นายวั น ชั ย พนมชั ย อธิ บ ดี ก รมโรงงาน
อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประธานเปิดงานฯ กล่าวว่า ถึง
แม้ปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและซับซ้อนมากขึน้ ส่งผลให้อตุ สาหกรรม
ไทยต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายใหม่ แต่ ภ าค
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยยังคงมีทนุ ทางเศรษฐกิจ
ทีม่ ศี กั ยภาพ มีทรัพยากรทีด่ ี มีโครงสร้างพืน้ ฐานที่
ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามก้าวหน้าตามมาตรฐาน
สากล และมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า
และบริการตามความต้องการของตลาดโลก ซึง่ เป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อการปรับตัว เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กบั ประเทศ อาทิ การเปลีย่ นผ่านไปสู่
ยุคดิจทิ ลั ท�ำให้มเี ทคโนโลยีทที่ นั สมัย สามารถน�ำ
มาใช้ในการยกระดับการผลิตและเพิม่ มูลค่าสินค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เร่งให้เกิดธุรกิจใหม่ที่สร้างมูลค่า
เพิม่ มหาศาล สร้างงานใหม่ และเพิม่ ความต้องการ
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะมากขึน้

การเข้าสู่สังคมสูงวัย ส่งผลให้สินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพเป็น
ทีต่ อ้ งการเพิม่ ขึน้ ทัว่ โลก กระตุน้ ให้อปุ สงค์สนิ ค้า
เกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ สุขภาพ
เพิม่ ขึน้ ความใส่ใจสิง่ แวดล้อม เพิม่ ความต้องการ
ใช้พลังงานสะอาด ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้
ภาคธุรกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
ใส่ใจกับความยั่งยืนมากขึ้น และ ความยืดหยุ่น
หรือ Resilience จะลดการพึง่ พิงการผลิตสินค้า
และการน�ำเข้าจากแหล่งใดแหล่งหนึง่ และหันมา
ส่งเสริมการผลิตทีส่ ามารถสร้างสายการผลิตและ
มูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นภายในประเทศ น�ำไปสู่การ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการแห่งอนาคต
ทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ สูง
ซึ่ ง การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมในระยะต่อไป กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าผลักดัน
การด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
โดยสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรและยกระดับไปสู่
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมเกษตรแปรรูป น�ำ Internet of
Things (IoT) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มี
ศักยภาพสูง ซึง่ จะเป็นกลไกขับเคลือ่ นการเติบโต
ของประเทศ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์

(จากซ้ายไปขวา) เกรียงไกร เธียรนุกลุ , วรวรรณ ชิตอรุณ, สนัน่ อังอุบลกุล, ดร.สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์

วันชัย พนมชัย
อัจฉริยะ อุตสาหกรรมชีวภาพ แปรรูปอาหาร
หุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ การแพทย์ครบวงจร
ผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ
(กอช.) การพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบการและภาค
การผลิตไปสู่ 4.0 สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการ
อัจฉริยะ ส่งเสริม SMEs และวิสาหกิจชุมชนให้มี
ผลิตภาพ เพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ดว้ ย
เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจทิ ลั ควบคูไ่ ปกับการ
เพิม่ โอกาสทางการตลาด และการเข้าถึงแหล่งเงิน
ทุนของผูป้ ระกอบการทุกระดับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน สอดรับ
กับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของประชาคมโลก
ผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ
BCG การพัฒนาอุตสาหกรรมในมิติพื้นที่ เพื่อ
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้ทวั่ ถึงและ
ครอบคลุม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมในพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นา
พิเศษตามนโยบายรัฐบาล และการยกระดับการให้
บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงบริการทีส่ ะดวกและรวดเร็ว บูรณาการและ
เชือ่ มโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า ใน
ช่ ว งปี 2565 ที่ ผ ่ า นมา ส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูป้ ระกอบการ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดย
ได้เร่งด�ำเนินการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

ของประเทศในหลายมิ ติ ค วบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ล
สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การขับเคลื่อนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
อุตสาหกรรมชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร และยังเป็นองค์กรทีม่ ฐี านข้อมูล เชิงลึก
จั ด ท� ำ ดั ช นี อุ ต สาหกรรม และระบบชี้ น� ำ และ
เตือนภัยภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ในปี 2566 น่าจะได้เห็นการขยาย
การลงทุนในหลายอุตสาหกรรมตามการฟื้นตัว
ของอุ ป สงค์ ใ นประเทศและต่ า งประเทศหลั ง
โควิด-19 คลีค่ ลาย อาทิ กลุม่ ยานยนต์และชิน้ ส่วน
เช่น รถยนต์เครือ่ งยนต์สนั ดาปภายใน ยานยนต์
ไฟฟ้าและชิน้ ส่วนทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมถึงยางล้อ ตาม
ภาวะเศรษฐกิจทีท่ ยอยฟืน้ ตัว ส่งผลให้ความเชือ่ มัน่
ในการจั บ จ่ า ยใช้ ส อยของผู ้ บ ริ โ ภคดี ขึ้ น โดย
ความต้องการรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จะขยายตัว
ดี รวมทั้งความเชื่อมั่นในรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น
กลุม่ ผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรรวมและ
ส่วนประกอบ (Integrated Circuit) ตามความ
ต้องการเพือ่ ใช้กบั เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
สมัยใหม่ทเี่ ชือ่ มโยงกับ IoT รวมทัง้ ยานยนต์ไฟฟ้า
กลุม่ เครือ่ งมือแพทย์ เช่น ถุงมือยาง จากตลาดที่
ยังมีความต้องการต่อเนือ่ งแม้จะชะลอลงบ้างตาม
สถานการณ์การระบาดทีค่ ลีค่ ลาย
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผูจ้ ดั การธนาคาร
เพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
กล่าวในงานครบรอบวันสถาปนา ธ.ก.ส. ก้าวสู่
ปีที่ 57 พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส.
A-Mobile Plus รองรับการใช้งานธุรกรรม
ออนไลน์ทเี่ พิม่ มากขึน้ ปัจจุบนั มีการลงทะเบียน
ใช้งานในแอปพลิเคชัน 3.8 ล้านราย มีการท�ำ
ธุรกรรมรวมกว่า 497 ล้านรายการ มูลค่ารวม
1,591,384 ล้านบาท โดยในปีบญ
ั ชี 2565 ตัง้ แต่
เดือน เม.ย.-ก.ย. มีการท�ำธุรกรรมสะสม 132
ล้านรายการ มูลค่ารวม 380,000 ล้านบาท หรือ
เฉลีย่ เดือนละ 63,000 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ ธ.ก.ส.ยังเตรียมเปิดรับฝาก
สลากดิจทิ ลั ธ.ก.ส.ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile
Plus ในราคาหน่วยละ 50 บาท วงเงินรวม
30,000 ล้านบาท ฝากครบ 2 ปี ได้รบั ดอกเบีย้
หน่วยละ 0.070 บาท โดยรางวัลที่ 1 มีมลู ค่า
5 ล้ า นบาท และรางวั ล อื่ น ๆ รวมมู ล ค่ า

นครปากเกร็ด ได้รบั รางวัลที่ 1

เทศบาลนครปากเกร็ด มีผลงานดีเด่นคว้า
รางวัลที่ 1 เทศบาลขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป
(เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) จากการคัดเลือก
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการทีด่ ี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ด้วยผลงานเชิงประจักษ์ จากโครงการยกระดับ
ความปลอดภัยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด
ด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์
(GIS) ในการรวบรวม จัดการ และวิเคราะห์
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ด้วยต�ำแหน่งที่ได้จาก
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากศูนย์ข้อมูลกลาง
ความปลอดภัย (Pakkret Security Data
Center) ภายใต้จุดประสงค์หลัก แก้ไขและ
ลดปั ญ หาการก่ อ อาชญากรรม ยกระดั บ
และให้บริการสาธารณะด้านความปลอดภัย
เพือ่ ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มี ม าตรฐาน มุ ่ ง สู ่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด

ทั้ ง นี้ พิ ธีม อบรางวั ล องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทีม่ กี ารบริหารจัดการทีด่ ี ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม
2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน่
กรุงเทพมหานคร นายวิชยั บรรดาศักดิ์ นายก
เทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้เข้ารับถ้วยรางวัล
เกียรติยศ รางวัลที่ 1 ประเภททัว่ ไป พร้อมเงินรางวัล
2.3 ล้านบาท จาก นายธีระพงษ์ วงศ์ศวิ ะวิลาส
ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ ยข้าราชการประจ�ำ
รักษาราชการแทนปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ประธานในพิธี

ธ.ก.ส.เปิดรับฝาก สลากดิจทิ ลั
ผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile Plus

ของดี วิถชี มุ ชน มาจ�ำหน่าย ณ บริเวณด้านหน้า
ธ.ก.ส. ส�ำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่
วันนีจ้ นถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
“ผลการด� ำ เนิ น งานครึ่ ง ปี บั ญ ชี 2565
(1 เม.ย.-30 ก.ย.65) ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชือ่
เพื่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ ในภาคชนบทไปแล้ ว
368,745 ล้านบาท มียอดสินเชื่อสะสมคง
เหลือ 1,601,350 ล้านบาท เงินฝาก จ�ำนวน
ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์
1,770,078 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 2.12
ล้านล้านบาท มีหนีส้ นิ รวม 1.97 ล้านล้านบาท
16 ล้านบาทต่อเดือน โดยจะเริม่ เปิดรับฝากในวันที่ มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ อ ยู ่ ที่ 1,388 ล้ า นบาท และมี
17 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทัง้ นีภ้ ายในงาน สินเชือ่ ด้อยคุณภาพ (NPLs) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 12.5”
ธ.ก.ส.ยังได้รวบรวมสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ นายธนารัตน์ กล่าว
ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้ากว่า 60 ร้านค้า จัดตลาดนัด

นิรตั น์ พงศ์สทิ ธิถาวร

ในโอกาสนี้ นายวิชยั บรรดาศักดิ์ นายก
เทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวว่า “เทศบาล
นครปากเกร็ด ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่าย
ทีร่ ว่ มกันพัฒนานครปากเกร็ด จนได้รบั รางวัล
แห่ ง เกี ย รติ ภู มิ ข องท้ อ งถิ่ น โดยเทศบาลฯ
จะมุง่ พัฒนาการบริหารจัดการสร้างนวัตกรรม
ท้องถิน่ เพือ่ แก้ไขและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และพั ฒ นา
ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ของนครปากเกร็ ด
อย่างยัง่ ยืนต่อไป”

ไทยให้เข้มแข็ง พร้อมก้าวสูก่ ารปรับโครงสร้างภาค
การผลิตไปสู่การเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ยกระดับความสามารถการแข่งขันในด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีอย่างยัง่ ยืนต่อไป” นางวรวรรณ กล่าว
ส�ำหรับกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย
การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตพลิก โอกาส
ใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” จากวิทยากรผู้ทรง
คุณวุฒิ ได้แก่ นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัด
กระทรวงอุ ต สาหกรรม รั ก ษาราชการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
นายเกรียงไกร เธียรนุกลุ ประธานสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย นายสนัน่ อังอุบลกุล ประธาน
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) พร้อมด้วย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และ
คุณจิรภิญญา ปิตมิ านะอารี เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ
ตลอดงาน
ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการน�ำ
เสนอผลการด�ำเนินงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
ศักยภาพ (S-Curve) และอุตสาหกรรมอนาคต
(New S-Curve) จ�ำนวน 5 เรือ่ ง ได้แก่ ภาพรวม
การด�ำเนินงานของส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร
อนาคต อุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์ และอุตสาหกรรม
ชีวภาพ โดยมีผใู้ ห้ความสนใจเข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก

จ.เชียงใหม่ขานรับ “สวนดุสติ โพล”
น่าเทีย่ วมากทีส่ ดุ ช่วงสิน้ ปี-ปีใหม่

อปท.บริหารจัดการทีด่ ี ปีงบประมาณ 2565

จากการท�ำงานด้วยความมุง่ มัน่ ของคณะ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายของเทศบาลนครปากเกร็ด ทีไ่ ด้รว่ มแรง
ร่ ว มใจกั น พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยูข่ องประชากร 2 แสนคน ในเขต
พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ 36.04 ตารางกิ โ ลเมตร
5 ต�ำบล 34 หมูบ่ า้ น อย่างต่อเนือ่ ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�ำนักงาน
ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้พิจารณาให้

กลุม่ ปิโตรเคมี เช่น เม็ดพลาสติก ตามความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากอุตสาหกรรม
ปลายน�้ ำ (เช่ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ การก่ อ สร้ า ง
การประกอบรถยนต์ และอุปกรณ์การแพทย์) และ
ความกังวลด้านสาธารณสุขหนุนความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ อาทิ PE PP และ PET เพื่อผลิต
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use
plastics) เพิม่ ขึน้ เม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ อาทิ
ABS ซึ่ ง ใช้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก มู ล ค่ า สู ง
(Specialty products) เพือ่ ตอบความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง อาทิ ชิน้ ส่วนยานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ และเครื่องมือทางการแพทย์ ขณะที่
ผูป้ ระกอบการบางรายมีแนวโน้มขยายการลงทุน
ผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Biodegradable plastics) และเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล (Recycled plastics) เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาด
“การจัดงานครั้งนี้ เพื่อน�ำเสนอมุมมองและ
แนวคิดปรับตัวของอุตสาหกรรมไทย ให้สอดรับกับ
สถานการณ์การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและซับซ้อนที่
เกิดขึน้ ในปัจจุบนั นอกจากนี้ ยังมุง่ หวังให้การจัดงาน
ในครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ประสบการณ์ ช่วยเติมเต็มศักยภาพอุตสาหกรรม

เชียงใหม่ : นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สวนดุสติ โพล โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสติ ได้
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศทางออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 23-28 ตุลาคม 2565 เรือ่ งค�ำตอบท่องเทีย่ วไทยหลังโควิด-19
จ�ำนวนทัง้ สิน้ 1,148 คน ซึง่ สรุปผลการส�ำรวจประชาชน 79.88%
เห็นว่าหลังจากประกาศยกเลิกโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายเป็น
โรคติดต่อทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง สถานการณ์ทอ่ งเทีย่ วไทยในช่วงสิน้ ปีนจี้ ะดี
ขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา ขณะที่ 17.94% คิดว่าเหมือนเดิม และมีเพียง 2.18%
ทีค่ ดิ ว่าแย่ลงกว่าปีทผี่ า่ นมา

ส�ำหรับจังหวัดทีป่ ระชาชนคิดว่าน่าท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ ในช่วงสิน้ ปีปีใหม่นี้ อันดับ 1 เชียงใหม่ 38.85% อันดับ 2 เชียงราย 19.30% อันดับ 3
น่าน 15.79% อันดับ 4 ภูเก็ต 13.28% และอันดับ 5 ประจวบคีรขี นั ธ์
12.78% โดยประชาชนส่วนใหญ่เน้นการพักผ่อน พักโรงแรมทีส่ วยงาม
สะดวกสบายมากถึง 55.62% เลือกไปทะเล ชายหาด 51.41% และ
เลือกไปเทีย่ ววัด ท�ำบุญ สักการะสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ 45.43%
ทัง้ นี้ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้ประชาชนเดินทางท่องเทีย่ วภายในประเทศมากขึน้
อันดับ 1 ค่าใช้จา่ ยเหมาะสม คุม้ ค่า 71.65% ความสะดวกในการเดินทาง
68.50% และมีโปรโมชัน ส่วนลดต่างๆ 46.98%
นอกจากนี้ ประชาชนยังคิดเห็นว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19
เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลควรเร่งด�ำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย
ก�ำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ กระตุน้ การท่องเทีย่ วทัง้ ในประเทศและ
จากต่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเมืองหลักและเมืองรอง และ
เปิดตลาดการท่องเที่ยวใหม่ๆ มีเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ ซึ่งจากผล
การส�ำรวจของสวนดุสติ โพล ยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงั คงเน้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่อทริปเฉลี่ย
ประมาณ 11,977 บาท ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยในการเทีย่ วต่างประเทศเฉลีย่
ต่อทริปประมาณ 75,900 บาท

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP นครพนม
เพิม่ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ
นครพนม : นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็น
ประธานเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน คนนครพนม เพือ่ ส่งเสริม
คนในชุมชน/ท้องถิน่ มีอาชีพ มีรายได้ และเพิม่ มูลค่าจากผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้
และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน สามารถแข่งขันในตลาดภายในและต่างประเทศ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้าชุมชนเป้าหมาย และประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน/สินค้าชุมชน ให้เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้
โดยมีกลุม่ ผูป้ ระกอบการสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP 5 ประเภทสินค้า
ชุมชน (ประเภทอาหาร ผ้าพืน้ เมือง ของใช้ เครือ่ งดืม่ และสมุนไพรที่
ไม่ใช่อาหาร) กลุม่ เกษตรกรครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล และกลุม่
เกษตรกรผูป้ ลูกผลผลิต รวม 300 คน แบ่งกลุม่ เป็น 3 กลุม่ เพือ่ ระดม
ความคิดเห็น วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์/
สินค้า ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข แนวทางความต้องการ แนวทาง
การตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ เกษตรกรครัวเรือนโคกหนอง นา โมเดล บรรยายให้
ความรูเ้ กีย่ วกับการพัฒนาเศรฐกิจฐานรากในพืน้ ที่ กรณีศกึ ษา ห่วงโซ่
การผลิตกล้วย และโครงการ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดนครพนม

โดย นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กลุม่ ที่ 2 กลุม่
ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการสินค้าชุมชน และ OTOP ประเภทผ้า เครือ่ งแต่งกาย
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาผ้ า ไทย สู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดย
นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
กลุม่ ที่ 3 กลุม่ ผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการสินค้าชุมชนและ OTOP ประเภทอาหาร
ของใช้ ของทีร่ ะลึก ของตกแต่งบ้าน เครือ่ งดืม่ และสมุนไพรทีไ่ ม่ใช่อาหาร
บรรยายทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 4 ประเภท ในยุคปัจจุบนั
โดย นางสาวพันสี คุณธรรม ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ งานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน

เศรษฐกิจชุมชน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

“พาณิชย์” ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทย
ปลุกกระแส “ท่องเทีย่ วเชิงอาหาร”

สินติ ย์ เลิศไกร
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา ผนึกก�ำลัง มิชลินไกด์ประเทศไทย และ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ร่วมปลุกกระแส
การท่องเทีย่ วเชิงอาหารด้วยสินค้า GI ดึงเชฟ
มิชลินลุยถิน่ อีสาน คัดสรรวัตถุดบิ GI ระดับ
พรีเมียม รังสรรค์เป็นเมนูอาหารสไตล์ฟวิ ชัน
พร้อมถ่ายทอดอัตลักษณ์และคุณภาพสินค้า GI
ไทยสูส่ ายตาชาวต่างชาติผา่ นช่องทางออนไลน์
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ และ
ต่อยอดแหล่งผลิตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้ผคู้ น
ในชุมชนอย่างยัง่ ยืน
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI
ไทย ให้เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ในและต่างประเทศ น�ำไป
สูก่ ารสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและ
ชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจฐานราก
ของไทยให้เข้มแข็ง ทัง้ นี้ สินค้า GI ไทย 136
รายการ จากทัง้ หมด 171 รายการ เป็นสินค้า
ประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตร ซึง่
เป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศและเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ
ของชุมชนในแต่ละท้องถิน่ เมือ่ น�ำมาผนวกกับ
การท่องเทีย่ วเชิงอาหาร และสือ่ สารไปยังกลุม่
เป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง
ชาติ สินค้า GI ในภาคอีสานของไทยจึงเป็นตัว
ชูโรงที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมอีสาน และดึงดูด
นักท่องเที่ยว ต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให้กบั เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างเป็นรูปธรรม
“กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา จึงร่วมมือกับมิชลินไกด์ประเทศไทย

พาเชฟระดับมิชลิน น�ำโดยเชฟชาลี กาเดอร์
จากร้าน 100 Mahaseth (100 มหาเศรษฐ์)
ร้านอาหารอีสานทีไ่ ด้รางวัลบิบ กูรม์ องด์ จาก
มิชลินไกด์ประเทศไทย และเชฟเดวิด ฮาร์ต
วิก จากร้าน IGNIV Bangkok ทีไ่ ด้รบั รางวัล
หนึ่ ง ดาวมิ ช ลิ น ประจ� ำ ปี 2565 ลงพื้ น ที่
คัดสรรวัตถุดบิ GI จากแหล่งผลิตในภาคอีสาน
4 สินค้า จาก 3 จังหวัด คือ ข้าวหอมมะลิ
ดินภูเขาไฟบุรรี มั ย์ หอมแดงศรีสะเกษ กระเทียม
ศรีสะเกษ และเนื้อโคขุนโพนยางค�ำ จังหวัด
สกลนคร เพื่อน�ำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหาร
ฟิวชันที่ผสมผสานความเป็นไทยและสากล
ได้อย่างลงตัว ช่วยยกระดับวัตถุดบิ ท้องถิน่ ไทย
สูส่ ากล อีกทัง้ ยังสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำ
วัตถุดบิ GI มาสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ ให้นกั ท่องเทีย่ ว
และผูบ้ ริโภคได้ลมิ้ ลองรสชาติอาหารไทยทีโ่ ดด
เด่นทั้งคุณภาพและมีเอกลักษณ์ของเรื่องราว
ซึ่งสามารถรับชมคลิปวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราว
ดังกล่าวได้ทางช่อง Youtube : MICHELIN Guide
Asia ได้แล้ววันนี”้ นายสินติ ย์ กล่าว
ด้าน นายวุฒไิ กร ลีวรี ะพันธุ์ อธิบดีกรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา กล่ า วว่ า สิ น ค้ า GI
ดังกล่าว ล้วนเป็นสินค้าคุณภาพที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัด มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพ
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งขายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยข้าวหอมมะลิดนิ ภูเขาไฟบุรรี มั ย์
มีปริมาณการผลิต 437,468 ตัน/ปี คิดเป็น
มูลค่า 6,343 ล้านบาท หอมแดงศรีสะเกษ มี
ปริมาณการผลิต 63,000 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า
2,292 ล้านบาท กระเทียมศรีสะเกษ มีปริมาณการ
ผลิต 2,180 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 218 ล้านบาท
และเนื้อโคขุนโพนยางค�ำ มีปริมาณการผลิต
123 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 30 ล้านบาท เท่ากับ
ว่าในแต่ละปีสนิ ค้า GI ทัง้ 4 รายการ สร้างรายได้
เข้าประเทศรวมกว่า 8,880 ล้านบาท
“ทั้งนี้ หากน�ำสินค้า GI มาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ในมิตอิ นื่ ๆ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของไทย จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของประเทศเพิม่ มากขึน้ ซึง่ กรม
ทรัพย์สินทางปัญญาและหน่วยงานพันธมิตร
พร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรและผูป้ ระกอบ
การ GI ไทยทั่วประเทศ เพื่อผลักดันสินค้า
ชุมชนสูต่ ลาดโลกอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนต่อไป”
อธิบดีกรมทรัพย์สนิ ทางปัญญา กล่าว

EEC ได้อานิสงส์อะไรจาก APEC

เ

ศรษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC
เติบโตได้เร็วกว่าเศรษฐกิจในประเทศ
โดยรวม แนวคิดคือ จะท�ำอย่างไรที่จะดึง
นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่นี้ให้ได้มากที่สุด
ซึ่งถ้าท�ำได้เศรษฐกิจประเทศจะขยายตัวได้
อย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การประชุมเอเปกครัง้ นี้
อาจเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะดึงการลุงทุนได้อย่าง
มหาศาล
สนั่ น อั ง อุ บ ลกุ ล ประธานกรรมการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า
สภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทยมองว่า
การประชุม APEC CEO Summit 2022 ครัง้ นี้ จะ
เป็นโอกาสส�ำคัญของไทยโดยเฉพาะการเดินหน้า
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (อีอีซี) ในระยะที่ 2 เพราะการ
ประชุมเอเปกจะมีผู้น�ำ ผู้ประกอบการและ
นั ก ลงทุ น จากจาก 21 เขตเศรษฐกิ จ ของ
กลุม่ APEC ซึง่ ไทยควรใช้โอกาสนีเ้ ชิญชวน
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่อีอีซีเพื่อร่วม
ขยายโอกาส ฟืน้ ฟูและยกระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ทั้งนี้ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
พร้อมสนับสนุนการด�ำเนินงานของอีอซี อี ย่าง
เต็มที่ และยินดีให้ความร่วมมือในจัดงาน
EEC Fair 2024 ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในปี 2567 ซึง่
เป็นช่วงครึง่ แผนการลงทุนระยะ 2 ทีจ่ ะผลักดัน
ให้เกิดการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท รวมทัง้ จะ
เป็นเวทีประกาศความส�ำเร็จของอีอีซีแต่ละ
มิตติ ามแผนลงทุน และเป็นโอกาสส�ำคัญทีจ่ ะ
จูงใจนักลงทุนจากทัว่ โลก
โดยปัจจัยทีท่ ำ� ให้การประชุมเอเปก สร้าง
เศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ให้ดีขึ้นได้ เพราะ

นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต
รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศและคณะ ให้สมั ภาษณ์ภายหลัง
หารือผู้แทนบริษัท CP นายณัฐพงษ์ กิตติผดุงกุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส ด้านพัฒนาธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศและผู้บริหารโรงงาน
บริษทั Overhill Farms, Inc. (โรงงานของบริษทั
CP) Mr.Jeff Tuttle CEO ที่ลอสแอนเจลิส
สหรัฐอเมริกา (วันที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น.
ตามเวลาท้องถิน่ )
นายจุรินทร์ กล่าวว่า ซีพีประเทศไทยเป็น
บริษทั ยักษ์ใหญ่ทนี่ อกจากท�ำธุรกิจในประเทศไทย
ก็ไปแข่งขันในระดับโลกด้วย เช่น ที่สหรัฐฯ
มีโรงงานถึง 4 โรง เป็นประโยชน์ทั้งพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ไ ปลงทุ น ซึ่ ง มี ก าร
ลงทุนถึง 17 ประเทศและน�ำรายได้พัฒนา
ประเทศไทยด้านเศรษฐกิจด้วย ซึง่ ประเทศไทย
ต้องสนับสนุนให้มีบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก
ไปแข่งขันในโลกได้หลายบริษทั มากขึน้ ต่อไป เช่น
ทีห่ ลายประเทศในโลกท�ำ กระทรวงพาณิชย์จะ
พยายามเข้าไปช่วยผู้ส่งออกและผู้ต้องการน�ำ
เข้าวัตถุดบิ จากประเทศไทย ในการทลายก�ำแพง
การกีดกันทางการค้า และจะกลายเป็นอุปสรรค
ต่อประเทศไทย
ส�ำหรับสหรัฐฯ ยังมีปัญหาเรื่องการทลาย
ก�ำแพงส่งออกสินค้าเกษตรบางตัว เช่น ไก่ ไข่
หมู ส�ำหรับสหภาพยุโรป อาจมีเงือ่ นไขผ่อนปรน

“จุรนิ ทร์” น�ำทัพบุกโรงงาน CP ในอเมริกา
ชีร้ ฐั ต้องสนับสนุนบริษทั อาหารไทยสูค่ รัวโลก

กว่า แต่การทลายก�ำแพงทางการค้าในรูปแบบที่
ไม่ใช่ภาษีทมี่ มี าตลอด เราพยายามท�ำกติกาใหม่
เพิ่มเติมขึ้น เพื่อลดการตั้งก�ำแพงไม่ว่ารูปแบบไหน
ก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ตอ้ งเจรจาต่อไปว่าอะไร
ทีเ่ ป็นก�ำแพงกัน้ การส่งออกของเราในทุกรูปแบบ
และในเรื่ อ งของนโยบายที่ เ ป็ น ครั ว โลก
ซีพีถือว่ามีศักยภาพ และนโยบายของรัฐบาล
เราชัดเจนว่าอยากให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก
ทีส่ ำ� คัญอยากเห็นอาหารไทยเป็นอาหารโลกและ
ตนพยายามผลักดันนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลา
3-4 ปี ที่มาอยู่กระทรวงพาณิชย์หลายอย่างมี
ความคืบหน้า ซีพจี ะเป็นธุรกิจเอกชนบริษทั หนึง่
ทีจ่ ะมีสว่ นช่วยเสริม แต่การบริการของประเทศ
ต้องใช้ระยะเวลาและได้รับความร่วมมือจาก
เอกชนและภาครั ฐ จั บ มื อ กั น อย่ า งเข้ ม แข็ ง
เดินหน้านโยบาย
“อาหารไทยเป็นที่รู้จักของหลายประเทศใน
โลกอยูแ่ ล้วในปัจจุบนั แต่สงิ่ ทีต่ อ้ งท�ำต่อคือการ
ส่งเสริมให้คนรูจ้ กั เข้าถึงอาหารไทยให้มากขึน้ เรา
ต้องท�ำต่อไป ยิง่ อาหารไทยเป็นทีร่ จู้ กั และเข้าถึง
ของคนในโลกมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะได้ลกู ค้าเพิม่ ก็
มีความเป็นไปได้สงู มีหลายเมนูเป็นทีร่ จู้ กั ทัว่ โลก
ไม่วา่ จะเป็น ต้มย�ำกุง้ ต้มข่าไก่ ผัดไทย แกงเขียว
หวาน มัสมัน่ ข้าวซอย มีความหลากหลายและ
เป็นอาหารเพื่อสุขภาพอยู่แล้ว มีส่วนผสมของ

คลัง - ธปท. ร่วมจัดมหกรรม

“มีหนีต้ อ้ งแก้ไข เริม่ ต้นใหม่อย่างยัง่ ยืน”

พรชัย ฐีระเวช
นายพรชัย ฐีระเวช ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการ
คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม
เติมพิทยาไพสิฐ) ได้เข้าร่วมเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจ
แก้หนี้ มีหนีต้ อ้ งแก้ไข เริม่ ต้นใหม่อย่างยัง่ ยืน”
ครัง้ ที่ 1 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี ซึง่ เป็น
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลัง ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
เพือ่ แก้ปญ
ั หาหนีใ้ ห้กบั ประชาชนอย่างครบวงจร
และเบ็ดเสร็จ
งานมหกรรมในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อช่วยเหลือแก้ไขหนี้ให้กับประชาชนผ่าน
3 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ทีม่ ี
อยูเ่ ดิม เพือ่ ช่วยผ่อนปรนภาระหนีข้ องประชาชน
และผูป้ ระกอบการให้สอดคล้องกับรายได้ทลี่ ดลง
(2) การสร้างรายได้ผ่านการสร้างอาชีพหรือ
อาชีพเสริม โดยสินเชือ่ เพิม่ เติมเพือ่ ใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนหรือเป็นแหล่งทุนเพือ่ สร้างรายได้ และ
(3) การให้ความรู้ทางการเงินและการส่งเสริม
ทักษะในการประกอบอาชีพ เพือ่ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหนีค้ รัวเรือนได้อย่างยัง่ ยืน
ส� ำ หรั บ งานในวั น แรกมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
มากกว่า 4,000 ราย โดยงานมหกรรมครัง้ ที่ 1 นี้
จะจัดขึน้ เป็นระยะเวลา 3 วัน ตัง้ แต่วนั ที่ 4–6
พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ประชาชนที่สนใจ
ยังสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ Hall 5 อิมแพค
เมืองทองธานี หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทาง
เว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/
Page/Consent.aspx หรือ Scan QR Code
ท้ายแถลงข่าว
ทั้ ง นี้ ในงานมหกรรมลู ก หนี้ จ ะได้ พ บกั บ
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมมากมาย เช่น
• การผ่อนปรนเงือ่ นไขการผ่อนช�ำระ ขยาย
ระยะเวลาช�ำระหนี้ ลดดอกเบีย้ ค้างช�ำระ ได้รบั
ดอกเบีย้ คืนบางส่วน
• สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ สินเชื่อโดยไม่ต้อง
ใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน ปลอดช�ำระเงินต้น
นานเป็นพิเศษ
• ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบีย้ พิเศษเพือ่ ส่งเสริม
การออม
• การให้ ค� ำ ปรึ ก ษาทางออกให้ ธุร กิ จ
ค� ำ ปรึ ก ษาทางการเงิ น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
การประกอบธุรกิจ
• การให้ความรูท้ างการเงิน การลงทุน และ
การออม
• การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการ
เงินและบริษทั เอกชน
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า
“ขอเชิญชวนลูกหนี้ ประชาชน หรือผูป้ ระกอบการ

สมุนไพรซึง่ เป็นไปตามเทรนด์ของโลกทีต่ อ้ งการ
อาหารลักษณะนีเ้ พิม่ ขึน้ ” รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
ข้ อ มู ล จากกรมส่ ง เสริ ม การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศ ระบุวา่ นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เข้าเยีย่ มชมการผลิตไก่ทอด
กึง่ สุกทีใ่ ช้เป็นวัตถุดบิ ในการท�ำ Orange chicken
ซึง่ เป็นเมนูยอดนิยมและขายดีทสี่ ดุ ของ Panda
Express ซึ่ ง เป็ น ร้ า นอาหารจี น ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง

ในสหรัฐฯ สามารถผลิตได้ถึง 5,000 ปอนด์/
ชัว่ โมง โดยผลิตเพือ่ ป้อน Panda Express ในฝัง่
ตะวันตกของสหรัฐฯ ทัง้ หมด (รวม Alaska และ
Hawaii) จากนัน้ นายจุรนิ ทร์ได้ชมิ เมนูตวั อย่าง
ของโรงงานซีพที ขี่ ายดีในสหรัฐฯ ซึง่ มีหลายเมนู
เช่น Orange chicken, Mashed sweet potato ,
Pizza bites และ Blackened chicken Alfredo
ส�ำหรับผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิม่ เติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th

ที่ ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ให้ เ ข้ า ร่ ว มงาน
“มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนีต้ อ้ งแก้ไข เริม่ ต้น
ใหม่อย่างยัง่ ยืน” ครัง้ ที่ 1 เพือ่ ร่วมกัน ปรึกษา
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับเจ้าหนี้ ซึง่ สถาบัน
การเงินของรัฐและหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมด
พร้อมจะให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลา 3 วัน
ของการจัดงานมหกรรม”
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
1. สมาคมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
โทร. 0 2202 1868 หรือ 0 2202 1961
2. ธนาคารออมสิน โทร. 0 2299 8000
หรือสายด่วน 1115
3. ธนาคารกรุ ง ไทย จ� ำ กั ด (มหาชน)
โทร. 0 2111 1111

4. ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร โทร. 0 2555 0555
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร.
02 645 9000
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 0 2265 3000
หรือสายด่วน 1357
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่ง
ประเทศไทย โทร. 0 2271 3700 หรือสายด่วน
0 2037 6099
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร.
0 2650 6999 หรือ iBank Call Center 1302
9. บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม
โทร. 0 2890 9999

ออมกับ ‘ออมสิน’ วันออมแห่งชาติ
รับกระปุกออมสินทีร่ ะลึก 3 รุน่

เนื่ อ งในวั น ออมแห่ ง ชาติ 31 ตุ ล าคม
2565 ธนาคารออมสิน จัดงานมหกรรมการ
ออม : GSB Savings Festival เชิญชวน
คนไทยทุกเพศ ทุกวัย ออมเงินกับออมสิน เห็น
ความส�ำคัญและมีการวางแผนการออมอย่าง
มีเป้าหมาย ส�ำหรับการฝากเงินเพือ่ รับกระปุก

ม.หอการค้าไทยมัน่ ใจ ประชุมเอเปค
ตลอดช่วง 4 ปีทผี่ า่ นมานี้ EEC ได้ขบั เคลือ่ น
การด�ำเนินงานในแต่ละมิติ จนเกิดความส�ำเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การอนุมัติงบลงทุน
สูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท ซึง่ เกินจากเป้าหมายที่
ได้วางไว้เดิม 1.7 ล้านล้านบาท โดยเม็ดเงินกว่า
6 แสนล้ า นบาทเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
โครงสร้างพืน้ ฐานส�ำคัญ 4 โครงการ
ซึ่งปัจจุบันได้เอกชนร่วมลงทุนและเซ็น
สัญญาครบแล้ว 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
รถไฟความเร็วสูงเชือ่ ม 3 สนามบิน โครงการ
พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบิน
ภาคตะวันออก โครงการท่าเรืออุตสาหกรรม
มาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการท่าเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F ซึ่ง
ก�ำลังจะเข้าสู่ช่วงก่อสร้างปลายปีนี้ รวมถึง
ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ผา่ นการอนุมตั กิ ารลงทุน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-curve ในสัดส่วน
70% ของการส่งเสริมการลงทุนทัง้ หมด และ
อีก 5 New S-Curve ในสัดส่วนการลงทุน
36% ซึง่ เพิม่ ขึน้ เป็น 49% ในช่วงไตรมาสแรก
ปี 2565 นี้

จะมีเงินสะพัดมากกว่า 1-2 หมืน่ ลบ.

นายธนวรรธน์ พลวิ ชั ย อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานทีป่ รึกษา
ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เชือ่ มัน่ ว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม
จัดประชุมเอเปกไว้ทกุ ด้านแล้ว และมีความพร้อม
อย่างเต็มที่ ทีจ่ ะน�ำเสนอประเด็นเนือ้ หาทีส่ ำ� คัญ
ในการขับเคลือ่ นประเทศไทยให้กบั ทัง้ 21 เขต
เศรษฐกิจ ซึง่ ไทยจะเน้นน�ำเสนอนโยบาย BCG
โดยเฉพาะการสร้างความสมดุล การเติบโต
อย่างยัง่ ยืนและการผลักดันให้เศรษฐกิจของโลก
เติบโตได้
พร้อมคาดว่า การจัดประชุมเอเปกครัง้ นี้ จะ
มีผู้น�ำและผู้ติดตามจากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ
มาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2,000 คน ซึ่งจะมี
การใช้จ่ายที่สูงถึงประมาณ 40,000-50,000 บาท
ต่อคน คาดว่าจะท�ำให้มีเงินสะพัดในช่วงเวลา
ดังกล่าว มากกว่า 1-2 หมืน่ ล้านบาท นอกจากนี้
หลังจบการประชุมแล้ว ประเทศไทยยังจะได้รบั
อานิสงส์จากการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่ง
จะมีมลู ค่ามากกว่าหลายหมืน่ ล้านบาท
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โดย : ไข่เจียวฟู

“หมูเถือ่ น”
วิกฤตเงียบหลังโควิด-19

จ

ธนวรรธน์ พลวิชยั
“ประชาชนในฐานะเจ้ า บ้ า นสามารถ
มีส่วนร่วมได้ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการ
อ�ำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้กบั ผูท้ มี่ าร่วม
ประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ประเทศ”
ทัง้ นี้ การประชุมเอเปก 2022 (APEC 2022
Thailand) เป็นการประชุมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นใน
ประเทศไทย ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2565 โดยการ
ประชุมสุดยอดผูน้ ำ� เอเปกมีกำ� หนดจัดขึน้ ระหว่าง
วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 65 ก่อนหน้านีไ้ ทยเคย
เป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2535 และ 2546

ากต้นทุนการเลีย้ งทีส่ งู ท�ำให้ผเู้ ลีย้ งต้อง
แบกรั บ ต้ น ทุ น สู ง ซึ่ ง มี ผ ลพวงมาจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนของภาค
ปศุสตั ว์ทสี่ งู อยูแ่ ล้ว ตัง้ แต่ปลายปี 2564 พุง่ ขึน้
อย่างมาก โดยเฉพาะอาหารสัตว์ อาทิ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ร�ำ ข้าวสาลี กากถั่วเหลือง อาทิ
ข้าวโพดอาหารสัตว์ ที่พุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ
13 บาท ล่าสุดมีราคากิโลกรัมละ 12.35 บาท
จากแต่เดิมภาครัฐต้องมีมาตรการควบคุมราคา
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ขนั้ ต�ำ่ ทีก่ โิ ลกรัมละ 8.50 บาท
โดยต้นทุนวัตถุดบิ ส�ำคัญๆ นีค้ ดิ เป็นต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้
รวม 25-30%
รวมไปถึ ง ปั ญ หาของ “หมู เ ถื่ อ น” หรื อ
“หมูกล่อง” จากประเทศต่างๆ เช่น บราซิล
เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สเปน มาในรูปของเนือ้
หมู และชิน้ ส่วนต่างๆ ทัง้ ขา หัว เครือ่ งใน ที่
ออกมาขายกันเกลือ่ นเมือง และขายในราคาต�ำ่
มากที่ 135-140 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ หมูเถือ่ น

ออมสิน ซึ่งปีนี้จัดท�ำขึ้นด้วยกัน 3 รุ่น โดย
สามารถจองสิทธิฝ์ ากเงินล่วงหน้าได้แล้ว ผ่าน
ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ LINE Offififi cial :
GSB Society ระหว่างวันที่ 27–30 ต.ค. 65
และฝากเงินตัง้ แต่ 500 บาทขึน้ ไปทีส่ าขาใน
วันที่ 31 ต.ค.–3 พ.ย. 65 จะได้รบั กระปุกรถตู้
Social Bank และจองสิทธิท์ างเว็บไซต์ GSB
Metaverse ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ต.ค.-30 พ.ย. 65
ส� ำ หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปรั บ กระปุ ก ออมสิ น
ลาย “ไหลมาเทมา” ออกแบบโดย ป๊อดธนชัย อุชชิน และสมาชิกนักเรียนในโครงการ
Digital School Bank รับกระปุกออมสินลาย
“ออมสุขออมสิน” ออกแบบโดย PUCK-ไตรภัค สุภวัฒนา
โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.gsb.or.th หรือสอบถามที่ GSB Contact
Center โทร. 1115
เหล่ า นี้ มี โ อกาสปน
เปือ้ นเชือ้ โรคอหิวาต์
แอฟริ กั น (African
Swine Fever : ASF
แทบทัง้ หมด นีจ้ งึ นับ
เป็น “วิกฤตเงียบ” ที่
รัฐบาลจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด
ส�ำหรับผูบ้ ริโภคทีจ่ ะรับมือกับภัยในครัง้ นีไ้ ด้
ดีทสี่ ดุ คือการสังเกต “ปศุสตั ว์ OK” ทีก่ ารันตี
กระบวนการผลิตหมูปลอดภัยไร้สารตกค้าง
ส่วนผูค้ า้ ต้องไม่นำ� หมูเถือ่ นเหล่านีม้ าขาย เพียง
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว ขอให้เห็นแก่
สุขอนามัยทีด่ ขี องผูบ้ ริโภคไทยทุกคน รวมทัง้ ยัง
ช่วยพยุงอาชีพการเลีย้ งหมูของพีน่ อ้ งเกษตรกร
ซึ่งการเลี้ยงหมูช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กบั อุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งมากกว่า 2 แสน
ล้านบาทต่อปี
สุดท้ายคือรัฐบาลที่ต้องออกมาตรการขจัด
“หมูเถื่อน” นี้ให้ออกไปจากประเทศไทยให้ได้
มากที่สุด รวมไปถึงหาต้นตอของเส้นทางการ
ค้าขายและตัดไฟตัง้ แต่ตน้ ลม ซึง่ จะท�ำให้คแู่ ข่ง
ไม่เป็นธรรมของเกษตรกรไทยลดลง และอาจส่ง
ผลให้ราคาหมูอยูใ่ นภาวะทีเ่ สถียรภาพเหมือนเดิม
ก็เป็นได้

เศรษฐกิจชุมชน
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บ.ไปรษณียไ์ ทย จับมือ SME D Bank
เปิดให้บริการ ‘สินเชือ่ COD ไปรษณียไ์ ทย’

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ให้
บริการ “สินเชือ่ COD ไปรษณียไ์ ทย” ส�ำหรับ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งสินค้าและ
ท�ำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน Wallet@
POST
ดร.ดนันท์ สุภทั รพันธุ์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จ�ำกัด กล่าวว่า “ไปรษณีย์
ไทยนับเป็นหน่วยงานขนส่งของชาติทใี่ ห้บริการที่
หลากหลายแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ใช้บริการขนส่งเป็นหลัก
และมีการท�ำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
Wallet@POST ซึง่ ส่วนใหญ่ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง
(Cash on Delivery : COD) เป็นหลัก และ

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้านี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการเงินทุน
หมุนเวียนในการท�ำธุรกิจ แต่การยืน่ กูข้ อสินเชือ่
ท�ำได้ยาก เนือ่ งจากอาจจะมีหลักฐานแสดงสถานะ
ทางการเงินทีไ่ ม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไขในการอนุมตั ิ
สินเชือ่
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการสนับสนุนการท�ำธุรกิจของ
ผู้ประกอบการรายย่อย ไปรษณีย์ไทยจึงได้ร่วม
กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง เป็น
ช่องทางให้ผปู้ ระกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่
มีความน่าเชือ่ ถือ มีแหล่งทีม่ าทีต่ รวจสอบได้ รวม
ทัง้ มีขนั้ ตอนในการยืน่ ขอสินเชือ่ ทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ครั้งนี้จึงได้จับมือกับ SME D Bank ในการให้
บริการ “สินเชือ่ COD ไปรษณียไ์ ทย” โดยเฉพาะ
กับกลุม่ ทีม่ ยี อดการใช้บริการ COD ต่อเนือ่ ง ซึง่ จะ
น�ำข้อมูลเหล่านีม้ าเป็นเกณฑ์วเิ คราะห์ในการให้สนิ

เชือ่ ถือเป็นการอ�ำนวยความสะดวกขัน้ สุดให้แก่ผู้
ใช้บริการ COD ไปรษณียไ์ ทย”
ทั้งนี้ บริการ COD มีการเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนือ่ งทุกปี โดยในปี 2565 มีปริมาณชิน้ งาน COD
เติบโตรวมกว่า 25% และคาดว่าปลายปีนจ้ี ะสูง
เพิม่ ขึน้ อีกในช่วงเทศกาลปีใหม่ทมี่ ปี ริมาณการซือ้
ของขวัญส่งให้กนั เป็นจ�ำนวนมาก
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
เปิดเผยว่า การค้าขายผ่านออนไลน์ดว้ ยวิธชี ำ� ระเงิน
ปลายทาง หรือ COD ก�ำลังได้รบั ความนิยมอย่าง
สูง เพราะช่วยให้ลูกค้าเพิ่มความเชื่อมั่น ตัดสิน
ใจซือ้ สินค้าได้งา่ ยขึน้ และยังช่วยสร้างโอกาสให้
ผู้ค้าขยายหาลูกค้ากลุ่มใหม่ที่ไม่สะดวกจ่ายเงิน
ออนไลน์ดว้ ย
ดังนัน้ SME D Bank จึงร่วมกับ ไปรษณีย์
ไทย เปิดตัว “สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการค้าขาย
ผ่าน Cash on Delivery (COD) ไปรษณียไ์ ทย”
หรือ “สินเชือ่ COD ไปรษณียไ์ ทย” วงเงิน 300
ล้านบาท เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ SMEs ทีม่ ี
ร้านค้าออนไลน์ได้รบั เงินทุนน�ำไปเสริมสภาพคล่อง
สามารถบริหารจัดการธุรกิจผ่านระบบ COD ได้
เหมาะสม ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างรายได้
เติบโต มีจดุ เด่น

‘จุรนิ ทร์’ เผยมูลค่าค้าชายแดนไทย-เพือ่ นบ้าน
นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
การค้าชายแดนกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชา สปป.
ลาว และเมียนมา ตัวเลขการส่งออกในเดือน ก.ย.
สร้างเงินให้ประเทศ 57,017 ล้านบาท (+7.2%)
ในช่วง 9 เดือนแรกการส่งออกรวม 489,940 ล้าน
(+19.3%) โดยเป็นการส่งออกไปทีม่ าเลเซีย เดือน
ก.ย. มีมลู ค่า 16,675 ล้านบาท ช่วง 9 เดือนแรก
ส่งออกรวม 139,973 ล้านบาท (+8.5%), กัมพูชา
เดือน ก.ย.ส่งออก 15,136 ล้านบาท ช่วง 9 เดือน
แรก ส่งออกรวม 125,536 ล้านบาท (+19.5%),
สปป.ลาว การส่งออกเดือน ก.ย. มีมลู ค่า 12,947

ล้านบาท ช่วง 9 เดือนแรกส่งออกรวม 114,254
ล้านบาท (+24.7%), เมียนมา การส่งออกเดือน
ก.ย.มูลค่า 12,259 ล้านบาท ช่วง 9 เดือนแรก
ส่งออกรวม 110,177 ล้านบาท (+29.4%)
การค้าผ่านแดนไปจีน เวียดนามและสิงคโปร์
เฉพาะทางบก ส่งออกเดือน ก.ย. 65 สร้างเงินให้
ประเทศ 34,036 ล้านบาท (-22.9%) เพราะเปลีย่ น
ไปส่งทางเรือมากขึน้ โดย 9 เดือนแรก ส่งสินค้า
ผ่านแดนทางบก สร้างเงินให้ประเทศ 283,962
ล้านบาท (-23%), การค้าผ่านแดนไปจีน เดือน
ก.ย. 65 สร้างเงินให้ประเทศ 10,811 ล้านบาท
9 เดือนแรกสร้างเงินให้ประเทศ 115,945 ล้านบาท

จุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์
(-28.5%) การค้าผ่านแดนไปเวียดนาม ส่งออกทาง
บกเดือน ก.ย. สร้างเงินให้ประเทศ 4,233 ล้านบาท
ในช่วง 9 เดือนแรก สร้างเงินให้ประเทศ 36,129
ล้านบาท (+5.7%) การค้าผ่านแดนไปสิงคโปร์
ส่งออกทางบกเดือน ก.ย. มูลค่า 5,261 ล้านบาท
และช่วง 9 เดือนแรก ยอดส่งออก 38,302 ล้านบาท
(-8.2% )

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

พลังงาน/สิง่ แวดล้อม

13

“กระทรวงพลังงานได้มกี ารประกาศใช้ แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่าย
สมาร์ทกริดของประเทศไทย โดยจะมีความส�ำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนา
ระบบไฟฟ้าในอนาคต ช่วยเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้
สามารถรองรับการเพิม่ ขึน้ ของพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่ง
พลังงานแบบกระจายศูนย์ ประเภทต่างๆ ทีจ่ ะเติบโตตามแนวโน้มของโลก เพือ่ ช่วย
สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050”

“โซลาร์
เ
ซลล์
ล
อยน�
้
ำ
ไฮบริ
ด
”
ต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของคนไทย
การเ ป ลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ส่ ง ผ ล ใ ห้ ทั่ ว โลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ
ทางธ ร ร ม ช าติ ทั้ ง พายุ น�้ ำ ท่ ว ม น�้ ำ แล้ ง
การเ พิ่ ม ขึ้นของระดับน�้ำทะเล รวมถึงปัญหา
สิ่ง แ ว ด ล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
ท�ำให้ เ ป้ าหมายของการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บ อนไดออกไซด์สทุ ธิเป็นศูนย์ (Carbon
Neutrality) เข้มข้นมากขึน้ กว่าเดิม การลด
การปล่ อ ย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาค
พลังงานจึ งเป็นหนึง่ ในแนวทางหลักทีห่ ลาย
ประเท ศ ใ ห้ ความส�ำคัญและเร่งเดินหน้า
เพือ่ ส นั บ สนุนเป้าหมายดังกล่าว เช่นเดียว
กับปร ะ เ ท ศ ไทยทีส่ นับสนุนการใช้พลังงาน
สะอาดโดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้าและ
ขนส่ง ซึ่ งตัง้ เป้าเพิม่ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนให้มากขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บน
ทุน่ ล อ ย น�ำ้ หรือโซลาร์เซลล์ลอยน�ำ้ ถือเป็น

นวัตกรรมทีห่ ลายประเทศทัง้ ในยุโรปและภูมภิ าค
เอเชี ย น�ำ มาใช้เพือ่ ตอบโจทย์การผลิตไฟฟ้าจาก
พลังง า น ส ะ อ า ด ส�ำหรับโซลาร์เซลล์ลอยน�ำ้
ของประเทศไทยยังมีความพิเศษมากขึน้ เพราะ
การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.
ได้พั ฒ นาต่ อ ยอดสูร่ ะบบผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด
แบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์กบั
พลังนํ้ า จากเขือ่ นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

ตอบโจทย์พลังงานสะอาด
เพือ่ คนไทยทุกคน
โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน�ำ้ ไฮบริดในเขือ่ น
ของ กฟผ. ไม่ เพียงเป็นพลังงานสะอาดเท่านัน้
แต่ยงั ตอบโจทย์พลังงานเพือ่ ทุกคน เพราะการ
ติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์บนผิวน�ำ้ ในเขือ่ นของ กฟผ.
โดยเฉพาะ ใ น พื้นที่เขื่อนสิรินธร คิดเป็นพื้นที่
ไม่ถงึ ร้ อ ยละ 1 ของพืน้ ทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ จึงไม่กระทบ
แสงอาทิตย์ทนุ่ ล อ ย น�ำ้ ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�ำ้ ต่อพืน้ ที่ ท า งการเกษตร อีกทัง้ ยังมีคา่ ไฟฟ้าใน
(Hydro-floating Solar Hybrid) หรือโรงไฟฟ้าโซ อัตราที่ ต�่ำ เนื่องจากเป็นการพัฒนาโครงการ
ลาร์เซลล์ลอยน�ำ้ ไฮบริด จ�ำนวน 16 โครงการทัว่
ประเทศ มีกำ� ลังการผลิ ตรวม 2,725 เมกะวัตต์
ตามแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2561-2580 ฉบั บ ป รั บปรุง ครั้งที่ 1
(PDP2018 Revision 1) เพือ่ ให้ผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียนได้อย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
โดยน� ำ ร่ อ งที่ เ ขื่ อ น สิ ริ นธร จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นแห่ ง แรก มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ ทีม่ ขี นาดใหญ่ (Economy of Scale) บนพืน้ ที่
45 เมกะวัตต์ และยังนับเป็นโซลาร์เซลล์ลอยน�ำ้ ผิวน�ำ้ ของเขือ่ น กฟผ. ทีส่ ามารถลดต้นทุนจัดซือ้
ไฮบริดพลังน�ำ้ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก ซึง่ ใช้แผงโซลาร์เซลล์ ทีด่ นิ ส�ำหรับสร้างโรงไฟฟ้าได้ และใช้อปุ กรณ์ทมี่ ี
มากถึ ง 144,420 แผ่ น ติ ด ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ อยูใ่ ห้เต็มประสิทธิภาพ เช่น หม้อแปลง สายส่ง เป็นต้น
ผิวน�ำ้ ประมาณ 450 ไร่ เทียบเท่าสนามฟุตบอล ซึ่งสามารถช่ว ย ล ด ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
70 สนาม และได้จ่ายไฟเ ชิ ง พ าณิชย์ไปแล้ว ด�ำเนินการทีเ่ กี่ ยวข้องลงได้สง่ ผลให้ได้ราคาทีถ่ กู
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
และสามารถแข่งขันได้

ทส.มุง่ นโยบาย “3 พืน้ ที่ 7 มาตรการ”
ยกระดับแก้ไขปัญหาไฟป่า/หมอกควัน/ฝุน่ ละออง

ทส.ผนึ ก ก� ำ ลั ง ทุ ก ภาคส่ ว นยกระดั บ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ ่ น ละออง ปี 2566 มุ ่ ง นโยบาย “3 พื้ น ที่
7 มาตรการ” สร้างความเชือ่ มัน่ ยกระดับคุณภาพ
อากาศทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เป็ น ประธานมอบนโยบายการป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ปี 2566 โดยกรมควบคุมมลพิษได้สรุปภาพรวม
สถานการณ์ฝนุ่ ละอองทีด่ ขี นึ้ เมือ่ เทียบปีทผี่ า่ นมา
ทัง้ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ 17 จังหวัด ภาคเหนือ
รวมถึงจ�ำนวนจุดความร้อนของประเทศไทยที่มี
จ�ำนวนลดลง

วราวุธ ศิลปอาชา
การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ฝุ ่ น ละอองปี 2566
สถานการณ์จะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา อันเนื่องมาจาก
สภาพอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤศจิ ก ายนนี้
จนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะมีสภาพ
เพดานการลอยตัวอากาศต�่ำ สภาวะอากาศที่นิ่ง
ลมสงบ สอดคล้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาด
การณ์ว่าจะมีอากาศหนาวเย็น ปริมาณฝนน้อย

และ เ ป็นไปในทิศทางเดียวกับการคาดการณ์ของ
ศูน ย์ พยากรณ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประเทศ
สหรั ฐ อเมริกาที่คาดว่าปรากฎการณ์ “ลานีญา”
จะเริม่ น้อยลง หรืออนุมานได้วา่ มีสภาวะแห้งแล้ง
มากขึน้
ส�ำหรั บการรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่ นละออง PM 2.5 ซึง่ เป็นปัญหาทีร่ ฐั บาล
ให้ค ว า มส�ำคัญและมีการแก้ไขปัญหามาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ตามแผนปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ
“การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุน่ ละออง” อีกทัง้ ได้มกี าร
ยกระดับความเข้มงวดการด�ำเนินงานในทุกปี โดย
การจั ด ท�ำเป็นแผนเฉพาะกิจเพือ่ การแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุน่ ละออง ตัง้ แต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบนั
ซึ่ง ค ณ ะ ก รรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ให้
ความเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพือ่ การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้าน ฝุ่ น ละออง ปี 2566 โดยในปีนี้ มุง่ เน้นยก
ระดับความเข้มงวดการด�ำเนินงานภายใต้หลักการ

กระบวนการผลิตไฟฟ้าของโซลาร์เซลล์
ลอยน�ำ้ ไฮบริด
โรงไฟฟ้ า โ ซ ล า ร์ เ ซลล์ ล อยน�้ ำ ไฮบริ ด
เป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าแห่งอนาคต ทีจ่ ะเข้ามาแทน
โรงไฟฟ้าทีใ่ ช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการ
ผลิตไฟฟ้ า แ บ บ ไฮบริดระหว่างพลังงานแสง
อาทิตย์และพลังน�ำ้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม ควบคุมด้วยระบบ
โรงไฟฟ้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
บริหารจัดการพลังงาน (Energy Management
ในทุกมิติ
System : EMS) ร่วมกับการพยากรณ์อากาศ
โซลาร์เซ ล ล์ลอยน�ำ้ ไฮบริดเป็นกระบวนการ
(Weather Forecast System) เพือ่ ลดข้อจ�ำกัด
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีป่ กติแล้ว ผลิตไฟฟ้ า จ ากพลังงานสะอาดไม่กอ่ ให้เกิดก๊าซ
จะขึน้ อยู่ กั บสภาพอากาศ โดยน�ำพลังงานแสง คาร์บอนไ ด อ อกไซด์ จึงช่วยลดการปล่อยก๊าซ
อาทิตย์ม า ช่ ว ยเสริมความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
ในช่วงเช้ า ห รือช่วงบ่าย และน�ำมวลน�ำ้ มาผลิต
ไฟฟ้าเสริ ม ค ว ามต้องการสูงสุดในช่วงค�ำ่ เพือ่
ตอบสนองค ว า ม ต้องการใช้ไฟฟ้าได้มากขึ้น
และยาวนานขึน้

3 พืน้ ที่ ได้แก่ 1) พืน้ ทีเ่ มือง 2) พืน้ ทีป่ า่ และ 3) พืน้ ที่
เกษตรกรรม 7 มาตรการ ตามกรอบ “สือ่ สารเชิงรุก
ยกระดับปฏิบตั กิ าร สร้างการมีสว่ นร่วม” ดังนี้
1.เร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและแจ้งเตือน
ล่วงหน้า 7 วันทุกพืน้ ที่
2.ยกระดั บ มาตรการการด� ำ เนิ น งานตาม
แผน ปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นวาระแห่งชาติ “การแก้ไข
ปั ญ หามลพิ ษ ด้ า นฝุ ่ น ละออง” และแผนอื่ น
ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.ยกระดับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบ
ครบวงจร (ชิงเก็บ ลดเผา และ Burn Check)
4.ก�ำกับดูแลการด�ำเนินการในทุกระดับอย่าง
เข้ ม ง วด ติดตามผลการด�ำเนินการและประเมิน
สถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนือ่ ง
5.ล ด จุดความร้อน ป้องกันและควบคุมการ
เกิ ด ไ ฟในทุกพื้นที่ และพัฒนาระบบพยากรณ์
ความรุนแรงและอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating
System : FDRS)
6.ผ ลักดันกลไกระหว่างประเทศ เพือ่ ให้การ
ป้อ ง กันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน
มีประสิทธิภาพสูงสุด
7.ใ ห้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วาง แ ผ นและด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันไฟป่าและฝุน่ ละออง

เรือนกระจกซึ่งเป็นสาเ ห ตุ ข องภาวะโลกร้อน
นอกจากนี้ ยังใช้แผงโซลาร์ เซลล์ชนิด Double
Glass ทีม่ คี วามแข็งแร ง ท น ท านสูง และทน
ความชืน้ ได้ดี สามารถออกแบบวางชิดผิวน�ำ้ ซึง่
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพก า ร ผ ลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ถงึ ร้อยละ 10–15 ใช้ทนุ่ ลอยน�ำ้ เป็น
ทุน่ พลาสติก ชนิด High Density Poly Ethylene

กพช.เคาะมาตรการช่วยประชาชน
ฝ่าวิกฤตราคาพลังงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้

นายกุ ลิ ศ สมบั ติ ศิ ริ ปลั ด กระทรวง
พลังงาน เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
นโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ (กพช.) มี ม ติ
เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการพลังงานใน
สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานในช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2565 อาทิ เช่น มาตรการ
ตามแนวทางการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ
ปี 2565 การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติม
จากโรงไฟฟ้าพลังน�้ำในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมถึงมาตรการขอความร่วมมือในการประหยัด
พลังงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และ
เร่งรัดการอนุมัติ/อนุญาตการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นต้น
ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การตามมาตรการดั ง กล่ า ว
จะสามารถประมาณเทียบเท่าการลดการน�ำเข้า
Spot LNG
ทั้งนี้ ที่ประชุม กพช.ได้มอบหมายให้
ส�ำนักงาน กกพ. ติดตามสถานการณ์ราคา
พลังงาน โดยเปรียบเทียบราคา Spot LNG
น�ำเข้ากับราคาเชื้อเพลิงและต้นทุนในแต่ละ
มาตรการ เพื่อน�ำมาพิจารณาในการที่จะ
คงการใช้ ม าตรการที่ มี ค วามคุ ้ ม ค่ า และ
เลิ ก ใช้ ม าตรการที่ ไ ม่ มี ค วามคุ ้ ม ค่ า โดยค� ำ นึ ง
ถึงประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส�ำคัญ หาก
สถานการณ์ราคาพลังงานเปลี่ยนแปลงไป
อันจะส่งผลให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
มาตรการต่างๆ แล้วให้สำ� นักงาน กกพ. รายงาน
ต่อคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับ
สถานการณ์ฉกุ เฉินด้านพลังงาน (คณะอนุกรรมการฯ)
โดยเร็ ว และที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ ห ารนโยบายพลั ง งาน
(กบง.) โดยคณะอนุ ก รรมการฯ ติ ด ตาม

การด�ำเนินงานตามมาตรการบริหารจัดการพลังงาน
ในสถานการณ์วกิ ฤตราคาพลังงาน ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2565–เดือนธันวาคม 2565 อย่างใกล้ชิด
และรายงานต่อ กพช. ทราบต่อไป
นอกจากนี้ ทีป่ ระชุม กพช.ยังมีมติเห็นชอบ
แนวทางการก�ำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้า สีเขียว
(Utility Green Tariff) ในโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า
ขายปลีก โดยประกอบด้วย (1) อัตราค่าบริการ
ไฟฟ้าสีเขียวจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่
มีอยูเ่ ดิมในระบบไฟฟ้า ซึง่ เป็นการน�ำใบรับรอง

การผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy Certificate: REC) ของโรงไฟฟ้าเดิมที่
รัฐมีกรรมสิทธิม์ าให้บริการร่วมกับการให้บริการ
พลังงานไฟฟ้า และเป็นการให้บริการในลักษณะที่
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่ตอ้ งเจาะจงแหล่งทีม่ าของไฟฟ้าและ
REC ในการขอรับบริการ
โดยมีอัตราค่าบริการส่วนเพิ่ม (Premium)
เพิม่ เติมจากอัตราค่าไฟฟ้าตามปกติทคี่ รอบคลุม
ต้นทุนค่า REC รวมถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามที่
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะ
ก�ำหนดต่อไป (2) อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวจาก
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ และโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนเดิมในระบบไฟฟ้าทั้งของรัฐ

วัฒนพงษ์ คุโรวาท

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

(HDPE) ผสม UV Protection ซึง่ เป็นวัสดุ
ประเภทเดี ย วกับท่อส่งน�ำ้ ประปาจึงเป็นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อมและมีอายุการใช้งานนานกว่า
25 ปี อีกทัง้ การติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ปกคลุม
ผิวน�ำ้ ยั ง ช่วยลดการระเหยของน�ำ้ รวมทัง้ ยัง
ช่วยลดการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเพือ่ เป็นเชือ้ เพลิง
ผลิตไฟฟ้าจากต่างประเทศได้อกี ด้วย
ความส�ำเร็ จ ข อ งโซลาร์เซลล์ลอยน�้ำ
ไฮบริดเขื่ อ น สิรินธรถือเป็นก้าวส�ำคัญของการ
เดินหน้าผลิ ต ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดทีเ่ ชือ่ ถือ
ได้ และแสด ง ถึ งความมุง่ มัน่ เอาจริงเอาจัง
ในการส่งเสริ ม พลังงานสะอาดของไทย โดย
ให้ความส�ำคั ญ กับชุมชนโดยรอบ เพื่อการ

อยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยื น โดย กฟผ. ได้เตรียม
พัฒนาโครงการโซลาร์เซล ล์ ล อ ยน�ำ้ ไฮบริด
ในพืน้ ทีเ่ ขือ่ นของ กฟผ. ทัง้ 9 เขือ่ นทัว่ ประเทศ
รวม 16 โครงการอย่างต่ อ เนือ่ ง รวมก�ำลัง
ผลิตทัง้ หมด 2,725 เมกะวั ต ต์ เพือ่ เดินหน้า
สู่สังคมไร้คาร์บอนอย่ า ง แ ท้จริงในอนาคต
เพือ่ คนไทยทุกคน
และเอกชน ซึง่ เป็นการให้บริการพลังงานไฟฟ้า
และ REC ซึง่ มาจากแหล่งเดียวกัน โดยผูใ้ ช้
ไฟฟ้าต้องเจาะจงกลุ่มโรงไฟฟ้า (Portfolio)
ในการรับบริการ และอัตราค่าบริการก�ำหนด
จากต้นทุนการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ
REC ของแต่ละ Portfolio รวมถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ
ตามที่ กกพ. จะก�ำหนดต่อไป ทั้งนี้ ในการ
ก�ำหนดองค์ประกอบและโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้าสีเขียวทั้งสองรูปแบบ รวมถึงการ
จัดสรรต้นทุนการให้บริการแก่ผใู้ ช้ไฟฟ้าทัว่ ไป
ทีค่ รอบคลุมต้นทุนสาธารณะ และวิธกี ารและ
เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการ กกพ. จะ
พิจารณาก�ำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัตกิ าร
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ให้โปร่งใส
และเป็นธรรมต่อผูใ้ ช้ไฟฟ้าทุกกลุม่
ทั้งนี้ ยังมีมติเห็นชอบการทบทวนการ
ก�ำหนดอัตราเงินน�ำส่งเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
ตามหลักเกณฑ์การก�ำหนดโครงสร้างอัตรา
ค่าไฟฟ้า ประเทศไทย ปี 2554-2558 โดย
ให้มีการปรับปรุงข้อความการน�ำส่งเงินเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97(4) เพื่อ
การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่
มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย จากเดิม “โดย
เรียกเก็บจากผูร้ บั ใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าใน
อัตรา 0.5 สตางค์ตอ่ หน่วย” เป็น “โดยเรียก
เก็บจากผูร้ บั ใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าในอัตรา
ไม่เกิน 0.5 สตางค์ตอ่ หน่วย” เพือ่ ให้ กกพ.
สามารถก�ำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้าจากผู้รับใบอนุญาตจ�ำหน่ายไฟฟ้าเป็น
0 บาทต่อหน่วยเป็นการชัว่ คราว ซึง่ แนวทาง
ดังกล่าวจะช่วยลดผลกระทบภาระค่าไฟฟ้า
ต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่
เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้จา่ ยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อทุกภาคส่วน

พลังงาน/สิง่ แวดล้อม
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ก.พลังงานดันผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ตามแผนพีดพี ี รวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์
กระทรวงพลังงาน มองทางรอดของวิกฤต
พลั ง งานประเทศ ต้ อ งส่ ง เสริ ม การผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ระบบตามแผนพีดีพี
ฉบับใหม่ รวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า
นายกุลศิ สมบัตศิ ริ ิ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าว
ในงานเสวนาหาทางออก ฝ่าวิกฤต “พลังงานโลก”
ทางรอด “พลังงานไทย” ในหัวข้อ “ถอดบทเรียนวิกฤต
พลังงานโลก สะเทือนถึงไทย” จัดโดย สมาคมผูส้ อื่ ข่าว
เศรษฐกิจว่า ประเทศไทยและทั่วโลกต่างเผชิญกับ
วิกฤตโควิด-19 ตัง้ แต่ปี 2563 เป็นต้นมา และน�ำไปสู่
มาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ ส่งผลให้การใช้
พลังงานลดลงและผลักดันให้ราคาน�ำ้ มันดิบในตลาด
โลกปรับลดลงอย่างมาก แต่แล้วเมื่อโควิด-19 เริ่ม
คลีค่ ลายลงในช่วงปลายปี 2564
ความต้องการใช้น�้ำมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นส่งผลให้
ราคาน�ำ้ มันดิบกลับมาเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว และถูกซ�ำ้ เติม
จากปัญหาสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นในช่วง
เดือน ก.พ. 2565 ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับสูงขึน้ ไปอีก
122-140 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยน�้ำมันดีเซล ท�ำ
สถิตสิ งู สุดไปแตะ 180 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล ในเดือน
มี.ค. 2565 น�ำ้ มันดิบแตะระดับ 145 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล
และเบนซินอยูท่ รี่ ะดับ 160 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล
โดยในช่วงวิกฤตดังกล่าว ส่งผลให้ราคาพลังงาน
ปรับขึ้นยกแพงทั้งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รัฐบาล
จึงได้งัดมาตรการที่มีอยู่ออกมารับมือ ซึ่งในช่วงนั้น
กองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง มีเงินสะสมอยูป่ ระมาณ 4 หมืน่
ล้านบาท ก็น�ำไปใช้อุดหนุนราคาขายปลีกก๊าซหุงต้ม
(LPG) และอุดหนุนต่อเป็นเวลา 2 ปี ก่อนทยอยปรับขึน้
ราคาถังขนาด 15 กิโลกรัม 15 บาทต่อถัง จนล่าสุด
ราคาขายปลีกตรึงไว้อยูท่ ี่ 408 บาทต่อถัง จากต้นทุน
ทีแ่ ท้จริงควรปรับขึน้ ไปอยูท่ ปี่ ระมาณ 460 บาทต่อถัง
ด้านราคาน�้ำมันดีเซล ประเทศไทยเองถือเป็น
ประเทศน�ำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก
แม้จะมีการผลิตน�ำ้ มันจากแหล่งบนบกในประเทศได้เอง
แต่กม็ สี ดั ส่วน อยูท่ ี่ 8% เท่านัน้ ทีเ่ หลือ 92% เป็นการ
น�ำเข้า และส่วนใหญ่น�ำเข้าจากตะวันออกกลาง
จึงต้องอ้างอิงราคาดูไบมา โดยในช่วงไตรมาส 1
ปี 2565 ที่ราคาน�้ำมันปรับขึ้นไปทะลุ 100 ดอลลาร์
ต่อบาร์เรล ทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาตรการเมือ่
วันที่ 17 ก.พ. 2565 ปรับลดภาษีสรรพสามิตน�ำ้ มันลง
3 บาทต่อลิตร
ขณะที่กระทรวงพลังงานก็ได้ปรับลดสัดส่วน
การผสมน�ำ้ มันไบโอดีเซลจากบี 7, บี20, บี10 เหลือแค่

กุลศิ สมบัตศิ ริ ิ

สมฤดี พูพ
่ รอเนก

บี5 ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ เงินกองทุนน�ำ้ มันฯ ยังไม่มสี ถานะติดลบ
ทางกลุ่มรถบรรทุกก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐตรึงราคา
ดีเซล รัฐบาลก็ได้แบ่งเงินจากกองทุนน�ำ้ มันฯ เข้ามาช่วย
พยุงราคาไม่ให้เกิน 35 บาทต่อลิตร เพือ่ บรรเทาภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน จนปัจจุบันกองทุนน�้ำมันฯ
ติดลบกว่า 1 แสนล้านบาท
นอกจากนี้ ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักใน
การผลิตไฟฟ้า สัดส่วน 70% ซึง่ เดิมมาจากแหล่งก๊าซฯ
ในประเทศ ก็ตอ้ งหันไปน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
จากต่างประเทศ หลังเกิดปัญหาเปลีย่ นผ่านการบริหารจัดการ
ก๊าซฯ แหล่งเอราวัณ ท�ำให้กำ� ลังผลิตก๊าซฯ ลดลงเหลือ
ประมาณ 200-300 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน จากเดิมอยูท่ ี่
ประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ซึง่ ปัจจุบนั ปตท.สผ.
ที่เป็นผู้บริหารจัดการแหล่งเอราวัณฯ ก็อยู่ระหว่างเร่ง
การผลิตก๊าซฯ อย่างเต็มที่ และทีผ่ า่ นมา รัฐได้ให้ กฟผ.
เข้าไปช่วยแบกรับภาระจากการชะลอปรับขึ้นค่าไฟฟ้า
จนเป็นเงินกว่า 1 แสนล้านบาทแล้ว
อย่างไรก็ตาม ราคาน�้ำมันดิบในไตรมาส 3-4 ปีนี้
ปรับลดลงมาอยู่ท่ีระดับ 95-98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
แต่ในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.นี้ น�ำ้ มันดิบยังมีความต้องการใช้
สูงขึน้ เพราะเข้าสูช่ ว่ งฤดูหนาวในต่างประเทศ ท�ำให้ราคา
พลังงานในช่วงปลายปียงั มีความเสีย่ งด้านราคา
โดยประเมินว่า ช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ราคาก๊าซ LNG
จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์ต่อล้านบี
ทียู ขณะทีด่ รู าคา spot LNG เดือน ธ.ค.นี้ คาดว่า จะอยูท่ ่ี
30 ดอลลาร์ต่อล้านบีทียู ขณะที่มอร์แกนสแตนเลย์
คาดการณ์ปี 2566 ราคา LNG จะอยู่ 39 ดอลลาร์ตอ่ ล้านบีทยี ู
และไตรมาส 2 จะปรับขึน้ ไปแตะ 50 ดอลลาร์ตอ่ ล้านบีทยี ู
ซึง่ สอดคล้องกับการประเมินของ กลุม่ ปริซมึ ปตท. (PTT
PRISM) มองว่า จะอยูป่ ระมาณ 39 ดอลลาร์ตอ่ ล้านบีทยี ู
ทัง้ นี้ กระทรวงพลังงานประเมินว่า หากราคาน�ำ้ มัน
ดิบในปี 2566 อยูท่ รี่ ะดับ 100-110 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล

ยังเป็นระดับทีบ่ ริหารจัดการได้ เพราะปัจจุบนั กองทุน
น�ำ้ มันฯ ก็ใช้เงินเข้าไปพยุงราคาดีเซล ประมาณ 2-3 บาท
ต่อลิตร เพือ่ ไม่ให้ราคาขายปลีกเกิน 35 บาทต่อลิตร จาก
ก่อนหน้าที่ ทีต่ อ้ งเข้าไปพยุงถึง 14 บาทต่อลิตร ในช่วงที่
ราคาน�ำ้ มันดิบแตะระดับ 150 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล
“กระทรวงพลังงานยังเตรียมด�ำเนินมาตรการพยุง
อัตราค่าไฟฟ้าในไตรมาส 4 ปีนี้ ถึงไตรมาส 1 ของปี 2566
ให้อยูใ่ นอัตราไม่เกิน 4.72 บาทต่อหน่วย เพือ่ ลดภาระ
ค่าครองชีพให้กับประชาชน ภายใต้สมมติฐานราคาน�้ำมันที่
ระดับ 100 ดอลลาร์ตอ่ บาร์เรล โดยหากราคา LNG สูง
เกิน 25 ดอลลาร์ตอ่ ล้านบีทยี ู ก็จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงรอบ 9 เดือนปี 65
เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นร้อยละ 15.5

นันธิกา ทังสุพานิช
นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจ
พลังงาน ภาพรวมการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงเฉลีย่ เดือน
มกราคม–กันยายน 2565 อยู่ที่ 150.24 ล้านลิตร/วัน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ
15.5 โดยการใช้กลุม่ ดีเซลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.5 น�ำ้ มัน
อากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
84.0 น�ำ้ มันเตาเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.2 LPG เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 8.9 และการใช้ NGV เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.5
การใช้กลุม่ เบนซินเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.4 ขณะทีน่ ำ�้ มันก๊าด
ลดลงร้อยละ 8.1
ทั้งนี้ ภาพรวมการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มีแนวโน้ม
คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ี ประกอบกับมีการด�ำเนิน
มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้สามารถผ่อนปรนมาตรการและข้อจ�ำกัด
ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยดึงดูดให้
นักท่องเทีย่ วต่างชาติเข้ามาท่องเทีย่ วในไทยเพิม่ ขึน้

ท�ำให้การใช้นำ�้ มันกลุม่ เบนซินเดือนมกราคม–
กันยายน 2565 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 29.92 ล้านลิตร/วัน เพิม่
ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 5.4 ส�ำหรับ
การใช้แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ 95 และแก๊สโซฮอล์
อี85 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 7.01 ล้านลิตร/วัน 15.91
ล้านลิตร/วัน และ 0.92 ล้านลิตร/วัน ตามล�ำดับ
ขณะที่การใช้แก๊สโซฮอล์ อี20 และเบนซินลดลง
มาอยูท่ ี่ 5.54 ล้านลิตร/วัน และ 0.53 ล้านลิตร/วัน
ตามล�ำดับ
การใช้นำ�้ มันกลุม่ ดีเซลเดือนมกราคม–กันยายน
2565 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 72.41 ล้านลิตร/วัน เพิม่ ขึน้ จากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 18.5 การใช้ทเี่ พิม่ ขึน้ เป็น
ผลจากมาตรการช่วยเหลือโดยตรึงราคาน�ำ้ มันดีเซล
ไม่ให้เกิน 30-35 บาท/ลิตร ของมาตรการลดอัตรา
ภาษีสรรพสามิตน�ำ้ มันดีเซล และกลไกกองทุนน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง เนือ่ งจากราคาน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในตลาดโลก
มีความผันผวนสูง รวมทั้งปริมาณการใช้น�้ำมัน
ดีเซลพืน้ ฐานทีเ่ พิม่ ขึน้ จากภาคไฟฟ้า ส�ำหรับน�ำ้ มัน
ดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 63.70
ล้านลิตร/วัน และน�ำ้ มันดีเซลพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่
5.93 ล้านลิตร/วัน ขณะทีน่ ำ�้ มันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา
ปริมาณการใช้ลดลงมาอยู่ที่ 2.58 ล้านลิตร/วัน
และน�้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้
0.19 ล้านลิตร/วัน
การใช้นำ�้ มันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1)
เดือนมกราคม–กันยายน 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 7.94
ล้านลิตร/วัน เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ
84.0 เนือ่ งจากการผ่อนคลายมาตรการการบินและ
การเดินทางเข้า-ออกประเทศ รวมทั้งมาตรการ

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงไฟฟ้าเอกชน หันไปใช้
น�ำ้ มันดีเซลเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซฯ ซึง่ คาดว่า
จะใช้ดเี ซล ประมาณ 200-300 ล้านลิตร
รวมถึงขยายระยะเวลาปลดระวางโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
(ถ่านหิน) โรงที่ 8 ทีจ่ ะหมดอายุ 31 ธ.ค. 2564 ให้ยดื อายุตอ่ ไป
อีก 2 ปี ท�ำให้มกี ำ� ลังผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเพิม่ ประมาณ 300
เมกะวัตต์ ในอัตราประมาณ 2-3 บาทต่อหน่วย และยังมี
แผนให้นำ� โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงที่ 4 ทีป่ ลดระวางไปแล้ว
กลับมาเดินเครือ่ งผลิตไฟฟ้าเข้าระบบอีกครัง้ ซึง่ ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างศึกษา EIA คาดว่าจะมีความชัดเจนใน 2-3
เดือนข้างหน้า ซึง่ จะมีกำ� ลังผลิตไฟฟ้าเข้าระบบอีก 200 เมกะวัตต์

กระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ส่งผลให้ความต้องการใช้นำ�้ มันเพิม่ ขึน้
การใช้ LPG เดือนมกราคม–กันยายน 2565
เฉลี่ยอยู่ที่ 18.05 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ น ร้อยละ 8.9 เนือ่ งจากการใช้ใน
ทุกภาคเพิม่ ขึน้ โดยภาคขนส่งอยูท่ ี่ 2.16 ล้านกก./วัน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 28.4 ภาคปิโตรเคมีอยูท่ ี่ 8.13 ล้าน
กก./วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.6 ภาคอุตสาหกรรมอยูท่ ี่
2.04 ล้านกก./วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.5 และภาคครัว
เรือนอยูท่ ี่ 5.72 ล้าน กก./วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.4
การใช้ NGV เดือนมกราคม–กันยายน 2565
เฉลี่ยอยู่ที่ 3.40 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีกอ่ นร้อยละ 9.5 อย่างไรก็ตาม เมือ่
เทียบกับช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565 พบว่า
ยังคงทรงตัวในระดับเดิม
การน� ำ เข้ า น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง เดื อ นมกราคม–
กันยายน 2565 เฉลีย่ อยูท่ ี่ 1,034,357 บาร์เรล/วัน
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2
เนือ่ งจากความต้องการใช้เพิม่ มากขึน้ โดยการน�ำเข้า
น�ำ้ มันดิบอยูท่ ี่ 964,658 บาร์เรล/วัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ
12.9 โดยมูลค่าการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบอยูท่ ี่ 111,107
ล้านบาท/เดือน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 100.8 ส�ำหรับการน�ำ
เข้าน�ำ้ มันส�ำเร็จรูป (น�ำ้ มันเบนซินพืน้ ฐาน น�ำ้ มัน
ดีเซลพื้นฐาน น�้ำมันเตา น�้ำมันอากาศยาน และ
LPG) เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 69,699 บาร์เรล/วัน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 94.8 คิดเป็นมูลค่าการน�ำเข้ารวม 5,909
ล้านบาท/เดือน
การส่งออกน�้ำมันส�ำเร็จรูปเดือนมกราคม–
กันยายน 2565 เป็นการส่งออกน�ำ้ มันเบนซิน น�ำ้ มัน
ดีเซล น�ำ้ มันเตา น�ำ้ มันอากาศยาน น�ำ้ มันก๊าด และ
LPG โดยปริมาณส่งออกอยูท่ ่ี 164,808 บาร์เรล/วัน
ลดลงร้อยละ 36.8 คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวม 21,296
ล้านบาท/เดือน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.0

นอกจากนี้ จะต้องเร่งการผลิตก๊าซฯจากแหล่งใน
ประเทศ ทั้งการเร่งเพิ่มก�ำลังผลิตก๊าซฯแหล่งเอราวัณ
และเพิ่มการผลิตก๊าซฯแหล่งอื่นๆ ตลอดจนการจัดซื้อ
ก๊าซฯ จากเมียนมาเพิม่ เติมทัง้ แหล่งซอติกา้ และยาดานา
รวมถึงซือ้ ก๊าซฯ เพิม่ จากองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ
MTJA อีกทัง้ การรับซือ้ ไฟฟ้าพลังน�ำ้ จากลาว เพิม่ เติม
รวมถึงส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (อีว)ี เพือ่ ลดการ
ใช้นำ�้ มัน ซึง่ จากข้อมูลช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ ยอดซือ้
รถอีวี เพิม่ 223% หรืออยูท่ ี่ 13,298 คัน ซึง่ บอร์ดอีวกี ็
อยูร่ ะหว่างจัดท�ำมาตรการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนผลิต
แบตเตอรีใ่ นประเทศ เพือ่ ลดต้นทุนรถอีวใี ห้ประชาชนเข้า
ถึงรถอีวไี ด้งา่ ยขึน้ รวมถึงดูแลเรือ่ งของการจัดท�ำระบบ
ชาร์จไฟฟ้าทีบ่ า้ นเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก ขณะเดียวกัน
3 การไฟฟ้า คือ กฟผ., กฟน. และ กฟภ. ก็ได้เร่งประสาน
งานจัดท�ำเรือ่ งข้อมูลเชือ่ มโยงการใช้แอปลิเคชันรองรับ
การใช้งานรถอีวที หี่ ลากหลายยีห่ อ้ ให้สามารถเชือ่ มฐาน
ข้อมูลทัง้ ระบบ และในช่วงกลางปี 2566 กฟผ.จะเริม่ จัด
ท�ำระบบช�ำระค่าบริการชาร์จไฟฟ้าของรถอีวที ชี่ ำ� ระร่วม
กันได้” นายกุลศิ กล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานยังเร่งส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบตามแผน
พีดพี ี ฉบับใหม่ รวมกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ซึง่ จะมีการ
ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฯ ถึง 6,000 เมกะวัตต์ และมีโซลาร์
ลอยน�ำ้ ในเขือ่ นของ กฟผ.อีกประมาณ 2,700 เมกะวัตต์
แม้วา่ กฟผ.จะมีศกั ยภาพ ท�ำได้ถงึ 10,000 เมกะวัตต์ใน
20 ปี ตลอดจนพืน้ ทีเ่ หมืองแม่เมาะของ กฟผ. ทีห่ ากใน
20 ปีขา้ งหน้า เลิกใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็ยงั มีศกั ยภาพที่
จะท�ำโซลาร์ฟาร์มได้อกี ท�ำให้ตอ่ ไป กฟผ.จะกลายเป็น

ผูล้ งทุนพลังงานสะอาด รวมถึงรัฐยังเพิม่ การรับซือ้ ไฟฟ้า
จากพลังงานลมอีก 5 เท่า เป็น 1,500 เมกะวัตต์ และรับ
ซือ้ ไฟฟ้าจากขยะด้วย
ดังนัน้ การรับซือ้ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทีจ่ ะ
เข้าสูร่ ะบบเพิม่ ขึน้ กว่า 10,000 เมกะวัตต์ในอนาคต ภาค
รัฐจ�ำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบส่งไฟฟ้า
ให้ทนั สมัย ท�ำเรือ่ งสมาร์ทกริด และสมาร์ทมิเตอร์ ให้
พร้อมรองรับเรื่องของพลังงานหมุนเวียน และรถอีวี
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคต
รวมถึงยังต้องด�ำเนินการเรือ่ งของเทคโนโลยีพลังงาน
ใหม่ๆ เช่น ระบบกักเก็บคาร์บอน CCS และ CCUS

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า
จากกรณีที่ส�ำนักข่าวอิศรามีการเผยแพร่
ข่า วในประเด็นที่ส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือ สตง. ด�ำเนินการตรวจสอบ
โครงการบริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย
โดยพบปัญหาในขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน และข้อ
บกพร่องการโอนครุภัณฑ์ทุ่นดักขยะ ให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุน่ ดักขยะบาง
ส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์ สูญหาย บางแห่งมี
ชาวบ้านเข้ามาท�ำลาย ลักขโมย ท�ำให้เกิด
ความเสียหายนัน้
เมื่อทราบเหตุดังกล่าว จึงมอบหมายให้
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ โดยศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) และ
ส�ำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4
เร่งด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เป็นการด่วน
ทั้งนี้ จากการรายงานเบื้องต้นทราบว่า
ที่ ผ ่ า นมา กรมทะเลและชายฝั ่ ง ประสบ
ความส�ำเร็จในการจัดวางทุน่ ดักขยะทะเลใน
หลายพื้นที่ จึงท�ำให้จังหวัดสงขลาเล็งเห็น
ประโยชน์ที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือให้
ศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าว
ไทยตอนล่าง (ศวทล.) เขียนโครงการเพือ่ ขอ
งบประมาณจังหวัดมาใช้ด�ำเนินการภายใน
จังหวัดสงขลา เพือ่ ลดปริมาณขยะที่จะไหล
ลงสู่ทะเล และได้ผลักดันให้เสนอโครงการ
บริหารจัดการขยะทะเลบริเวณภาคใต้ฝง่ั อ่าวไทย
ด้วย เพื่อให้ขยะทะเลมีปริมาณลดลงอย่าง
ยัง่ ยืน
โดยขอจากงบประมาณกลุ่มจังหวัดเพื่อ
ด�ำเนินการในพืน้ ที่ 5 จังหวัดของภาคใต้ฝง่ั
อ่าวไทย ประกอบด้วย ชุมพร สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ซึง่ ก่อน

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565
ตลอดจนการท�ำเรื่องของกรีนไฮโดรเจน และในการ
ประชุม APEC 2022 ในเดือน พ.ย.นี้ ประเทศไทยจะมีการ
ลงนาม MOU กับต่างประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ เข้ามาท�ำเรือ่ ง
ของ CCUS รถอีวี ไฮโดรเจน และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
พลังงาน เป็นต้น
“กระทรวงพลังงาน เตรียมจัดท�ำของขวัญปีใหม่ให้
คนไทย โดยจะเสนอในการประชุม กพช.เดือน พ.ย.นี้
พิจารณาทัง้ เรือ่ งของ LPG และค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่ ใน
ส่วนของค่าไฟ ยังจะดูกลุม่ ผูใ้ ช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย
และ 500 หน่วยต่อ รวมถึงจะมีมาตรการเสริมส�ำหรับ
ผูใ้ ช้ไฟฟ้าทัว่ ไปด้วย”
ส�ำหรับความคืบหน้าการกู้เงินของกองทุนน�้ำมันฯ
หลังจากกระทรวงการคลัง ได้เข้ามาค�้ำประกันเงินกู้
วงเงิน 150,000 ล้านบาท ตามก�ำหนดระยะเวลา 1ปี
(6 ต.ค. 65-5 ต.ค. 66) นัน้ ทาง สกนช.อยูร่ ะหว่างจัดท�ำรายละเอียด

ด้าน นางสาวสมฤดี พูพ่ รอเนก รองอธิบดีกรม
ยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ความขัด
แย้งของรัสเซีย และยูเครน ทีเ่ กินเวลายาวนานมากว่า
8 เดือน และน่าจะยังยืดเยื้อต่อไปอีกนั้น ท�ำให้เกิด
วิกฤติพลังงานไปทัว่ โลก โดยท�ำให้อปุ ทานลดลง และ
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อเนื่องให้
อัตราเงินเฟ้อทัว่ โลกอยูใ่ นระดับสูง และกระทบภาวะ
เศรษฐกิจทั่วโลก เพราะรัสเซีย เป็นผู้ส่งออกน�้ำมัน
อันดับ 2 ของโลก และส่งออกก๊าซธรรมชาติ อันดับ 1
ของโลก ส�ำหรับในส่วนของสหภาพยุโรป (อีย)ู ได้รบั
ผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน เพราะพึง่ พาการน�ำเข้า
พลังงานจากยุโรปในสัดส่วนสูงมาก โดยน�ำเข้าก๊าซ
ธรรมชาติ สัดส่วน 40% น�ำ้ มัน 27% และถ่านหิน
46% คิดเป็นมูลค่า 3,714 ล้านบาท ส่งผลให้ยโุ รปต้อง

การใช้เงิน และแผนช�ำระหนีม้ าเสนอ คาดว่า จะออก
ประกาศเชิญชวนให้สถาบันการเงินร่วมเสนอเงินกู้ได้
ต้นเดือน พ.ย.นี้ และน่าจะได้รบั เงินกูก้ อ้ นแรกในเดือน พ.ย.นี้
เบือ้ งต้น แผนเงินกู้ จะเป็นการทยอยกูเ้ งิน 12 งวด โดย
1-2 งวดแรก วงเงินอยูท่ ี่ 30,000 ล้านบาท งวดต่อไป
วงเงิน 20,000 ล้านบาท แต่จะต้องกูเ้ งินให้เสร็จตามระยะ
เวลาเงือ่ นไข 1 ปี แต่ในส่วนของการช�ำระเงินกูย้ งั ด�ำเนิน
การไปต่อเนือ่ ง ซึง่ ในอดีตทีเ่ คยกูเ้ งิน 70,000 ล้านบาท
จะใช้เวลาช�ำระคืนประมาณ 3-4 ปี
นอกจากนี้ นายกุลิศ ยังก�ำชับว่า ภาครัฐได้งัด
มาตรการเข้ามาดูแลผลกระทบราคาพลังงานอย่างเต็มทีแ่ ล้ว
แต่สิ่งที่ส�ำคัญคือ คนไทยทุกคนจะต้องตระหนักถึงการ
ใช้พลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า และต้องเริม่ เรือ่ งการประหยัด
พลังงานอย่างจริงจัง เพราะ ค่าไฟฟ้า จะไม่ใช่ของถูกอีก
ต่อไป ดังนัน้ กลุม่ บ้านอยูอ่ าศัย ก็ตอ้ งเริม่ การประหยัด
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น แอร์ และขยายสู่ระดับสาธารณะ
เช่น ญีป่ นุ่ ทีเ่ ปิดแอร์ 28 องศาในอาคาร เป็นต้น แต่ที่
ส�ำคัญสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า
โรงแรม โรงงาน ทีม่ สี ดั ส่วนการใช้ไฟฟ้าปริมาณสูงจะ
ต้องมุง่ เรือ่ งการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ก็จะช่วย
ประเทศประหยัดต้นทุนน�ำเข้าเชือ้ เพลิงลงได้

ออกกฎหมาย และมาตรการต่างๆ เพือ่ ลดการพึง่ พา
พลังงานจากรัสเซีย
ส�ำหรับประเทศไทย การแก้ปัญหา และรับมือ
ผลกระทบให้กับประชาชน คล้ายๆ กับของอียู แต่
โดยส่วนตัว ต้องการให้คนไทย ประหยัดการใช้
พลังงาน ไฟฟ้าอย่างจริงจังมากกว่านี้ ส่วนการทีร่ ฐั บาล
ช่วยเรือ่ งราคาพลังงาน เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่โดยส่วนตัว อยาก
ให้ภาครัฐ พิจารณาราคาทีจ่ ะช่วยเหลือให้เหมาะสมกว่านี้
เพราะการให้ประชาชนยังต้องจ่ายค่าไฟฟ้า หรือ
น�ำ้ มันในราคาต�ำ่ เกินไป เพราะรัฐอุดหนุน ก็อาจไม่ได้
ตระหนักถึงการประหยัดอย่างจริงจัง เพราะยังรูส้ กึ ว่า
ยังสามารถจ่ายได้
นอกจากนี้ ภาครั ฐ อาจหาพั น ธมิ ต รประเทศ
ต่างๆ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ในการแก้ปญั หา
วิกฤตพลังงาน และดึงคนไทยมีส่วนร่วมในการแก้
ปัญหา และประหยัดอย่างจริงจัง เพราะไม่วา่ รัฐจะหา
มาตรการช่วยเหลืออย่างไร แต่หากคนไทยไม่ตระหนัก
ถึงการประหยัด หรือใช้อย่างรู้คุณค่าอย่างจริงจัง
รัฐบาลช่วยเหลือเท่าไรก็ไม่เพียงพอ

‘อรรถพล’ สัง่ ตรวจสอบทุน่ ดักขยะทะเล
วอน ศวทล.ของบลดปริมาณขยะไหลสูท่ ะเล

เริม่ ด�ำเนินโครงการนัน้ เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์วจิ ยั
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนล่าง
ได้ลงส�ำรวจความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ จี่ ะวางทุน่
ดักขยะทะเล พร้อมทั้งเข้าพบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ เพือ่ ขอความเห็นชอบในการ
ด�ำเนินการ และได้ประสานงานเบือ้ งต้นแล้วว่า
หากโครงการดังกล่าวมีการด�ำเนินการศึกษาวิจยั
เพือ่ จัดท�ำมาตรการบริหารจัดการขยะทะเลแล้ว
เสร็จ จะมอบทุน่ ดักขยะไว้ใช้งานในพืน้ ทีโ่ ดยจะ
ส่งมอบตามระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับ
โครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 ได้
รับการอนุมตั งิ บประมาณจ�ำนวน 21 ล้านบาท
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1
การจัดท�ำมาตรการบริหารจัดการขยะทะเล
โดยการวางทุน่ ดักขยะ กิจกรรมที่ 2 การด�ำน�ำ้
เก็บขยะระบบนิเวศแนวปะการังในทะเล กิจกรรม
ที่ 3 การเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมที่ 4
การจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในพืน้ ที่
โดยงบประมาณที่ได้รับเป็นงบลงทุนเพียง
อย่างเดียวตามกิจกรรมที่ 1 ด�ำเนินการจัดซือ้

จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) วงเงิน 15,563,000 บาท แต่
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 19 (Covid-19) ท�ำให้กจิ กรรมที่ 2, 3, 4
ทางจังหวัดสงขลาขอยกเลิกและให้สง่ คืนเงิน
เพื่อไปช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดใน
ช่วงนัน้ การจัดวางทุน่ ดักขยะดังกล่าว มีการ
ศึกษาวิจยั ข้อมูลขยะ ชนิด จ�ำนวน ประเภท
ขยะ และแหล่งทีม่ า ซึง่ ข้อมูลทัง้ หมดได้นำ�
ชีแ้ จงเพือ่ จัดประชุมแสดงความคิดเห็นและ
จัดท�ำมาตรการบริหารจัดการขยะ ในพื้นที่
5 จังหวัด ภายใต้โครงการ
จากปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามข้อตรวจพบของ
สตง.นัน้ กรมทะเลและชายฝัง่ ได้สงั่ การให้
ศวทล. และส�ำนักงานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝัง่ ที่ 4 ด�ำเนินการประสานงานกับ
5 จังหวัด เพื่อพิจารณาการน�ำทุ่นดักขยะ
ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ พร้อมเร่งประสานงาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกับให้พนี่ อ้ งเครือข่าย
ชุมชนชายฝั่งช่วยกันสอดส่องดูแลทุ่นดัก
ขยะ หากพบเห็นว่าอุปกรณ์มกี ารช�ำรุดหรือ
เสียหายให้แจ้งไปยัง ศวทล. เพือ่ เข้าท�ำการ
ซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดงั เดิมอีกครัง้
ส�ำหรับปัญหาการจัดวางทุ่นดักขยะใน
บริเวณทีไ่ ม่เหมาะสม กรมทะเลและชายฝัง่
พร้อมจะส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
น�ำไปจัดวางในพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อระบบนิเวศทางทะเลและ
ชายฝัง่ ต่อไป

พลังงาน/สิง่ แวดล้อม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

อบจ.ระยองและพันธมิตรคืนหาดสวยฯ

IRPC ทุม่ งบลงทุนกว่า 589 ล้านบาท

ย�ำ้ จุดยืนรับผิดชอบต่อสังคม/สิง่ เแวดล้อม

ขยายลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกใหญ่สดุ ในประเทศ

IRPC เดินหน้าขยายการลงทุนผลิตเม็ด
พลาสติก พีพี สปันบอนด์ ใหญ่สดุ ในประเทศ
พีพอี าร์ เกรดผลิตท่อน�ำ้ ไร้สารทาเลต และพีอี
100 อาร์ซี เกรดผลิตท่ออุตสาหกรรมทนทาน
พิเศษ รายแรกในภูมภิ าค
IRPC ทุ่มงบลงทุนกว่า 589 ล้านบาท
เดินหน้า 3 โครงการ ในผลิตภัณฑ์ Smart Material
เม็ดพลาสติก พีพี สปันบอนด์ (PP Spunbond)
190,000 ตันต่อปี ใหญ่ที่สุดในประเทศ รับ
กระแสโลกในเรื่องการดูแลสุขภาพพีพีอาร์
(PPR: PP random copolymer pipe) 80,000
ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน�้ำร้อนน�้ำเย็น ทนทาน
พิ เ ศษ ไร้ ส ารทาเลตรายแรกของภู มิ ภ าค
รวมถึงเอชดีพีอี 100-อาร์ซี (HDPE 100-RC)
40,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
มี ค วามแข็ ง แรง ทนทาน และมี อ ายุ
การใช้งานยาวนานถึง 100 ปี พร้อมออกสูต่ ลาด
ในประเทศและต่างประเทศภายในปี 2567
นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผย
ว่า IRPC ใช้เงินลงทุนกว่า 589 ล้านบาท
ขยายก�ำลังการผลิตเม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ
3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายก�ำลังการ
ผลิตเม็ดพลาสติก พีพี สปันบอนด์ จาก 48,000
เพิม่ เป็น 190,000 ตันต่อปี งบลงทุน 162 ล้านบาท
2. โครงการผลิตเม็ดพลาสติก พีพี เกรดทีใ่ ช้
ผลิตท่อ 80,000 ตันต่อปี งบลงทุน 200 ล้านบาท
และ 3. โครงการผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก
เอชดีพอี ี 100-อาร์ซี เกรดท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่

คุณสมบัตทิ นแรงกระแทก ทนต่อแรงขีดข่วน
ได้ดมี าก มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ปี
จะช่วยให้งานก่อสร้างมีตน้ ทุนทีล่ ดลงจากการ
ใช้เครือ่ งเจาะดินและลากท่อใต้ดนิ แทนการขุด
เปิดหน้าดิน จึงช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และช่วยลดระยะเวลาในการ
ก่อสร้างอีกด้วย คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 1
ปี 2567 เช่นเดียวกัน
นายกฤษณ์ กล่าวย�้ำว่า การลงทุนใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ Smart Material ของ IRPC
ในครั้งนี้ สอดคล้องกับทิศทางของโลก (Global
Megatrends) ในเรือ่ งของการแพทย์และการ
ดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) ซึง่ จะ
มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิตของผู้คน
ยุควิถใี หม่ สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ซึง่ เป็น
หนึง่ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve)
ตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงรองรับ

งบลงทุน 227 ล้านบาท ทัง้ 3 โครงการคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2567 พร้อมรับตลาดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ
ทั้งนี้ การด�ำเนินการขยายก�ำลังการผลิต
เม็ดพลาสติก พีพี สปันบอนด์ ถือเป็นก�ำลังการ
ผลิตใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ และใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตแบบไร้สารทาเลต (non-phthalate) เน้น
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด และกระบวนการผลิต
ยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการใช้พลังงาน
ทางเลือกสวนโซลาร์ลอยน�ำ้ (flffl lfl oating solar farm)
ได้ถงึ 2,665 ตันคาร์บอนต่อปี มีกำ� หนดแล้วเสร็จ
ในไตรมาส 2 ปี 2567 โดยผลิตภัณฑ์สว่ นหนึง่ น�ำ
ไปป้อนโรงงานผ้าไม่ถกั ไม่ทอ บริษทั อินโนโพลีเมด
จ�ำกัด ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ อาทิ
หน้ า กากอนามั ย หน้ า กาก N95 ชุ ด กาวน์
ชุด PPE ผ้าอ้อมเด็กและผูใ้ หญ่ รวมถึงแผ่นกรอง
ต่างๆ เป็นต้น
ส�ำหรับโครงการผลิตเม็ดพลาสติก พีพีอาร์
เกรดที่ใช้ผลิตท่อน�้ำร้อนน�้ำเย็นในครัวเรือน
และในอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่ ท น
ต่อแรงขีดข่วนและแรงดันได้ดีมาก และยังทนสาร

เคมีมากกว่าท่อน�้ำประปาทั่วไป รวมทั้งมีความ
ปลอดภัยกว่า ผลิตจากเทคโนโลยีการผลิตแบบไร้
สารทาเลต (non-phthalate) แห่งแรกในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส 3 ปี 2567
ในส่วนของโครงการผลิตเม็ดพลาสติก เอชดีพอี ี
100-อาร์ซี เกรดท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มี

GC จับมือ อบต.ล�ำเหย

เปิดศูนย์บริหารจัดการขยะรีไซเคิล
ต้นแบบจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในนครปฐม
GC จับมือองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำเหย
เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลต้นแบบ
บริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัด
นครปฐม ขับเคลื่อนขยายผลการด�ำเนินงาน
โครงการ Community waste model จาก
จังหวัดระยองสู่จังหวัดนครปฐมสร้างโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อม
บู ร ณาการระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชน
ในรูปแบบการบริหารและจัดการขยะพลาสติก
แบบครบวงจร
GC จับมือองค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำเหย
เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบ
บริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัด
นครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นการขยายผลจาก
โครงการการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างครบ
วงจร (Community Waste Model) จากพืน้ ที่
จังหวัดระยองมาสูจ่ งั หวัดนครปฐม โดยน�ำระบบ
“YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม” เข้ามาช่วยจัดการ
พลาสติกใช้แล้วทั้งขวดชนิดใส หรือขวดน�้ำดื่ม
(PET Bottle) และขวดชนิดขุ่น (HDPE Bottle)
ตั้งแต่วิธีการคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง
ไปจนถึงการน�ำพลาสติกใช้แล้วไปรีไซเคิลอย่างครบ
วงจร เพือ่ น�ำพลาสติกใช้แล้วเข้าสูก่ ระบวนการ
จัดการอย่างถูกวิธี จนถึงการจัดการด้านการขาย
ให้กบั โรงงานเอ็นวิคโค (ENVICCO)

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
รัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพลังงาน
กล่าวว่า ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลฯ
ถือเป็นความร่วมมือกันระหว่าง องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลล�ำเหย ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม จังหวัดนครปฐม บริษทั พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC
บริษทั เอ็นวิคโค จ�ำกัด และ วิสาหกิจชุมชนรวมใจ
ขยะรีไซเคิลต�ำบลล�ำเหย ทีม่ เี จตนารมณ์รว่ มกัน
ในการด�ำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริหารและ
จัดการขยะรีไซเคิลฯ เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ
ที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่าง
ครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับ
กับนโยบายของประเทศในการขับเคลือ่ น BCG
(Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระ
แห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน
BCG โดยการน�ำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม มาช่วยในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของ
ประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาส สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ลดผลกระทบ

สิง่ แวดล้อม และลดค่าใช้จา่ ยของหน่วยงานภาครัฐ
ในการจัดการขยะชุมชนอีกด้วย
ด้าน นายวิบูลย์ ชูชีพชื่นกมล ประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า GC ตระหนักถึงความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
สังคม ชุมชน และการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามหลัก ESG โดยมีมงุ่ เน้นการบริหารจัดการ
ขยะชุ ม ชนอย่ า งครบวงจร หรื อ Community
Waste Model เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหาร
จั ด การขยะกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น และเชื่ อ มโยง
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การขยายตัวของสังคมเมืองและโครงการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
IRPC ในการต่อยอดนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าให้
กับสังคมควบคูก่ บั สิง่ แวดล้อม ตามวิสยั ทัศน์
“สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วสั ดุและพลังงาน
เพือ่ ชีวติ ทีล่ งตัว
ขยะพลาสติกหมุนเวียนน�ำกลับมาใช้ใหม่ ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)
GC ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล�ำเหย
ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จั ง หวั ด นครปฐม และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนรวมใจ
ขยะรีไซเคิลต�ำบลล�ำเหย พัฒนาศูนย์บริหาร
และจัดการขยะรีไซเคิลฯ เพือ่ สร้างศูนย์บริหาร
และจัดการขยะรีไซเคิลให้เป็นต้นแบบบริหาร
จัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกใน
จังหวัดนครปฐม โดยมุง่ หวังให้ชว่ ยลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้
โดย GC ได้นำ� ระบบ YOUเทิรน์ แพลตฟอร์ม
เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทีค่ รอบคลุมตลอด
Supply chain ด้วย Application YOUเทิรน์
ตั้งแต่การจัดเก็บบันทึก การจัดท�ำบัญชี จัดท�ำ
Stock จนถึงการจัดการด้านการขายให้แก่โรงงาน
ENVICCO เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกง่ายดาย นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหาร
จัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ GC
ได้สนับสนุนอุปกรณ์เครือ่ งอัดก้อนขยะ เครือ่ งมือใน
การขนย้าย รวมทัง้ สนับสนุน Smart ซาเล้ง หรือ
EV ซาเล้ง ส�ำหรับใช้ในการขนส่งขยะในชุมชน
พร้อมทัง้ การเชือ่ มโยงกับระบบการบริหารจัดการ
ขยะของสามพรานโมเดล เพื่อให้ชุมชนบริหาร
จัดการขยะได้อย่างครบกระบวนการ

บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ SPRC ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด ระยอง อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาแหลม
หญ้า–หมู่เกาะเสม็ด ส�ำนักงานทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่ 1 สมาคมผู้ประกอบการ
โรงแรมทีพ่ กั เกาะเสม็ด และหน่วยงานภาครัฐ

ภาคเอกชน จัดกิจกรรม “คืนหาดสวย คลีนหาดใส”
สานต่อแคมเปญ “คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นต์”
(Carbon Neutral Event) กิจกรรมชดเชยคาร์บอน
จากการจัดอีเว้นต์ ณ หาดทรายแก้ว เกาะ
เสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อบริหารจัดการ เก็บ
คัดแยก รวบรวมขยะ สร้างความสะอาดสวยงาม
ปลอดภัย ตอกย�ำ้ จุดยืน และความมุง่ มัน่ ในการ
รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
อันจะช่วยกระตุน้ การท่องเทีย่ วต่อไป
นายพงษ์กรณ์ ช่อชูวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบริหาร
ระบบความปลอดภัย คุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่

นายมงคล โสภาพ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลล�ำเหย จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า
การด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การขยะ
รีไซเคิลฯ แห่งนี้ ได้รบั ความร่วมมืออย่างเต็มทีจ่ าก
ส�ำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
จังหวัดนครปฐม บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษทั เอ็นวิคโค จ�ำกัด
และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลต�ำบล
ล�ำเหย เพือ่ ลดปัญหาสิง่ แวดล้อมในชุมชนทีเ่ กิดจาก
การจัดการขยะไม่ถกู ต้อง ส่งเสริมให้ชมุ ชนมีการ
บริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร
ตัง้ แต่ตน้ ทางจนถึงปลายทาง ตลอดจนสนับสนุน

จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SPRC เปิดเผยว่า กิจกรรม
‘คืนหาดสวย คลีนหาดใส’ มีจุดประสงค์เพื่อ
บริหารจัดการขยะใต้นำ�้ ขยะบนชายหาด เพือ่
แสดงความมุ่งมั่นของจังหวัดระยอง ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ ว โดยค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

เพื่อให้ชายหาดและใต้ทะเล สะอาด ปลอดภัย
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดระยองต่อไป
มากไปกว่านัน้ ยังเป็นการสอดรับการกระแสด้าน
การลดคาร์บอน อย่าง ‘คาร์บอนนิวทรัลอีเว้นต์’
(Carbon Neutral Event) อีกด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมครัง้ นี้ SPRC ได้สนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการขยะ 300,000
บาท พร้อมพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม
ส� ำ หรั บ แคมเปญ คาร์ บ อนนิ ว ทรั ล อี เ ว้ น ต์
(Carbon Neutral Event) เป็นแนวคิดทีท่ างบริษทั
SPRC ให้ความส�ำคัญและมุ่งที่จะปฏิบัติอย่าง
ต่อเนือ่ ง กล่าวคือทุกครัง้ ทีจ่ ดั กิจกรรมขึน้ มักจะ
มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของปัญหาที่เกิดขึ้น และต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนภายใต้แนวคิด “สังคม
คาร์บอนต�ำ่ ” ซึง่ ยังรวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรม
การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่
น�ำไปสูส่ งั คมคาร์บอนต�ำ่ อย่างยัง่ ยืน

ให้เกิดการจ้างงาน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้ กั บ คนในชุ ม ชนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยกระดั บ
การจัดการขยะจากธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชนสูศ่ นู ย์
บริหารจัดการขยะรีไซเคิล ทีส่ ามารถคัดแยกและ
จัดเตรียมพลาสติกรีไซเคิลจ�ำหน่ายให้แก่โรงงาน
โดยตรง เป็นการเพิม่ รายได้และสร้างการมีสว่ นร่วม
ในชุมชน ทัง้ ในการคัดแยกและการบริหารจัดการ
ขยะอย่างถูกวิธี และขยายผลต่อยอดความรู้
สู่ชุมชนข้างเคียงและในวงกว้างท�ำให้ชุมชน
สามารถพึง่ พาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล ต้นแบบ
บริหารจัดการขยะพลาสติกแห่งแรกในจังหวัด

นครปฐม มุ่งหวังเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน โดยปริมาณขยะพลาสติก
ที่คาดว่าจะสามารถรวบรวมเข้าสู่กระบวนการ
รีไซเคิลได้มากถึง 60 ตัน/ปี และลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,860 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งเทียบเท่ากับ
การปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากถึง 687 ต้น

พลังงาน/สิง่ แวดล้อม
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บางจากสร้างสมดุลความมัน่ คงพลังงาน
ผ่านเทคโนฯ และแนวทางดูดซับคาร์บอน
โดย มนวิภา จูภบิ าล

กรรมการบริษทั วีอาร์ทวินส์ จ�ำกัด

ความมัน่ คงทางสิง่ แวดล้อมกับประชาธิปไตย

ข

“

ณะที่ ส มาชิ ก UN ทั่ ว โลก ก� ำ ลั ง
ประชุมกันที่อียิปต์ ว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ COP 27
(The United Nations’ annual climate
change conference) ในธีมการลดคาร์บอน
การเปลี่ยนผ่านพลังงาน นวัตกรรมที่เป็น
ทางออก การเงิ น เพื่ อ สภาพภู มิ อ ากาศ
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และอืน่ ๆ

ในประเทศไทยก็มีการประชุมเรื่อง
“ประชาธิ ป ไตยกั บ ความมั่ น คงทาง
สิง่ แวดล้อม” ซึง่ เป็นหัวข้อย่อยหนึง่ ในห้า
หัวข้อ ของการประชุมวิชาการสถาบัน
พระปกเกล้าครัง้ ที่ 24 (KPI Congress
24) ในธีม “ความท้าทายของความ
มั่ น คงใหม่ กั บ ประชาธิ ป ไตย” New
Security Challenges and Democracy
ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2565
มี บ ทสรุ ป ที่ นั ก วิ ช าการและผู ้ ร ่ ว ม
ประชุ ม หาทางออกร่ ว มกั น ว่ า การ
บริหารงานที่มีธรรมาภิบาลและเป็น
ประชาธิ ป ไตยจะน� ำ ไปสู ่ ก ารเผชิ ญ
และรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ อีกทั้ง
ยั ง ต้ อ งมี ก ารท� ำ งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
เป็นหุน้ ส่วน สร้างสมดุลในระบบต่างๆ
ทั้งคนและระบบธรรมชาติ เพราะมี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ร่วมกัน ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของโดยตรง
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Development
Programme : UNDP) ได้เสนอองค์ประกอบ
ความมัน่ คงของมนุษย์ 7 ประการ ได้แก่
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความมัน่ คง
ทางอาหาร ความมั่นคงทางสุขภาพ
ความมัน่ คงทางสิง่ แวดล้อม ความมัน่ คง
ส่วนบุคคล ความมัน่ คงของชุมชน และ
ความมั่นคงทางการเมือง ความมั่นคง
ของมนุษย์ ต้องเป็นอิสระจากความกลัว
และความอยาก (freedom from fear
and freedom from want) จึงมีความ
หลากหลายและเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
ตามสภาพของกระแสสังคมและสภาพ
แวดล้อมในช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกัน ภัย
คุกคามต่อความมัน่ คงใหม่ (non-traditional security) ซึง่ มิได้จำ� กัดแค่เพียง
ความมั่นคงของรัฐแบบดั้งเดิม (state
security) อีกต่อไป เรียกว่าภัยคุกคาม
แบบร่วมสมัย (contemporary security threat) ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
หลัก ได้แก่ ความท้าทายทางธรรมชาติ
(natural challenge) เป็นภัยทีเ่ กิดขึน้
ตามธรรมชาติ แ ละยากที่ จ ะควบคุ ม
และความท้าทายทางสังคม (societal
challenge) ที่เกิดขึ้นกับปัจเจกบุคคล
และชุมชน และส่งผลต่อการเมืองการ
ปกครองของสังคมนัน้
ในการประชุม COP 26 ปี 2564
ที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ทยไปร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์ ที่ประชุมมีพันธะสัญญา
เรื่องเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิ
เป็นศูนย์ net zero จะเป็นวิถีและ
หลักการส�ำคัญในการท�ำธุรกิจ เพือ่ ควบคุม
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า
2 องศาเซลเซียส โดยหลายประเทศได้
ท�ำตามข้อตกลงด้วยการด�ำเนินการทาง

นโยบายและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ประชุม “ประชาธิปไตยกับความมัน่ คง
ทางสิง่ แวดล้อม” กล่าวถึงสถานการณ์
ความเสี่ ย งด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในปั จ จุุ บั น
ซึ่ ง มี ห ลายประเด็ น ที่ น ่ า กั ง วล เช่ น
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น ขยะ
เพิ่ ม ขึ้ น มี ค วามล้ ม เหลวหรื อ ความ
ไม่ เ พี ย งพอในการรั บ มื อ เรื่ อ งโลกร้ อ น
ภู มิ อ ากาศที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งสุุ ด ขั้ ว
น�้ำท่วมมากขึ้น ผืนดินแห้งแล้งมากขึ้น
มี ก ารสู ญ เสี ย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติจะสูญหาย
ไป ตัวอย่างประเด็นสิง่ แวดล้อมดังกล่าว
ท�ำให้เกิดความท้าทายต่อกระบวนการ
ของประชาธิปไตย ว่ากลไกทีม่ อี ยูไ่ ด้นำ�
ไปสูเ่ ป้าหมายด้านโอกาส สิทธิ เสรีภาพ
ความยุตธิ รรม และการอยูใ่ นสภาวะแห่ง
สิ่งแวดล้อมที่สันติสุขอย่างยั่งยืนของ
ประชาชนแล้วหรือไม่ อย่างไร
สถานการณ์ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม
แยกได้เป็น 2 แบบ คือ ผลกระทบ
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น โลกร้ อ น เป็ น
Negative Externality และการแบ่ง
ปั น ทรั พ ยากรกั น เป็ น Share Resources เช่น การใช้แม่น�้ำโขงร่วม
กันประชาธิปไตย แบบใดที่จะรับมือ
กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมได้ ต้อง
ใช้ทั้งแนวทางประชาธิปไตยเชิงนิเวศ
สีเขียว Democratic Governance
หรือหลักประชาธิปไตย 12 ประการที่
ตอบโจทย์ธรรมาภิบาล ประชาธิปไตย
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมาย SDG17 ประชาธิปไตยแบบ
ลดการรวมศูนย์ ภาครัฐต้องไม่มองแค่
เขตแดน สร้างเครือข่ายภาคประชาชน
จากฐานราก สร้ า งเครื่ อ งมื อ และ
นวัตกรรมในระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
สร้างระบอบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ใช้ ห ลั ก TPJ (Transparency,
Participation, Justice) อนุรักษ์และ
พัฒนาควบคู่กันไป เช่น การที่คนอยู่
กับช้างป่า หลักความรับผิดชอบ โดย
รัฐก�ำหนดนโยบาย เอกชนผลิตอย่าง
รับผิดชอบ และประชาชนบริโภคอย่าง
ยั่งยืน และการสร้าง SEA (Strategic
Environmental Assessment) ที่
ไม่ใช่ EIA ในการประเมินคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแต่เป็นระดับการประเมินทาง
ยุทธศาสตร์
สิ่ ง แรกที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การเพื่ อ
เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงด้านสิ่ง
แวดล้อมและประชาธิปไตย คือ ส่ง
เสริมสิทธิของประชาชนให้ได้รับการ
คุ้มครอง สร้างการรับรู้ให้ประชาชน
เข้ า ใจเรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ ม Climate
Action Literacy สร้ า งสมดุ ล ของ
การพัฒนาและการอนุรักษ์ในการใช้
ทรั พ ยากร สร้ า งคนให้ เ ป็ น Green
Active Citizen และสื่อสารให้คน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน
นวั ต กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม มี
เครื่ อ งมื อ ระดั บ สากลที่ เ ป็ น ความ
ตกลงระหว่ า งประเทศ และเครื่ อ ง
มื อ กฎหมายระดั บ ประเทศ ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยควรมีการปรับรื้อกฎหมาย
ในประเทศให้ตอบโจทย์ รวมทัง้ ปรับแก้
กติกาในรัฐธรรมนูญในเรื่องการตรวจ
สอบด้วย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จะเข้าไปสนับสนุนให้ประเทศก้าวข้าม
ความท้ า ทาย ด้ ว ยการลงทุ น พั ฒ นา
และส่งเสริมนวัตกรรม องค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของตนเอง ให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจหมุนวน (circular economy) ต่อไป

กลุ่มบริษัทบางจาก จัดสัมมนาประจ�ำปี
ครัง้ ที่ 12 ภายใต้หวั ข้อ “Energy Security and
Carbon Sequestration” ร่วมขับเคลื่อน
การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อสร้างโลกยั่งยืน
ควบคูก่ บั การสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุม่ บริษทั บางจาก และกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ บริษทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy Security and
Carbon Sequestration” ชีใ้ ห้เห็นถึงความจ�ำเป็น
ทีโ่ ลกจะยังต้องพึง่ พาพลังงานฟอสซิลไปอีกระยะ
หนึง่ เนือ่ งจากการเปลีย่ นผ่านสูพ่ ลังงานสะอาด
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ชั่วข้ามคืน แต่การดูดซับ

ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช

ต่างๆ รวมถึงการก�ำหนดนโยบายด้านการเงิน เช่น
ภาษีคาร์บอน (carbon tax) และการสนับสนุน
การซือ้ ขายคาร์บอนเครดิตจะท�ำให้มกี ารจัดสรร
ทรัพยากรโดยภาคเอกชนกันเอง โดยธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาก น�ำเงิน
ส่วนหนึง่ มาซือ้ คาร์บอนเครดิตเพือ่ เป็นการชดเชย

ทุกปีตงั้ แต่ ปี 2554 เป็นต้นมา เพือ่ สะท้อนให้
สาธารณชนได้เห็นถึงประเด็นด้านสังคมหรือ
สิง่ แวดล้อมทีค่ วรตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขหรือ
พัฒนา เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากทุกภาคส่วน
เช่ น เรื่ อ งปั ญ หาการจั ด การขยะ ภั ย แล้ ง
การจัดการน�ำ้ นวัตกรรมและภาวะโลกร้อน

ความต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานทั่ ว โลกยั ง คงสู ง ขึ้ น
ต่อเนื่อง ท�ำให้ก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันจะยัง
คงเป็ น แหล่ ง พลั ง งานที่ ส� ำ คั ญ ของโลกไปอี ก
หลายทศวรรษ มนุษย์จึงต้องพัฒนาเทคโนโลยี
การจั ด การคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
การใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น หรื อ การท� ำ ธุ ร กิ จ เพื่ อ
แก้ปญั หาสภาพอากาศ รวมถึงการใช้การดูดซับทาง
ธรรมชาติรว่ มสร้างความยัง่ ยืนให้แก่โลก ควบคู่
กันกับการขยายการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน

คาร์บอนทัง้ ทางธรรมชาติและด้วยเทคโนโลยี จะ
ท�ำให้พลังงานฟอสซิลสามารถสร้างสมดุลให้กบั
การเปลีย่ นผ่านด้านพลังงานได้
ส�ำหรับงานสัมมนาประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท
บางจากในปีนจี้ ดั ขึน้ เพือ่ สะท้อนความส�ำคัญของ
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่ก�ำลังเป็น
ประเด็นท้าทายที่ทั่วโลกต้องเผชิญ เมื่อแนวโน้ม

เห็นที่จะเป็นไปตามคาด ที่ว่า
คนท� ำ งานอยู ่ ที่ ไ หนก็ ท� ำ งาน อย่ า ง อรรถพล
เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
เมื่อครั้งอยู่กรมควบคุมมลพิษที่มีข่าวออกแทบ
ทุกวัน และก็ได้สร้างผลงานมากมาย ทุกอย่าง
มีความคืบหน้าไปมาก จนท�ำให้หลายคนได้รจู้ กั
กรมควบคุมมลพิษมากยิง่ ขึน้ ทัง้ บทบาท หน้าที่
การท�ำงานและได้ฝากฝังการสานงานต่อให้กับ
ปิน่ สักก์ สุรสั วดี หวังฝากผีฝากไข้ดว้ ยเป็นอธิบดีหนุม่
รุน่ ใหม่ แต่พอเอาเข้าจริง งานของกรมควบคุม
มลพิษก็กลายเป็นหน่วยงานลับแลหายเข้ากลีบเมฆ
เหมือนเช่นเคย ข่าวความคืบหน้าเกีย่ วกับผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมก็หาย แม้แต่ผลการรายงานค่า
ฝุน่ ละออง PM 2.5 ทีเ่ คยรายงานก่อนหน้านีก้ ็
ไม่มีเลยแม้แต่น้อย งานนี้ สงสารชาวบ้านตา
ด�ำๆ ทีต่ อ้ งกลับมาทนทุกข์ กับนายทุนใหญ่ทที่ ำ� ลักไล่
ท�ำลายธรรมชาติอกี เช่นเคย
แต่กรมทีก่ ลับมามีบทบาทมากขึน้
มีข่าวหนักขึ้นก็เห็นจะเป็นกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งที่มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับ
ทรัพยากรทางทะเลตลอด ท�ำให้กรมนี้มีสสี ันขึ้นมา
มากเลยทีเดียว
ประเทศไทยก�ำลังจะมีงานใหญ่
ระดับประเทศก็คือการประชุมเอเปก ทางด้าน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ได้มงี านใหญ่เช่นกันก็คอื การประชุมผูน้ ำ� ความ
ยั่งยืนประจ�ำปี GCNT Forum 2022 งานนี้
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (รมว.ทส.)
พร้อมด้วย จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ปกท.ทส.)
เข้าร่วมการประชุมนีด้ ว้ ย ปีนจี้ ดั ภายใต้แนวคิด
Accelerating Business Solutions to Tackle
Climate & Biodiversity Challenges ทีส่ มาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย หรือ
GCNT (Global Compact Network Thailand)

และสร้างทางเลือกของแหล่งพลังงานเพือ่ ความยัง่ ยืน
ขณะทีโ่ ลกก�ำลังเปลีย่ นผ่านไปสูพ่ ลังงานสะอาด
เพือ่ ไปสูเ่ ป้าหมาย Net Zero
ทั้ ง นี้ ในช่ ว งรอยต่ อ การเปลี่ ย นผ่ า นจาก
พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดนั้นต้องใช้
ทัง้ เวลาและเงินทุนมหาศาล รวมถึงเทคโนโลยีที่
เหมาะสม โดยมี Taxonomy หรือการจัดหมวดหมู่
ธุรกิจการลงทุนที่ช่วยลดคาร์บอนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ชวยเร่งให้การ
เปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้เร็วขึ้น สร้างมูลค่า
ให้การลงทุนที่จะช่วยให้เกิดการลดคาร์บอน
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนมากขึ้นผ่านสิทธิประโยชน์

และน� ำ เงิ น ส่ ว นนั้ น มาพั ฒ นาธุ ร กิ จ พลั ง งาน
สะอาด ช่วยเร่งให้เกิดการเปลีย่ นผ่านอีกทางหนึง่
กลุม่ บริษทั บางจาก จึงให้ความส�ำคัญกับการ
สร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน
3 ประการ (Balancing the Energy Trilemma)
ได้แก่ ความมัน่ คงด้านพลังงาน (Energy Security)
การเข้าถึงพลังงาน (Energy Affordability)
และความยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
(Environmental Sustainability) เพือ่ สร้างสมดุล
ระหว่างการน�ำพลังงานจากโลกมาใช้ ซึ่งมีผล
ต่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สชู่ นั้ บรรยากาศ
กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลโลกใบนี้ให้
ยัง่ ยืน และได้มกี ารตัง้ เป้าหมายสู่ Net Zero ในปี
ค.ศ. 2050 (Carbon Neutrality ในปี 2030) ผ่าน
แผนงาน BCP 316 NET
ทั้งนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) จัดสัมมนาสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำปี

วราวุธ ศิลปอาชา

จตุพร บุรษุ พัฒน์

ร่วมกับ สหประชาชาติ ประเทศไทย และองค์กร
สมาชิกกว่า 110 องค์กร ทัง้ ไทยและต่างประเทศ
รวมพลั ง จั ด ขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม มาตรการรั บ มื อ กั บ
วิกฤตจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
ในการประชุ ม ฯ รมว.ทส.
ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงแนวทางการรับมือกับการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศของไทย ว่ า
ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศอย่ า ง
รุนแรงเป็นล�ำดับที่ 9 ของโลก ท�ำให้ตอ้ งปรับปรุง
“ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกต�่ ำ ของประเทศไทย” หรื อ
LT-LEDS ที่ ทุ ก ภาคส่ ว นจะต้ อ งร่ ว มมื อ กั น
ขับเคลื่อน และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�ำเป้า
หมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก�ำหนด ฉบับ
ปรับปรุง ครัง้ ที่ 2 (The 2nd updated NDC)
เพิ่มเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ 40% ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยมีแนวทาง
และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกทีส่ ำ� คัญ เช่น
การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน (RE)
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การส่งเสริม
การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ผ่านความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน และในการประชุม COP27
ระหว่างวันที่ 3- 18 พฤศจิกายน 2565 ทีจ่ ะถึงนี้
ณ เมือง ชาร์ม เอล ชีค สาธารณรัฐอาหรับอียปิ ต์
จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการน�ำเสนอ
ผลงานความส�ำเร็จของไทย ในการด�ำเนินการภายใต้

อรรถพล เจริญชันษา

ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส ทีจ่ ะแสดงศักยภาพ
และความพร้ อ มในการน� ำ พาประเทศไทย
ก้าวสู่ Carbon Neutrality อย่างยัง่ ยืนต่อประชาคม
โลกอีกครัง้
ทส.เอาจริ ง ปลั ด ฯ จตุ พ ร
เร่งติดตามตั้งกรม Climate Change ย�้ำ เพื่อ
ประโยชน์ประเทศชาติ และการปฏิรูประบบ
ราชการโดยแท้จริง โดย จตุพร บุรุษพัฒน์
ปกท.ทส. ได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญและโอกาส
ที่ดีในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
กระทรวงฯ เพือ่ รองรับสถานการณ์โลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศทีเ่ ป็นวาระส�ำคัญของโลก การปรับเปลีย่ น
ในครั้งนี้ จึงจะเป็นการตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้น
เพือ่ ให้มกี ารแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม และ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และจากการ
ร่วมกันพิจารณารายละเอียดค�ำชี้แจงประกอบการ
ขอปรั บ ปรุ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการ กรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

เปิดทะเลหมอก “พะเนินทุง่ ”

ปิน่ สักก์ สุรสั วดี

ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม เป็น กรมการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. .... ร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. .... และ
ร่าง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม พ.ศ. .... ได้มอบหมายให้ฝา่ ยเลขานุการ
และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับค�ำ
แนะน�ำจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงาน ก.พ.
และส�ำนักงบประมาณ ไปปรับปรุงรายละเอียด
เพือ่ ให้มคี วามสมบูรณ์ชดั เจนยิง่ ขึน้ ก่อนเสนอขอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) เพื่อเสนอ
เข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป ควบคู่กับการเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงฯ ในพื้นที่
ฝ่ายปกครอง ต�ำรวจท่องเทีย่ ว ผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วจังหวัดเพชรบุรี นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเรือ
และตัวแทนภาคประชาชน ลงพืน้ ทีต่ รวจความพร้อมการเปิดแหล่งท่องเทีย่ วเขาพะเนินทุง่ ภายหลัง
จากได้ปิดปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว
ตามมาตรการการท่องเทีย่ ววิถใี หม่ (New Normal) และมาตรฐานความปลอดภัยในการรองรับ
นักท่องเทีย่ ว ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

เกษตรน�ำไทย

“กรกอ.” เห็นชอบ “เพชรบุรฟี ดู้ วัลเลย์”
เขตอุตฯ เกษตรใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ

อลงกรณ์ พลบุตร

“อลงกรณ์” เผย “กรกอ.” มีมติเห็นชอบ
โครงการ “เพชรบุรฟี ดู้ วัลเลย์” เขตอุตสาหกรรม
เกษตรใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมสนับสนุน
โครงการจัดตัง้ ศูนย์นวัตกรรมอาหารภาคกลาง
ตอนล่างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เป็น
ประธานการประชุมครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล Zoom Meeting เมือ่ วันที่ 7 พ.ย.
ทีผ่ า่ นมา โดยได้เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า
ที่ประชุม กรกอ. ในวาระเพื่อพิจารณาได้มีมติ
เป็นเอกฉันท์เห็นชอบโครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์
(Phetchaburi Food Valley) น�ำเสนอโดย
นายมานพ โตการค้ า ผู ้ บ ริ ห ารโครงการ
ตัง้ อยูใ่ นอ�ำเภอแก่งกระจาน และอ�ำเภอท่ายาง
จังหวัดเพชรบุรี ในพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพทัง้ ทางด้าน
คมนาคม การสือ่ สาร ไฟฟ้า และน�ำ้ โดยพืน้ ที่
ดังกล่าวเคยเป็นโครงการสร้างเมืองอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวบริการ ปัจจุบันได้ปรับพื้นที่เป็นโครงการ
อุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ ทีไ่ ด้มกี ารจัดสรร
พื้นที่ตามศักยภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
ผังเมือง ประกอบด้วย 1. ศูนย์แสดงนวัตกรรม
การเกษตร 70 ไร่ หน้าพืน้ ทีโ่ ครงการ จะเป็นศูนย์
เรียนรูน้ วัตกรรมการเกษตร และการเจรจาธุรกิจ
ห้องประชุม และศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยี PlatForm
การเกษตร ก่อสร้างคืบหน้า 50%

2. แปลงปลูกข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์
12,000 ไร่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแก่งกระจาน ปัจจุบนั
ปลูกข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์แล้ว 5,000 ไร่
เพือ่ ผลิตอาหารสัตว์ทมี่ รี าคาถูก 3. คอกโคกลาง
1,600 ไร่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแก่งกระจาน เป็นคอก
มาตรฐานทีม่ กี ารใช้รว่ มกัน มีนำ�้ สะอาด อาหาร
ราคาถูก และการดูแลรักษาได้มาตรฐานลดต้นทุน
การผลิต โดยจังหวัดเพชรบุรเี ป็นจังหวัดทีเ่ ลีย้ งโค
ส่งขายปีละกว่า 140,000-150,000 ตัว
4. ฟาร์มกุ้งระบบปิด 2,000 ไร่ ในพื้นที่
ต�ำบลท่าไม้รวกและต�ำบลกลัดหลวง อ�ำเภอ
ท่ายาง ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากประมงแล้ว โดยจะ
มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการช่วยให้
สามารถเพิม่ ผลิตภาพการผลิตกุง้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. โรงงานแปรรูป 1,000 ไร่ ในพืน้ ทีต่ ำ� บลไม้รวก
อ�ำเภอท่ายาง เป็นโซนพืน้ ทีร่ องรับการตัง้ โรงงาน
แปรรูปผลผลิตการเกษตร ซึ่งมีความพร้อมทั้ง
ถนนคอนกรีต น�้ำประปา แหล่งน�้ำขนาดใหญ่
ไฟฟ้าแรงสูง รวมถึง Internet 6. โซล่าฟาร์ม
4,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เหมาะสมส�ำหรับผลิต
โซล่าฟาร์ม มีสายส่งขนาด 115KV ผ่าน ปัจจุบนั ได้
เริม่ ด�ำเนินการ
ในการนี้ ประธานฯ ได้ให้ผบู้ ริหารโครงการ
พิจารณาจัดท�ำฮาลาลฟูด้ วัลเลย์ (Halal Food
Valley) ในพื้นที่โครงการด้วย จัดว่าเป็นเขต
อุตสาหกรรมเกษตรใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ทั้งนี้ โครงการเพชรบุรีฟู้ดวัลเลย์จะเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร ซึง่ เป็นหนึง่
ในโครงการเรือธง (Flagship Project) ของ
คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสภาอุ ต สาหกรรม
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี
(เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ สมุ ท รสงคราม
และสมุทรสาคร) โดยมีศนู ย์ AIC เพชรบุรคี อื
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้การสนับสนุน
และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการพั ฒ นาระเบี ย ง
เศรษฐกิ จ ตะวั น ตก (Western Economic
Corridor: WEC) ตามนโยบายรัฐบาล นับเป็น
อีกตัวอย่างหนึ่งของการบริหารงานใหม่แบบใหม่
น�ำไปสูเ่ กษตรมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีของไทย
ครอบคลุมทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ โดยใช้

กระทรวงเกษตรฯ จับมือไบเออร์ไทย
เปิดศูนย์วจิ ยั และพัฒนาฯ การเกษตร

กระทรวงเกษตรฯ-ไบเออร์ ไ ทย
เดินหน้าเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้าน
การเกษตร เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานด้าน
เกษตรก้าวสูก่ ารเกษตรยุคใหม่
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิด
เผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร บริษัท
ไบเออร์ไทย จ�ำกัด ณ อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
เปิดโอกาสในการท�ำวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
ด้านการเกษตรในประเทศไทย เพือ่ ให้สอดรับ
กับความต้องการของเกษตรกรไทย เติมเต็ม
ความรู้เกษตรกรให้ตามทันเทคโนโลยี และ
น�ำมาใช้ได้อย่างเข้าใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมด้านการเกษตร ทีอ่ ำ� เภอศรีประจันต์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด�ำเนินงานโดยบริษทั ไบเอ
อร์ไทย จ�ำกัด ซึง่ เป็นแห่งที่ 2 ในภูมภิ าคเอเชีย
(แห่งแรกตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์) โดย
ศูนย์วจิ ยั ฯ นี้ จึงเป็นอีกส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเข้ามา
ช่วยสนับสนุนภาครัฐในการศึกษาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เช่น โดรน สถานีอากาศอัจฉริยะ
Digital application เพือ่ เพิม่ คุณภาพในการ
ท�ำงานด้านเกษตร สามารถเติมองค์ความรู้ให้
เกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่
เพาะปลูกข้าวและปลูกพืชอื่นๆ จ�ำนวนมาก
และศู น ย์ แ ห่ ง นี้ ไ ด้ ข ยายขอบข่ า ยการวิ จั ย
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ขา้ ว ข้าวโพด รวมถึงพืช

ผักและไม้ผลต่างๆ ทัง้ จะเป็นแหล่งแลกเปลีย่ น
ความรูร้ ะหว่างเกษตรกร หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชนด้วย
“ในการเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั นัน้ ท�ำให้
มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในการท�ำเกษตร
มากขึน้ และกลายเป็นแรงขับเคลือ่ นส�ำคัญในการ
เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และสร้าง
ความมัน่ คงของผลผลิต
กระทรวงเกษตรฯ จึ ง มี น โยบายที่ จ ะ
ปรับปรุงการผลิตทางการเกษตรเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และสนับสนุนให้เกษตรกร
ยุคใหม่รู้จักน�ำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
เอื้อต่อการใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทัง้ เมล็ดพันธุ์ ดิน น�ำ้ ปุย๋ รวมถึงลดการ
ใช้แรงงานคน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ
ยังมี 5 ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน
การพัฒนาการเกษตร ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ตลาดน�ำ
การผลิต 2) ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0
3) ยุทธศาสตร์ 3’S (Safety/Security/Sustainability)
4) ยุทธศาสตร์บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการ
ทุกภาคสว น และ 5) ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม
ยัง่ ยืนตามแนวศาสตร์พระราชา” รมช.เกษตรฯ
กล่าว
นอกจากนี้ รมช.ประภัตร กล่าวเพิ่มเติม
ว่ า “ประเทศไทยมี พื้ น ที่ ก ว่ า 323 ล้ า นไร่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 149 ล้านไร่
อาชีพเกษตรกรรมจึงเป็นอาชีพที่ส�ำคัญของ
ประเทศไทย แต่ปญ
ั หาทีข่ องเกษตรกรไทย คือ

เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมเมดอินไทยแลนด์
เป็นฐานส�ำคัญ
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ยั ง รั บ ทราบผลการ
ด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการความร่วมมือ
ระหว่ า งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการ กรกอ.ภาคเหนือ ได้
จัดท�ำแนวทางการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
และอาหารภาคเหนือ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25662570) โดยเพิ่มเติมพืชที่มีศักยภาพที่จะผลักดัน
เข้ า สู ่ โ ครงการเกษตรแม่ น ย� ำ สู ่ ธุร กิ จ เกษตร
อุตสาหกรรม 5 ล้านไร่ คือ ข้าวโพด ชา กาแฟ
กล้วยหอมทอง และพืชสมุนไพร นอกเหนือจาก
อ้อย และข้าวโพดหวานทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้ว
2. คณะอนุกรรมการ กรกอ.ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ได้เข้าพบประธานสภาอุตสาหกรรม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายสมยศ ชาญจึงถาวร)
ซึ่งประธานฯ พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนงานเชิงประจักษ์ตามแผน
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ
ส.อ.ท. และขอให้มกี ารด�ำเนินการตามโครงการ
พัฒนาเกษตรแม่นย�ำสูธ่ รุ กิจเกษตรอุตสาหกรรม
2 ล้านไร่ ในระยะที่ 2 ต่อไป และรับทราบ
ผลการจัดท�ำแผนขับเคลือ่ นการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรทีส่ ำ� คัญในระดับพืน้ ที่ (5 กลุม่ จังหวัด) โดย
มีสนิ ค้าส�ำคัญ คือ มันส�ำปะหลัง ข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์ ยางพารา และโคเนือ้ ซึง่ จะน�ำมาเข้าเวที
เพื่อขับเคลื่อนและจัดท�ำแผนร่วมกันว่า สินค้า
มีตน้ ทุนการผลิตทีส่ งู ดังนัน้ การลดต้นทุนการ
ผลิตจะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ จึงอยาก
ฝากให้ทางบริษทั ไบเออร์ไทย จ�ำกัด คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ ด้วยความจริงใจ
และจริงจัง เพื่อผลิตยาและปุ๋ยที่ปลอดภัย
ต่อการท�ำการเกษตร เกษตรกร และผูบ้ ริโภค”
นายเกออร์ก ชมิดท์ (H.E.Mr. Georg
Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธสาธาณรัฐ
เยอรมนีประจ�ำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า
มี ค วามยิ น ดี กั บ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสอง
ประเทศ โดยเยอรมนี พ ร้ อ มสนั บ สนุ น ให้
ประเทศไทยพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้ น และขอบคุ ณ กระทรวงเกษตรฯ
ที่สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เกษตร ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและกระตุ้น
ให้ เ กิ ด การศึ ก ษาวิ จั ย ในอนาคตให้ ส อดรั บ
กับความต้องการของเกษตรกรไทยต่อไป
ทัง้ นี้ บริษทั ไบเออร์ไทย จ�ำกัด เป็นผูน้ ำ�
ในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ซึ่ ง มี ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้ พั น ธกิ จ หลั ก
“วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดี (Science for
Better Life)” มุง่ เน้นในการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร เพือ่
ช่วยเกษตรกรรับมือกับศัตรูพืชและโรคพืช
ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ใหม่ๆ มาใช้ในการท�ำการเกษตรให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น ลดต้นทุนและความเสี่ยง ตลอดจน
ช่วยเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรในประเทศไทย โดยที่ผ่านมา
บริษทั ไบเออร์ไทย จ�ำกัด ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยี
ทางการเกษตรในหลายเรือ่ ง อาทิ เทคโนโลยี
การปลูกข้าว เทคโนโลยีขา้ วโพด (New Corn
Varieties) การจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน และ
โดรนเพื่อการเกษตร (Integrated Weed
Management & Drone) นวัตกรรมการจัดการ
ของเสีย (Phytobactechnology) เป็นต้น
และได้นำ� องค์ความรูท้ เี่ กิดขึน้ จากการวิจยั ของ
บริษทั ฯ น�ำมาถ่ายทอดให้เกษตรกรในหลายๆ
โครงการ

ดังกล่าวมีความโดดเด่นเพียงใด โดยประธานฯ
ได้มอบหมายให้ทกุ คณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละภาค
เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ
(NABC) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รวมถึงเชื่อมโยงกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ในเรื่องรายการนวัตกรรม
(Innovation Catalog) ทีม่ เี กือบ 800 นวัตกรรม
โดยให้ฝา่ ยเลขาฯ ภาค ประสานศูนย์ AIC ใน
การเข้าร่วมประชุม เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ในโครงการต่างๆ
3. คณะอนุกรรมการฯ ภาคกลาง รายงาน
ความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารสั ต ว์ น�้ ำ และการเพาะเลี้ ย งพั น ธุ ์ ป ลา
สวยงามในการส่งออกต่างประเทศ (Aqua Feed
& Ornamental Freshwater Fish Industry
: AFOF) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาด
ของโรค Covid-19 ในเขตภาคกลางตอนล่าง 1
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ AIC สภาอุตสาหกร
รมฯ ระดับภาค โดยได้จดั ท�ำข้อเสนอเพือ่ ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ�ำนวน 135 ล้านบาท
4. คณะอนุ ก รรมการฯ ภาคตะวั น ออก
รายงานว่า ได้มีการจัดประชุม เพื่อจัดท�ำแผน
BCG ภาคตะวันออกร่วมกัน ปัจจุบนั 5. คณะ
อนุ ก รรมการฯ ภาคใต้ ได้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
Thailand Green Rubber โดยการประสานงานกับ
การยางแห่งประเทศไทย ใช้แนวทางตลาดน�ำการ
ผลิต ซึง่ ได้ประสานสมาชิกกลุม่ อุตสาหกรรมและ
บริษทั เอกชนทัง้ ในและต่างประเทศทีส่ นใจรับซือ้
ผลผลิตทัง้ น�ำ้ ยางและไม้ยาง
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‘มนัญญา’ ระดมสหกรณ์ทวั่ ประเทศ
มอบนโยบายลดหนีส้ มาชิกสหกรณ์
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว
ในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตาม
แผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
5 ปี (2566-2570)” พร้ อ มบรรยายพิ เ ศษ
หัวข้อ “นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์และ
กลุม่ เกษตรกร ปี 2566” โดยมี นายไตรภพ
วงศ์ไตรรัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง นายวิศษิ ฐ์
ศรีสวุ รรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การ
ต้อนรับ ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชัน อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดระยอง ว่า
ในปีงบประมาณ 2566 ได้มอบหมายให้
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยกระดับการท�ำงานให้
มีความเข้มข้น ทั้งการท�ำงานเชิงการพัฒนา
การส่งเสริม และงานตรวจการณ์ เพื่อป้องกัน
การเกิดข้อบกพร่อง โดยเฉพาะเรื่องการป้องกัน
การทุจริตภายในสหกรณ์ เพือ่ ยกระดับสหกรณ์
ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
มวลสมาชิกสหกรณ์ พร้อมกันนีต้ อ้ งส่งเสริม
ให้สหกรณ์ด�ำเนินงานเพื่อที่จะให้ประโยชน์
ย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากทีส่ ดุ รวมถึง
การท�ำงานเชิงรุกให้มากขึน้ เพือ่ ป้องกันปัญหา
ต่างๆ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์
นางสาวมนัญญา กล่าวเพิม่ เติมว่า ทีผ่ า่ นมา
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ไ ด้ บู ร ณาการร่ ว มกั บ
หน่วยงานในสังกัดเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็ง ทัง้ ด้านประมง
ปศุสตั ว์ และการตรวจบัญชีสหกรณ์ อย่างไร
ก็ตาม ในปีนี้ ได้มงุ่ เน้นให้กรมฯ กลับไปดูวา่
โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้สง่ เสริมให้กบั สหกรณ์ไป
แล้วนัน้ ประสบความส�ำเร็จมากน้อยแค่ไหน
และได้มอบนโยบายเน้นย�้ำให้กรมฯ เร่งรัด
หาแนวทางลดหนี้สินให้กับสหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์แต่ละจังหวัดส�ำรวจจ�ำนวนหนีส้ นิ ของ
แต่ละแห่งว่าเกิดจากสาเหตุใด ท�ำไมสมาชิกถึง
ยังเป็นหนี้ ต้องไปแก้ให้ตรงจุด ดังนัน้ จึงต้อง
บูรณาการความร่วมมือกันใหม่อีกครั้ง เพื่อหา
แนวทางแก้ไขปัญหาหนีใ้ ห้แก่สมาชิกสหกรณ์
พร้อมทัง้ หาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน

โครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับ
สมาชิก โครงการลดดอกเบีย้ เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ทีป่ ระสบอุทกภัย หรือเข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
สภาพคล่องในครัวเรือนและลดภาระหนีส้ นิ ได้
ซึง่ ก็ได้กำ� ชับให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงไป
ก�ำกับดูแลในเรือ่ งนีอ้ ย่างเคร่งครัด
ส�ำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละกลุ ่ ม
เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (25662570)” จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม
2565 ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผูบ้ ริหารกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์จงั หวัด ข้าราชการ
ส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 350 คน
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ และ
ความเข้าใจแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุม่
เกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง ตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (25662570) และรับทราบนโยบายการขับเคลื่อน
งานส่งเสริมสหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงให้ผเู้ ข้าร่วม
โครงการได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ รวบรวมปัญหา
และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
สหกรณ์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
น�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติงานตามภารกิจในการ
ส่งเสริมสหกรณ์ และกลุม่ เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

FAO ยก “ระบบการเลีย้ งควายปลักพืน้ ทีท่ ะเลน้อย”
เป็นพืน้ ทีม่ รดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
(Scientific Advisory Group: SAG) ของ FAO
ได้ประกาศให้ “การเลีย้ งควายปลักในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ทะเลน้อย จ.พัทลุง” เป็นพืน้ ทีม่ รดกโลกทางการ
เกษตร (GIAHS) แห่งแรกของประเทศไทย
“การขึน้ ทะเบียนมรดกทางการเกษตรโลกใน
ครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่
ที่ต้องการอนุรักษ์แนวทางการท�ำการเกษตรที่
มีแต่ดั้งเดิมเพื่อส่งต่อทรัพยากรทางการเกษตร
ให้แก่คนรุ่นถัดไป โดยมีเป้าหมายหลักคือการ
รักษาระบบนิเวศเชิงเกษตรให้ยั่งยืน ซึ่งเป็น
แหล่งวัตถุดบิ ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และ
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ สร้างความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้
คนในชุมชน นอกจากนี้ GIAHS ยังเน้นให้ความส�ำคัญ
ดร.เฉลิ ม ชั ย ศรี อ ่ อ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ด เผยถึ ง
ความส�ำเร็จของการขอขึน้ ทะเบียน “การเลีย้ งควาย
ปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน�้ำทะเลน้อย
จ.พัทลุง” ซึง่ ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการที่
ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific Advisory
Group: SAG) ขององค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (FAO) โดยได้ประกาศเป็น
พืน้ ทีม่ รดกโลกทางการเกษตร (Global Important
Agricultural Heritage Systems หรือ GIAHS)
ของ FAO และนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการ
เกษตรแห่งแรกของประเทศไทยแล้ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญและอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมถึง
วิถีการท�ำการเกษตรแบบดั้งเดิมของเกษตรกร
ท้องถิ่นที่มีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลา
กว่า 250 ปี ของ “การเลีย้ งควายปลักและระบบ
นิเวศในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทะเลน้อย จ.พัทลุง” ตลอดจน
ต้องการยกระดับการปกป้อง อนุรักษ์ และ
สืบสานวัฒนธรรมความเป็นอยูข่ องเกษตรกรใน
พืน้ ทีใ่ ห้เกิดความยัง่ ยืนในระยะยาว สอดคล้องกับ
นโยบาย BCG และ SDGs จึงได้ดำ� เนินการยืน่
เอกสารข้อเสนอ “การเลีย้ งควายปลักและระบบ

นิเวศในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ทะเลน้อย จ.พัทลุง” เพือ่ ขอขึน้
ทะเบี ย นเป็ น พื้ น ที่ ม รดกโลกทางการเกษตร
(Global Important Agricultural Heritage
Systems หรือ GIAHS) ขององค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เมือ่ เดือน
ตุลาคม 2564 โดยการพิจารณามีหลักเกณฑ์ของ
พืน้ ที่ GIAHS ทัง้ หมด 5 ข้อ ได้แก่
1) ความมั่นคงอาหาร/ชีวิตความเป็นอยู่ดี
2) ความหลากหลายทางชี ว ภาพเกษตร 3)
ระบบความรู/้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีมาแต่ดงั้ เดิม
4) วัฒนธรรม ระบบคุณค่า และองค์กรทางสังคม
และ 5) ลักษณะภูมทิ ศั น์/และภูมทิ ศั น์ทางทะเล กับการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในพืน้ ที่ GIAHS
ซึ่งต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ ทั้งนี้ ล่าสุด เกษตรกร ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย จะได้
เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในการประชุม ประโยชน์ร่วมกัน โดยชุมชนในพื้นที่จะได้รับ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการเพิม่ มูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว และ
การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้น
การขึ้นทะเบียนในพื้นที่ชุ่มน�้ำทะเลน้อยจะไม่ส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ของเกษตรกรในพืน้ ที่ และยัง
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชน ท�ำให้
เศรษฐกิจชุมชนเติบโต และเพิม่ การจ้างงานใน
พืน้ ที”่ ดร.เฉลิมชัย กล่าว
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กรมวิชาการเกษตรโชว์เทคโนโลยี
เพิม่ ประสิทธิภาพผลิตอะโวคาโด
กรมวิ ช าการเกษตร ส่ ง เทคโนโลยี เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอะโวคาโดสู่เกษตรกร
แนะคัดเลือกพันธุด์ ี โดยวิธขี ยายพันธุแ์ บบเสียบยอด
ใช้ชวี ภัณฑ์บาซิลลัส ซับทิลสิ และไตรโคเดอร์
มาคุมโรครากเน่าและโคนเน่า พร้อมกับเก็บเกีย่ วผล
แก่ให้สงั เกตใบเลีย้ งทีข่ วั้ ผล การันตีผลผลิตเพิม่
สูงขึน้ กว่ากรรมวิธขี องเกษตรกรเท่าตัว แถมมี
คุณภาพเพิม่ ขึน้ ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมผลักดัน
เป็นพืชอัตลักษณ์ จ. ตาก
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร กล่าวว่า อะโวคาโด เป็นผลไม้
ทีเ่ ริม่ ปลูกในปี 2505 ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก และ
สถานีทดลองพืชสวนพบพระ กรมวิชาการเกษตร
ต่อมามีการกระจายพันธุ์ ส่งเสริม สนับสนุนการปลูก
อะโวคาโดเป็นพืชเศรษฐกิจเด่นของจังหวัดตาก
โดยมีเป้าหมายการสร้างจังหวัดตาก เป็น “City
of Avocado” และผลักดันให้เป็นพืชอัตลักษณ์
ของจังหวัด
อย่ า งไรก็ ต าม การผลิ ต อะโวคาโดของ
เกษตรกรยังประสบปัญหาด้านการคัดเลือกพันธุ์
ดี ผลผลิตด้อยคุณภาพจากต้นที่ปลูกจากเมล็ด
ขาดองค์ความรู้ในการขยายพันธุ์ การจัดการ
พันธุด์ ี เกิดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื
ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการผลิต การปฏิบตั ิ
ดูแลรักษา การเก็บเกีย่ ว มีการจัดการสวนไม่ถกู วิธี
ท�ำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น ส่งผลถึงการ
จ�ำหน่ายทีก่ ำ� หนดราคาไม่ได้ กรมวิชาการเกษตร
จึ ง แนะน� ำ เทคโนโลยี ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปลูกอะโวคาโดให้แก่เกษตรกร ดังนี้
คัดเลือกพันธุ์ดี โดยวิธีการขยายพันธุ์แบบ
เสียบยอด คัดเลือกสายต้นทีเ่ หมาะส�ำหรับเป็น
ต้นตอพันธุด์ ี จากสายต้นอะโวคาโดทีม่ ลี กั ษณะดี
โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือก รสชาติมัน ปริมาณ
เนื้อมากกว่า 65% เปลือกหนามากกว่า 0.02
เซนติเมตร เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด และขยาย
พันธุอ์ ะโวคาโดพันธุด์ ที คี่ ดั เลือกได้ หรือเปลีย่ น

เป็นพันธุก์ ารค้า พันธุต์ า่ งประเทศทีต่ ลาดต้องการ
ด้วยการเสียบยอดพันธุด์ กี บั ต้นตอทีป่ ลูกจากเมล็ด
ส�ำรวจการระบาด และป้องกันก�ำจัดเพลี้ยไฟ
ในอะโวคาโด ใช้ ส ารสไปนี โ ทแรม อั ต รา
20 มิลลิลิตร ต่อน�้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับกับ
สารอิมดิ าโคลพลิด อัตรา 8 กรัม ต่อน�ำ้ 20 ลิตร และ
ปิโตรเลียมออล์ ตัดแต่งกิง่ อะโวคาโดแบบเปิดกลาง

ซึง่ เป็นวิธกี ารตัดแต่งกิง่ ทีท่ ำ� ให้ทรงพุม่ โปร่ง ตัด
กิ่งไม่สมบูรณ์ กิ่งแคบ กิ่งเป็นโรค ท�ำให้ได้รับ
แสงเต็มที่ กิง่ มีการเจริญเติบโตดี ได้ผลผลิตสูง
ควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าโดยใช้ชวี ภัณฑ์ที่
ผลิตได้จากเชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ และเชือ้ ไตรโคเดอร์มา
เชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ 5102 สามารถรักษาโรค
รากเน่าโคนเน่าของอะโวคาโด ซึง่ เป็นโรคชนิด
เดียวกันที่เกิดกับทุเรียน วิธีการรักษาโดยลอก
เปลือกบริเวณทีเ่ ป็นโรคและทาด้วยผลิตภัณฑ์ผง
เชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ 5102 จ�ำนวน 4 ครัง้ รวมทัง้
ใช้เข็มฉีดเชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ 5102 จ�ำนวน
1 ครัง้ และใช้เชือ้ ไตรโคเดอร์มาราดรอบโคนต้น
การป้องกันก�ำจัดด้วงหนวดยาวเจาะล�ำต้น
ให้ ใ ช้ วิ ธีผ สมผสาน ส� ำ รวจการเข้ า ท� ำ ลาย
การวางไข่ สังเกตจากขุยไม้ซึ่งเป็นมูลของหนอนที่
ขับถ่ายออกมาระหว่างกัดกินในเปลือกไม้ ถ้าพบ
การระบาด ท�ำการก�ำจัดตัวเต็มวัย โดยใช้ไฟส่อง
จับตอนกลางคืน ใช้ตาข่ายดัก จับตัวเต็มวัยตอน
กลางวัน พ่นสารฆ่าแมลง ฉีดพ่นเข้าในรูหนอน
และป้องกันก�ำจัดแมลงวันผลไม้ ตัวหนอนเจาะ
กัดกินผล โดยดูแลรักษาแปลงปลูกให้สะอาด

ตัดวงจรชีวิตและก�ำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ตัดแต่งกิ่ง
ให้โปร่ง แขวนกับดักเมธิลยูจนิ อลผสมมาลาไธออน
83% อีซี อัตรา 4:1 ใต้ทรงพุม่ ใช้เหยือ่ พิษ และ
ห่อผล
เก็บเกีย่ วผลผลิตทีถ่ กู วิธี โดยเก็บเกีย่ วผลแก่
ให้สงั เกตใบเลีย้ งทีข่ วั้ ผล เปลีย่ นสีจากเขียวเป็น
เขียว-เหลือง หรือเหลืองแก่ เส้นใบเข้ม มีลวดลาย
เด่นชัด ขัว้ ผลเปลีย่ นสีเขียว-เหลือง หรือเหลืองเข้ม
เมื่อเปิดขั้วผลจะมีสีเหลืองอ่อนที่รอยต่อของ
ขัว้ ผลกับผล ผิวผลจะนูนขรุขระเด่นชัด บางพันธุ์
สีเขียวเข้มเป็นมัน บางพันธุเ์ ปลีย่ นเป็นสีมว่ งด�ำ
สีแดงหรือเหลืองมีจดุ ประสีนำ�้ ตาลตามผิวผล เมือ่ สุก
ผลจะนิม่ หรือเปลีย่ นสี บ่มส่วนมากไม่เกิน 2-5 วัน
เมื่อผ่าผล เยื่อหุ้มเมล็ดด้านในเปลี่ยนเป็นสี
น�้ำตาลและเมล็ดจะสีน�้ำตาลเข้ม บางพันธุ์เมื่อ
เขย่าผลจะมีเสียงคลอนของเมล็ด นับอายุผล ซึง่
ผลจากต้นเดียวกันจะสุกแก่ไม่พร้อมกัน ขึน้ อยูก่ บั
ช่วงการผสมดอกและติดลูก การเก็บผลทั้งต้น
จึงต้องทยอยเก็บเฉพาะผลแก่ พร้อมกับศึกษา
ช่วงอายุเก็บเกีย่ วของอะโวคาโดพันธุก์ ารค้าในแหล่ง
ปลูกต่างๆ ทัง้ พืน้ ทีร่ าบและพืน้ ทีส่ งู รวมถึงการ
จัดการพันธุ์ปลูกให้ผลผลิตออกตรงตามความ
ต้องการของตลาด
“การใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร
ท�ำให้เกษตรกรมีผลผลิตอะโวกาโด สูงถึง 5,000
กิโลกรัมต่อไร่ (25 ต้น/ไร่) ซึง่ สูงกว่ากรรมวิธเี ดิม
ของเกษตรกรทีใ่ ห้ผลผลิตเพียง 2,500 กิโลกรัม
ต่อไร่ รวมทัง้ การท�ำลายของโรครากเน่าโคนเน่า
เพลี้ยไฟ และหนอนเจาะล�ำต้นลดลงมากกว่า
50% นอกจากนี้ ผลผลิตยังมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
มากกว่ากรรมวิธเี กษตรกร 50% ท�ำให้สามารถ
จ�ำหน่ายผลผลิตได้ราคา 50-120 บาท/กก. ใน
ขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรจ�ำหน่ายได้ราคา
15-20 บาท/กก. เนื่องจากต้นที่ปลูกจากเมล็ด
ผลผลิตจะด้อยคุณภาพ ท�ำให้จ�ำหน่ายผลผลิต
ได้เพียงบางต้น ซึง่ องค์ความรูข้ องกรมวิชาการ
เกษตรนอกจากกจะท�ำให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้
ตอบโจทย์ “City of Avocado” ของจังหวัด
ตากยังสามารถผลักดันให้อะโวคาโดเป็นพืชอัต
ลักษณ์ของจังหวัดได้ในทีส่ ดุ ” อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร กล่าว

กรมหม่อนไหม จับมือ ม.เกษตรศาสตร์
สร้ า งมู ล ค่ า เศษเหลื อ ใช้ จ ากไหมไทยหลาก
รู ป แบบ เล็ ง ต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ รั บ ตลาด
Sustainability สร้างสมดุลทีด่ เี พือ่ โลกทีด่ กี ว่า
นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม
กล่าวว่า กรมหม่อนไหม โดยส�ำนักวิจยั และพัฒนา
หม่อนไหม ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดท�ำโครงการ
พัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จาก
เศษผ้าไหมและสิ่งเหลือใช้จากการผลิตผ้าไหม
(Upcycling Thai Silk Scarps) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม
กับเศษผ้าไหม ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้าไหมให้เข้ากับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ จัดท�ำต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากเศษผ้ า ไหมที่ เ พิ่ ม มู ล ค่ า และเผยแพร่
ผลงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
เศษผ้าไหมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ
นักออกแบบ และผู้สนใจทั่วไป สามารถน�ำไป
ต่อยอดเพือ่ ใช้ในเชิงพาณิชย์
การด�ำเนินงานในโครงการดังกล่าว เป็นการ
สร้างมูลค่าเศษเหลือใช้จากไหมไทย เพื่อให้
สามารถน�ำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่เหมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดย
รวบรวมเศษผ้าไหมเหลือใช้จากการตัดเย็บจาก
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในอ�ำเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และได้รบั ความ
อนุเคราะห์เศษเส้นไหมเหลือใช้จากบริษทั จุลไหม
ไทย จ�ำกัด และทดลองท�ำแบบร่างและต้นแบบ
ของผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าไหม
ร่ ว มกั บ นิ สิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง บู ร ณาการ คณะ

กรมประมงโชว์กนึ๋ ฉีดฮอร์โมนกระตุน้
การตกไข่ปลาทูไม่ตอ้ งลุน้ ฤดูวางไข่
นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง
เปิดเผยว่า กรมประมงได้ศกึ ษาวิจยั เพาะขยายพันธุ์
ปลาทูเพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติ
จนประสบความส�ำเร็จ สามารถเพาะพันธุไ์ ด้สำ� เร็จ
เมือ่ ปี 2554 แต่อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากปลาทูเป็น
ปลาทีม่ คี วามอ่อนแอ บอบบาง จึงเป็นเรือ่ งยากที่
จะน�ำขึน้ จากทะเลมาเพาะเลีย้ งโดยไม่ให้บอบช�ำ้
หรือตายไปเสียก่อน ซึง่ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
กรมประมงได้รวบรวมข้อมูลทางด้านชีววิทยา
ฤดูกาลวางไข่ ลักษณะของนิเวศทีอ่ ยูอ่ าศัย ฯลฯ
มาศึกษาวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ด้านงานวิชาการ
และประยุกต์ใช้ในการผลิตปลาทูทงั้ ด้านการเพาะ
เลีย้ งเพือ่ การอนุรกั ษ์และเชิงพาณิชย์ อาทิ การ
พัฒนาเทคนิคการเพาะเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุด์ ว้ ยการให้
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการใช้ระบบน�ำ้ หมุนเวียน
เทคนิคการล�ำเลียงพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ
การอนุบาลลูกพันธุเ์ พือ่ เพิม่ อัตราการรอด ฯลฯ
ปัจจุบนั นอกจากการด�ำเนินงานตามแผนการ
อนุรักษ์แล้ว กรมประมงยังได้ให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินการโครงการ “ปลาทูคไู่ ทย” เพือ่
จัดการองค์ความรูส้ กู่ ารสรุปแบบเบ็ดเสร็จ (one
stop) ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของปลาทูไทย ที่จะ
น� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดแนวทางเชิ ง นโนบายเพื่ อ
แก้ไขปัญหาปลาทูทมี่ โี อกาสสูญพันธุจ์ ากปริมาณ
การบริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาการประมงและอุตสาหกรรมปลาทู
ของประเทศ ด้ ว ยการจั ด ระบบตามห่ ว งโซ่
คุณค่าของทรัพยากรทางทะเล ควบคูก่ ารพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นการจัดการและด้านการเพาะเลีย้ ง
ซึง่ ล่าสุดโครงการได้ดำ� เนินการโครงการวิจยั เพือ่
พัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาทูฉีดฮอร์โมนกระตุ้น
การตกไข่เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเพาะขยายพันธุป์ ลาทู
โดยศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ชายฝั ่ ง เพชรบุ รี ได้ ร วบรวมพ่ อ แม่ พั น ธุ ์ จ าก
ธรรมชาติมาขุนเลีย้ งและทดลองฉีดฮอร์โมนตาม
รอบทีก่ ำ� หนดไว้ ซึง่ มีโอกาสได้ลกู ปลาทูมากกว่า

วิ ธีต ามธรรมชาติ ที่ ป ลาทู จ ะมี ฤ ดู ว างไข่ ป ี ล ะ
1 ครัง้ เท่านัน้
โดยความท้าทายอยูท่ กี่ ารปรับสภาพการเลีย้ ง
ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศในทะเลและต้องปรับ
พฤติกรรมปลาให้คนุ้ เคยกับทีมนักวิจยั เนือ่ งจาก
ปลาทูเป็นปลาที่ตื่นตกใจง่าย ดังนั้นการจับปลาทู
ขึ้นมาฉีดฮอร์โมนจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก จึงนับ
เป็นอีกผลงานทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของ
กรมประมงในการพัฒนาผลงานวิจัยด้านต่างๆ
เพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น�้ำให้เกิดความ
ยัง่ ยืนสืบไป
นายประพัฒน์ กอสวัสดิพ์ ฒ
ั น์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ชายฝัง่
เพชรบุรี กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ ได้รวบรวมพ่อแม่
พั น ธุ ์ ป ลาทู ธรรมชาติ จ ากโป๊ ะ ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอ
บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี มาขุนเลีย้ งในบ่อผ้าใบ
ด้วยระบบน�ำ้ หมุนเวียนในโรงเพาะให้เกิดความพร้อม
ในการสืบพันธุด์ ว้ ยอาหารทีต่ า่ งกัน 2 ชนิด ได้แก่
อาหารเม็ดส�ำเร็จรูปและอาหารผสมสด เพือ่ ศึกษา
และตรวจสอบความสมบูรณ์เพศ โดยเมือ่ เริม่ ต้น
ขุนเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลาทูมีไข่และน�้ำเชื้ออยู่ใน
ระยะที่ 2 ภายในระยะเวลาการขุนเลีย้ ง 3 เดือน
พ่อแม่พันธุ์มีน�้ำหนักอยู่ในช่วง 134-210 กรัม
ความยาวอยูใ่ นช่วง 19-20 เซนติเมตร ไข่และ
น�ำ้ เชือ้ พัฒนาเป็นระยะที่ 4 ซึง่ เป็นระยะทีพ่ ร้อม
จะฉีดฮอร์โมนจึงน�ำมาทดลอง ฉีดฮอร์โมนกระตุน้
ให้ปลาวางไข่ทรี่ ะดับความเข้มข้นต่างกัน 3 ระดับ
ในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฏาคม รวมทั้งสิ้น
6 ครัง้ ได้ไข่ทงั้ หมดอยูใ่ นช่วง 15,833-95,833 ฟอง
เป็นไข่ดอี ยูใ่ นช่วง 14,978-85,003 ฟอง ได้
ลูกปลาแรกฟักอยู่ในช่วง 2,250-20,000 ตัว
คิ ด เป็ น 7.04-44.94% จากไข่ ทั้ ง หมด และ
7.94-61.54% จากไข่ดี และระหว่างนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอน
อนุบาลลูกปลาพร้อมวางแผนพัฒนาสูตรอาหาร
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการอนุบาลลูกพันธุป์ ลาทูให้มี
อัตราการรอดสูงทีส่ ดุ

เฉลิมชัย สุวรรณรักษ์

ประพัฒน์ กอสวัสดิพ
์ ฒ
ั น์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

กรมหม่อนไหมต่อยอดเศษวัสดุ
รุกตลาดผลิตภัณฑ์รกั ษ์โลก

ประกอบ เผ่าพงศ์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จ�ำนวน 15 รูปแบบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์
งานออกแบบเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ และ นายศักดิส์ ทิ ธิ์ ปิตพิ งศ์สนุ ทร
ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ฝ่าย CSR Project ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ประเมิน
รูปแบบทีม่ คี วามน่าสนใจ เหมาะสม และเป็นไปได้ทสี่ ดุ
ในการพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
โดยผลงานทีเ่ หมาะสมในในการพัฒนาต่อเป็น
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ มีจำ� นวน 5 รูปแบบ ได้แก่
1. Eco on Earth เป็นกระเป๋าผลิตจากวัสดุเส้นไหม
ผสมผสานกับพลาสติกชีวภาพ เพือ่ ให้เกิดความแข็งแรง
แปลกใหม่ อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้ตาม
ธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 2. Mong-Kol

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในภาค
อีสานและสามารถน�ำมาใช้ในงานมงคล อีกทัง้
คุณสมบัตกิ ารสะท้อนแสงเป็นเงางามผสมผสาน
กับวิธกี ารพับแบบ origami เพือ่ ให้เกิดการเข้าถึง
ได้ง่ายและความเป็นสมัยใหม่ ที่ยังคงความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับโต๊ะหมู่บูชาได้ 3. Nang-Mai
เป็นการน�ำเศษไหมที่มีความแวววาวเป็นเลื่อม
น�ำมาสร้างพื้นผิว ขด ดัด ผูกและใส่ลวดมา
ประกอบสายยางเพือ่ เพิม่ มูลค่า ทัง้ ยังคงเป็นการรักษา
ความสวยงามของเศษไหม และเกิดความแข็ง
แรงทนทานสามารถเข้ า สู ่ ก ระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์
4. เศษ 3 สี เป็นการน�ำเอาขยะพลาสติก
ผสมผสานเศษผ้าไหมสามารถน�ำมา upcycle
ได้มากขึ้น จากแรงบันดาลในเรื่องของความ
เชื่ อ จิ ต วิ ญ ญาณและการเสี ย สละไหม เพื่ อ
รังสรรค์เป็นผืนผ้า อีกทั้งค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ควบคู ่ ด ้ ว ยมาพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ว้ ใ ช้ กั บ สิ่ ง
ศักดิส์ ทิ ธิไ์ ด้ และ 5. Silk-Sa เป็นการน�ำเส้น
ไหมและกระดาษ มารีไซเคิล โดยมีแนวคิด
จากลวดลายของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว
มาสร้างสรรค์ผลงานเพือ่ แสดงบทบาทใหม่ๆ ของ
เส้นไหมเพือ่ ส่งเสริมคุณสมบัตคิ วามแข็งแรงให้
กับกระดาษ มีความทนทาน และฉีกขาดได้ยาก
ขึ้น พร้อมเลือกใช้สีให้เหมาะกับผลงานให้ส่ือ
สิง่ ต่างๆ ได้
ทั้งนี้ ได้มีการน�ำผลงานต้นแบบดังกล่าว
เข้าร่วมจัดแสดงในงาน Sustainability Expo
2022 ซึง่ เป็นงานมหกรรมด้านความยัง่ ยืนทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่สุดในอาเซียน ในแนวคิดสมดุลที่ดีเพื่อโลก
ที่ดีกว่า (Good Balance, Better World)
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน-2 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ กรุงเทพฯ ผูส้ นใจต่อยอด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ ติ ด ต่ อ สอบถามได้ ที่
ส�ำนักวิจยั และพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม
โทรศัพท์ 0 2558 7924-6 ต่อ 7229 หรือ 7220

การปลูกมะพร้าวน�ำ้ หอมในพืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ วจัด

ม

ะพร้าวน�้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาด
ต่างประเทศ ตลอดจนการใช้เป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ เนือ่ งจากมีสรรพคุณ
ต่างๆ มากมาย อาทิ รักษาสมดุลแร่ธาตุและสร้างภูมคิ มุ้ กันป้องกันการเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด เป็นแหล่งรวมของวิตามินบี ด้วยเหตุนี้ท�ำให้ความต้องการมะพร้าวน�้ำหอม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปลูกมะพร้าวน�้ำหอมในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจะต้องปรับสภาพพื้นที่
ให้เหมาะสม เพือ่ ให้มผี ลตอบแทนทางเศรษฐกจิอย่างคุม้ ค่า
การเตรียมพืน้ ทีป่ ลูก

การจัดการน�ำ้
ถ้ า ฝนตกน้ อ ยหรื อ แล้ ง ติ ด ต่ อ กั น
เกินกว่า 3 เดือน ควรให้นำ�้ แก่ตน้ มะพร้าว
หากปลู ก มะพร้ า วลงในแปลงแล้ ว
น�้ำท่วมขังต้นมะพร้าวเป็นเวลานาน
จะท�ำให้การเจริญเติบโตช้า ควรระบาย
น�ำ้ ออกจากพืน้ ทีท่ นั ที
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

มะพร้าวน�ำ้ หอมจะเริม่ ให้ผลผลิตหลังจากปีทสี่ าม โดยผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูก
มะพร้าวน�ำ้ หอม ดังนี้
1. ต้นทุนการผลิต (ได้แก่วสั ดุปนู ค่าแรงงานเตรียมพืน้ ที่ ต้นพันธุ์ ค่าปุย๋ ) ในปีแรกเฉลีย่ 16,175
บาทต่อไร่ ในปีตอ่ ๆ มา ต้นทุนการผลิตจะลดลงหรือประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ตอ่ ปี
พืน้ ทีล่ มุ่ ยกร่องปลูกและขุดคูนำ�้
2. รายได้จากการขายมะพร้าวในปีที่สามที่เริ่มให้ผลผลิต มีค่าโดยเฉลี่ย 19,720 บาทต่อไร่
- ร่องปลูกมีขนาด 6 เมตร และคูนำ�้ กว้าง (คิดจากผลผลิตมะพร้าวน�ำ้ หอมจ�ำนวน 2,465 ลูกๆ ละ 8 บาท)
2 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร
3. ก�ำไรสุทธิเฉลีย่ 14,645 บาทต่อไร่ ส�ำหรับปีแรก และรายได้จะเพิม่ มากขึน้ หรือลดลง ขึน้ อยู่
- ส่วนทีเ่ ป็นคูนำ�้ ขุดดินบนโดยปาดหน้าดินลึก กับจ�ำนวนผลผลิตทีไ่ ด้รบั ในแต่ละปี จากสถิตพิ บว่า รายได้สทุ ธิมกั จะเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากผลผลิต
25-30 เซนติเมตร มากองไว้กลางสันร่อง มะพร้าวมากขึน้ และต้นทุนการผลิตในปีตอ่ มาลดลงมาก
ส�ำหรับดินล่าง ให้กองไว้ดา้ นข้างของร่องปลูก
การควบคุมวัชพืช
- คูนำ�้ ไม่ควรขุดลึกมากกว่า 80 เซนติเมตร
หรือไม่ลกึ ถึงชัน้ ดินเลนทีม่ สี ารประกอบไพไรท์
- ใช้แรงงานคนหรือเครื่องจักร โดยในช่วงฤดูแล้ง
อยู่ เพราะจะท�ำให้ดนิ จะเป็นกรดเพิม่ ขึน้
ควรไถพรวนตืน้ ๆ เพือ่ ก�ำจัดวัชพืชออก ส่วนในช่วงหน้าฝนทีม่ ี
การชะล้างหน้าดินสูง ไม่ควรก�ำจัดวัชพืชจนหมด แต่ควร
การเตรียมดินและการปลูก
ตัดให้สนั้ หรือลากจานพรวนให้วชั พืชราบลงกับพืน้
- การไถพรวนนอกจากจะช่วยก�ำจัดวัชพืชแล้ว ยังเป็น
- ตรวจสอบความเป็นกรดของดิน เพือ่ ค�ำนวณ
อัตราปูนทีต่ อ้ งใช้เพือ่ ลดความเป็นกรด โดยแนะน�ำ วิธที สี่ ามารถป้องกันการระบาดของโรคและแมลง แต่ไม่ควรไถลึกเกินกว่า 20 เซนติเมตร เพราะจะ
ทัว่ ไปให้ใส่หนิ ปูนฝุน่ อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ หว่าน ท�ำให้รากมะพร้าวถูกตัดขาดและท�ำให้การเจริญเติบโตชะงักได้
- การใช้พชื คลุมดิน โดยการปลูกพืชตระกูลถัว่ เช่น คาโลโปโกเนียม เพอร์ราเรีย หรือเซ็นโตรมา
ให้ทว่ั ร่อง
- ขุดหลุมปลูกขนาด 80x80x70 เซนติเมตร เป็นต้น จะช่วยลดการเจริญเติบโตของวัชพืชได้
แยกดินชัน้ บนและดินชัน้ ล่างออกจากกัน ตากหลุม
การควบคุมก�ำจัดโรคและศัตรูมะพร้าวน�ำ้ หอม
และดินทิง้ ไว้ 1 เดือนเพือ่ ฆ่าเชือ้ โรคในดิน
- ก่อนปลูกมะพร้าว น�ำดินบนผสมกับปุ๋ยหมัก 25 กิโลกรัมต่อหลุม และหินปูนฝุ่นอัตรา
- การควบคุมก�ำจัดโรค เช่น โรคใบจุด โรคตาเน่า
2.5 กิโลกรัมต่อหลุมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ใส่รองก้นหลุมปลูก
และโรคลู ก ร่ ว ง เป็ น ต้ น ท� ำ ได้ โ ดยการตั ด ส่ ว นที่ เ ป็ น
- น�ำต้นพันธุม์ ะพร้าวน�ำ้ หอมอายุ 6 เดือน ปลูกตรงกลางหลุม และน�ำดินล่างกลบดินให้เต็มหลุม โรคทิ้งและ/หรือเผาท�ำลาย หรือให้ใช้จุลินทรีย์ควบคุมสาเหตุ
(ควรส�ำรองต้น 5 เปอร์เซ็นต์ ไว้สำ� หรับการปลูกซ่อม)
โรคพืชซุปเปอร์ พด. 3 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น หว่านให้ทวั่ ทรงพุม่
ในกรณีทโี่ รคมีความรุนแรงมาก ให้ฉดี พ่นด้วยสารเคมี เช่น
การจัดการปุย๋
แคปแทน ไพรีนอ้ คไทแรม หรืออาลิเอทอามีน เป็นต้น
- การควบคุมก�ำจัดแมลงศัตรู เช่น ด้วงแรด และด้วงงวง เป็นต้น ท�ำได้โดยท�ำลายแหล่งขยาย
การใส่ปยุ๋ ท�ำโดยหว่านปุย๋ รอบๆ บริเวณทรงพุม่ พรวนดินตืน้ ๆ พันธุ์ หากมีการระบาดของแมลงศัตรูอย่างรุนแรง ให้ฉดี พ่นสารเคมีรว่ มด้วย เช่น คาร์บาริล ไตรโครฟอน หรือ
10-15 เซนติเมตร เพือ่ คลุกเคล้ากับดินและป้องกันการชะล้าง
โมโนโครโตฟอส
- ในช่วงแรก (ก่อนให้ผลผลิต) ใส่ปยุ๋ เคมีสตู ร 15-15-15 หรือ
16-16-16 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ใส่จำ� นวน 3 ครัง้ ต่อปี
- ในช่วงทีม่ ะพร้าวให้ผลผลิตแล้ว ใส่ปยุ๋ สูตร 13-13-21 อัตรา สอบถามเพิม่ เติม วิจยั และพัฒนาการจัดการดินเปรีย้ ว
กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ
5 กิโลกรัมต่อต้น โดยแบ่งใส่จำ� นวน 3 ครัง้ ต่อปี
กรมพัฒนาทีด่ นิ 0 2579 7562
พืน้ ทีร่ าบ เตรียมพืน้ ทีป่ ลูกแบบสามเหลีย่ มหรือสีเ่ หลีย่ ม
ด้านเท่า ระยะปลูกมีตงั้ แต่ 6x6 ถึง 8x8 เมตร ได้มะพร้าว
น�ำ้ หอมจ�ำนวน 25 ต้นต่อไร่

สือ่ สาร/คมนาคม

ปีที่ 17 ฉบับที่ 392 วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2565

สนข.ดัน พ.ร.บ.ตัว๋ ร่วมปีหน้า
สนข.เตรียมเสนอคมนาคมดัน พ.ร.บ.ตัว๋ ร่วม
ภายในปี 2566 ก�ำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า
มาตรฐานเดียวกัน เว้นจัดเก็บค่าแรกเข้าซ�ำ้ ซ้อน
พร้อมจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม หนุน
วงเงินปีละ 1,500 ล้านบาท เยียวยาผลกระทบ
ภาคเอกชน แก้ปญ
ั ญาผิดสัญญาสัมปทาน
นางสาวกรุณา เนียมเอี่ยม ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
(สนข.) เปิดเผยถึงโครงการศึกษาจัดท�ำแผนการ
ก�ำกับการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมโดยระบุว่า
ขณะนี้ สนข.อยูร่ ะหว่างเตรียมเสนอร่างพระราช
บัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการตัว๋ ร่วม พ.ศ….
ไปยังกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือน ม.ค.
2566 ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยคาดว่า
ตามกระบวนการจะแล้วเสร็จ เพื่อประกาศใช้
พ.ร.บ.ตัว๋ ร่วมดังกล่าวภายในปลายปี 2566 พร้อม
เริ่มต้นการประกาศใช้อัตราราคาค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
“หลัง พ.ร.บ.ตัว๋ ร่วมมีผลบังคับใช้ ก็จะน�ำไปสู่
การจัดตัง้ บริษทั บริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม และ
กองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม ซี่งส่วนนี้จะน�ำมา
สนับสนุนรายได้ค่าโดยสารของเอกชนที่จะขาด
หายไปจากการก�ำหนดอัตราตั๋วร่วมในมาตรฐาน
เดียวกัน และจากการบังคับใช้สว่ นลดค่าแรกเข้า
รถไฟฟ้าข้ามสายที่จะเกิดขึ้น เพื่อท�ำให้สัญญา
สัมปทานทีม่ เี อกชนไม่ได้รบั ผลกระทบ แต่ขณะที่
ประชาชนได้ประโยชน์จากการจัดเก็บค่าแรกเข้า
ครัง้ เดียว ค่าโดยสารถูกลง”
อย่างไรก็ดี สนข.จะจัดตั้งกองทุนส่งเสริม
ระบบตัว๋ ร่วม โดยน�ำเอารายได้จากหลายส่วน อาทิ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ส่วนแบ่ง
รายได้หรือผลประโยชน์ตอบแทนของผูใ้ ห้บริการ
ขนส่งรายใหม่เมือ่ สัญญาสัมปทานมีขอ้ สัญญาให้
ต้องส่งเงินเข้ากองทุน ส่วนแบ่งรายได้จากการให้
บริการตัว๋ ร่วม และเงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี บู้ ริจาค
ให้แก่กองทุน เป็นต้น โดยเบือ้ งต้น สนข.ประเมิน
ว่าจะต้องใช้เงินจากกองทุนดังกล่าว เพือ่ สนับสนุน
รายได้ให้แก่ผปู้ ระกอบการรถไฟฟ้าทีม่ รี ายได้ลดลง
เฉลีย่ รวมปีละ 1,300-1,500 ล้านบาท
นางสาวกรุณา กล่าวด้วยว่า สนข.ได้ขอรับ
การจัดสรรงบประมาณปี 2566 ราว 40 ล้าน
บาท เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด จ้ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา

เล็งตัง้ กองทุนเยียวยา 1.5 พันล.

เข้ามาเริม่ ต้นศึกษาวิเคราะห์รปู แบบการเจรจาธุรกิจ
ในการก�ำหนดและประกาศใช้โครงสร้างอัตรา
ค่าโดยสารร่วม (Common Fare) ส�ำหรับระบบ
ขนส่งมวลชนที่เข้าร่วมในระบบตั๋วร่วมทั้งหมด
หลังจากนัน้ สนข.เตรียมเสนอของบประมาณประจ�ำ
ปี 2567 ราว 1,600 ล้านบาท เพือ่ ศึกษารูปแบบ
การจัดตัง้ บริษทั บริหารจัดการระบบตัว๋ ร่วม และ
พัฒนาศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central
Clearing House: CCH)
ทั้ ง นี้ สนข.ประเมิ น ว่ า ภายในปี 2570
ประชาชนจะสามารถใช้ระบบตั๋วร่วมที่ก�ำหนด
อัตราค่าโดยสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส�ำหรับ
ระบบรถไฟฟ้าจะเป็นโครงข่ายขนส่งสาธารณะ
หลักที่ก�ำหนดให้มีการจัดเก็บค่าแรกเข้าครั้งเดียว
โดย สนข.จะเจรจากั บ เอกชนผู ้ รั บ สั ม ปทาน
รถไฟฟ้าในปัจจุบนั ขอความร่วมมือเข้าร่วมระบบ
CCH เพื่อเป็นประโยชน์ให้การค�ำนวณการชดเชย

รายได้ของเอกชน และเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนใน
การถือบัตรรถไฟฟ้าเพียงใบเดียว
ขณะทีก่ ารเจรจาสัมปทานรถไฟฟ้าในอนาคต
กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่จะก�ำหนดให้ภาค
เอกชนใช้ระบบ CCH ของ สนข.ในการช�ำระค่า
โดยสาร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
เบื้องต้น สนข.ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าโดยสาร
ร่วม/อัตราค่าโดยสารเดียว ส�ำหรับรถไฟฟ้าในเขต

‘คมนาคม’ เปิดสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วเข้าไทยพุง่ 157%
คมนาคมเปิดสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วแห่เดินทาง
เข้าไทยเดือน ต.ค. 2565 พุง่ สูงถึง 157.63%
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครองสัดส่วนรับ
ผูโ้ ดยสารกว่า 2.2 ล้านคน
นายศักดิส์ ยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงภาพรวมปริมาณ
การเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสารในระบบขนส่ ง
สาธารณะระหว่างประเทศ ในช่วงเดือน ต.ค.ที่
ผ่านมา โดยระบุวา่ ภาพรวมเดือน ต.ค. 2565
มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า-ออก ประเทศใน
ทุกมิตกิ ารขนส่งรวม 3,159,609 คน เพิม่ ขึน้

จากเดือน ก.ย. 2565 สูงถึง 43.55% อีกทัง้ ยัง
เพิม่ ขึน้ จากค่าเฉลีย่ เดือน ม.ค.–ก.ย. 2565 สูง
ถึง 151.36%
นอกจากนี้ พบว่าช่วงเดือน ต.ค. 2565 ยังมี
ปริมาณผูโ้ ดยสารขาเข้า จ�ำนวน 1,622,465 คน
เพิม่ ขึน้ จากค่าเฉลีย่ เดือน ม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่ มี
ปริมาณผูโ้ ดยสารขาเข้าเฉลีย่ เดือนละ 629,772 คน
คิดเป็นสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารขาเข้าที่เพิ่ม
ขึ้นสูงถึง 157.63% โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วน
การเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางใน
เดือน ต.ค. 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสดั ส่วนการ

ETDA เปิดตัวศูนย์ AI Governance Clinic
สร้างหลักธรรมาภิบาล AI ทางการแพทย์
ETDA เปิดตัวศูนย์ “AI Governance
Clinic by ETDA (AIGC)” จับมือ “เนคเทคกรมการแพทย์-กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
ลุยสร้างหลักธรรมาภิบาลการใช้ AI ทางการ
แพทย์
ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) พร้อมพาร์ตเนอร์ทงั้
ไทยและต่างประเทศ จัดใหญ่เปิดตัว “ศูนย์ธรรมา
ภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance
Clinic by ETDA (AIGC)” ลุยยกระดับมาตรฐาน
ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Governance) ดัน
ประเทศประยุกต์ใช้ AI อย่างมีความรับผิด
ชอบ ประเดิมจับมือ “เนคเทค-กรมการแพทย์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เพื่อเร่งพัฒนา
กรอบ ข้อเสนอแนะ และกระจายความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลการใช้ AI ส�ำหรับทางการแพทย์
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ETDA
กล่าวว่า ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial
Intelligence) เป็นเทคโนโลยีที่ก�ำลังมีบทบาทใน
ปัจจุบนั และทัว่ โลกต่างให้ความส�ำคัญและเร่ง

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์

พัฒนานโยบาย มาตรฐาน และหลักธรรมาภิบาล
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance เพื่อเป็น
กรอบหรือทิศทางในการประยุกต์ใช้งาน AI ได้
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ควรจะ
เป็นอย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับประเทศไทย จากการ
จัดอันดับดัชนีความพร้อมด้านปัญญาประดิษฐ์ของ
รัฐบาล (Government Artificial Intelligence
Readiness Index) ในปี 2564 โดยความร่วมมือ
ระหว่าง Oxford Insights ของสหราชอาณาจักร
และศูนย์วิจัยพัฒนาระหว่างประเทศ (International
Development Research Centre) ของ
แคนาดา พบว่า ไทยอยูท่ อี่ นั ดับ 59 จากทัง้ หมด
160 ประเทศ แม้ในภาพรวมคะแนนที่เราได้
52.63 คะแนน จะสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด
ทีอ่ ยูท่ ี่ 47.42 คะแนน
แต่หากพิจารณาในมิติย่อยๆ เรากลับพบ
ว่า ในประเด็นเรือ่ ง Governance and Ethics
ของไทยกลับมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ จึงท�ำให้ประเทศไทยต้องให้ความ
ส�ำคัญในเรือ่ งของการน�ำเทคโนโลยี AI เข้ามา
ใช้งานในทุกอุตสาหกรรมภายใต้บริบทของการค�ำนึง

ถึงการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจ
จะตามมามากขึน้ โดยล่าสุด ประเด็นเรือ่ ง AI
Governance ก็ถกู หยิบยกขึน้ มาเป็นหนึง่ ยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ ที่ถูกบรรจุอยู่ใน “แผนปฏิบัติการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฯ” เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเร่งเดินหน้า
ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
AI อย่างมีธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับมาตรฐานของสากล
ดังนัน้ การพัฒนาบริการดิจทิ ลั ตลอดจนการ
มีธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (Digital Service
and AI Governance) โดยเฉพาะในเรือ่ งของ
AI Governance จะช่วยลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างความเชือ่ มัน่ ต่อ
การท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทมี่ คี วามมัน่ คง
ปลอดภัย น่าเชือ่ ถือ และยังเป็นอีกส่วนส�ำคัญใน
การเพิม่ ความมัน่ ใจให้กบั นักลงทุนต่างประเทศ
ในระยะยาว จึงเป็นอีกภารกิจหนึง่ ทีท่ า้ ทาย ซึง่
ETDA ได้มุ่งเน้นผ่านการด�ำเนินงานทั้งในมุม
ของการส่งเสริมและการดูแลเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยี AI มาอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในมุมของการ
ศึกษาทัง้ ในมุมของกฎหมาย มาตรฐาน แนวทาง

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาจาก
พฤติกรรมการเดินทางของผู้โดยสาร โดยพบว่า
อัตราค่าโดยสารทีเ่ หมาะสมจะเริม่ ต้นที่ 14 บาท
และเพดานสูงสุดขั้นแรกที่ 42 บาท แต่หากมี
การเดินทางข้ามระบบรถไฟฟ้าในพืน้ ทีป่ ริมณฑล
ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีแนวเส้นทางยาว จึงประเมินว่าการ
เดินทาง 36 กิโลเมตรขึน้ ไป จะมีอตั ราค่าโดยสาร
สูงสุดที่ 65 บาท
เดินทางสูงสุด คิดเป็น 96.36% รองลงมา คือ
ทางน�ำ้ ทางถนน และทางราง คิดเป็น 2.05%
0.92% และ 0.67% ตามล�ำดับ
ส�ำหรับปริมาณการเดินทางทางอากาศใน
เดือน ต.ค. 2565 มีผโู้ ดยสารรวม 3,031,971 คน
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (ก.ย.
2565) ซึง่ มีผโู้ ดยสาร 2,125,255 คน พบว่า
มีจำ� นวนผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 906,716 คน คิดเป็น
เพิ่มขึ้น 42.66% อีกทั้งหากเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลีย่ เดือน ม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่ มีผโู้ ดยสาร
เฉลี่ยเดือนละ1,229,399 คน จะพบว่ามี
ปริมาณผูโ้ ดยสารเพิม่ ขึน้ 146.62%
โดยในเดือน ต.ค. 2565 ยังพบว่ามีการ
เดินทางขาเข้าประเทศ จ�ำนวน 1,563,263 คน
เพิม่ ขึน้ จากค่าเฉลีย่ เดือนม.ค.–ก.ย. 2565 ซึง่
มีผโู้ ดยสารขาเข้าเฉลีย่ เดือนละ 617,672 คน
คิดเป็นเพิม่ ขึน้ 153.09% เมือ่ พิจารณาสัดส่วน
การเดินทางรายท่าอากาศยาน ในเดือน ต.ค.
2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ 2,261,094 คน คิดเป็น
75% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 421,707 คน คิดเป็น 14% และ
มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค
349,170 คน คิดเป็น 11%
ปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นกรอบหรือทิศทางในการใช้งาน
ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ AI Governance,
การศึกษา รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายประเทศ
เพือ่ พัฒนาให้เกิด AI Standard Landscape
ของไทย ต่อยอดเพือ่ พัฒนาให้เกิดเป็นข้อเสนอแนะ
/มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ AI
อย่างมีธรรมาภิบาล
รวมถึ ง การศึ ก ษาหลั ก เกณฑ์ ก ารตรวจ
ประเมินการท�ำงานของโปรแกรมที่มีการใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การถ่ายทอดความรู้
พัฒนาทักษะ เพื่อให้คนไทยพร้อมและเกิด
การน�ำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจะด�ำเนินการผ่านสถาบัน
ADTE by ETDA (Academy of Digital
Transformation by ETDA), การเปิดพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ น
ความรู้ผ่าน AI Webinar ที่ชวนผู้เชี่ยวชาญ
หลากหลายอาชีพ ทั้งในและต่างประเทศมา
ร่วมแชร์มมุ มอง เปิดโลก AI Governance ร่วม
กัน และการจัดท�ำ e-Book ชุด AI the Series
ที่ ป ล่ อ ยอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก เดื อ นในช่ ว งที่ ผ ่ า นมา
ที่จะเข้ามาช่วยให้ทุกเรื่องเกี่ยวกับ AI เป็น
เรื่องใกล้ตัวและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
จนน�ำมาสู่การต่อยอดเปิดตัว “ศูนย์ธรรมาภิบาล
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance Clinic
by ETDA (AIGC)” ในงาน “Building Trust
and Partnership in AI Governance” ในวันนี้
โดยศูนย์ AIGC จะเป็นแหล่งรวมความรูแ้ ละ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์จาก
ประเทศชั้นน�ำทั่วโลก เพื่อผลักดันให้เกิดการ
ด�ำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการประยุกต์
ใช้งาน AI อย่างมีธรรมาภิบาลร่วมกัน โดยจะ
ทยอยด�ำเนินงานกับ Sector ทีส่ ำ� คัญโดยเริม่
จาก Health
“AIGC ถือเป็นอีกหนึง่ ก้าวหนึง่ ของ ETDA
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานพาร์ตเนอร์
ส�ำคัญทัง้ ในและต่างประเทศ ทีไ่ ม่เพียงส่งเสริม
ให้เกิดการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ แต่ยงั
ช่วยให้เกิดกรอบหรือแนวทางในการใช้งานทีถ่ กู ต้อง
โปร่งใส เพือ่ ให้การประยุกต์ใช้ AI ในทุกภาคส่วน
เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อผู้ใช้งานน้อย
ทีส่ ดุ อันจะส่งผลต่อการเพิม่ ขีดความสามารถ
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คมนาคมเตรียมพร้อมเปิดโมโนเรล
สายสีชมพู-สีเหลือง ใช้ฟรี ธ.ค.นี้

คมนาคมสัง่ รฟม.เตรียมความพร้อมเปิด
บริการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองและ
สายสีชมพู หลังก่อสร้างคืบกว่า 96% จ่อเดินรถ
เสมือนจริงไม่เก็บค่าโดยสาร ธ.ค.นี้
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะ
กรรมการเตรียมการเปิดให้บริการและการ
บริ ห ารโครงการรถไฟฟ้ า สายสี เ หลื อ งและ
สายสีชมพู ครั้งที่ 2/2565 พร้อมเปิดเผยว่า
ปัจจุบนั โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสาย
สีชมพูมคี วามคืบหน้าอย่างมาก โดย ณ ปัจจุบนั
สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว–ส�ำโรง) มีความคืบ
หน้าการก่อสร้าง 96.79% ได้รับมอบขบวน
รถไฟฟ้าแล้ว 29 ขบวน จากทัง้ หมด 30 ขบวน
ส่วนสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) มีความ
คืบหน้า 92.28% ได้รับมอบขบวนรถไฟฟ้าแล้ว
34 ขบวน จากทัง้ หมด 42 ขบวน โดยทัง้ สองเส้นทาง
มีแผนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566
อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอยู่
ระหว่างจัดท�ำ Proof of Safety เพือ่ ตรวจสอบ
และประเมินความพร้อมของงานโยธา และ
งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดของโครงการ ก่อนที่
วิศวกรอิสระ (ICE) จะออกหนังสือรับรองความ
ปลอดภัย เพื่อเปิดให้บริการให้แก่ประชาชน
ต่อไป
นอกจากนี้ ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ แนวทาง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน
การรือ้ ย้ายสาธารณูปโภคซึง่ มีงานทับซ้อนกัน ณ
ต�ำแหน่งทางขึน้ ลงของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู
ช่วงบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ (สถานี PK11–
PK13) ประกอบด้วย การรือ้ ย้าย Duct Bank
และแนวสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และ
การก่อสร้างทางระบายน�ำ้ (Flood Way) ของ
กรมทางหลวง ซึง่ ตามแผนงานจะรือ้ ย้ายแล้ว
เสร็จประมาณเดือน มี.ค. 2566
รวมถึ ง ได้ ห ารื อ แนวทางการเชื่ อ มต่ อ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพูกบั ระบบ
ขนส่งอืน่ เช่น การก่อสร้าง Skywalk เชือ่ มต่อ
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีหวั หมาก กับสถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีหวั หมาก
ตลอดจนได้หารือแนวทางการปรับเส้นทางรถ
โดยสารประจ�ำทาง เพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู โดยก่อน
การปฏิรปู เส้นทางรถโดยสารประจ�ำทาง มีรถ
โดยสารประจ�ำทางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ เชือ่ มต่อรถไฟฟ้าสายสีเหลือง จ�ำนวน

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

ในการแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มของ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป”
ดร.ชัยชนะ กล่าว
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ทีป่ รึกษาอาวุโส ETDA
กล่าวว่า ศูนย์ AIGC เรามุง่ ขับเคลือ่ นงานใน
4 มิตดิ ว้ ยกัน ได้แก่ มิตทิ ี่ 1 การพัฒนากรอบธรรมาภิบาล
ปัญญาประดิษฐ์ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับบริบท
ของไทยและสอดคล้องกับแนวนโยบายในระดับ
สากล มิติที่ 2 การให้ค�ำปรึกษาด้านนโยบาย
ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์ใช้งาน
AI ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แก่
ทุกภาคส่วน มิตทิ ี่ 3 การพัฒนาและเผยแพร่
ข้อมูล องค์ความรู้ ผลงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การประยุกต์ใช้ AIอย่างมี ธรรมาภิบาล และ มิติ
ที่ 4 สร้างเครือข่ายผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
วิชาการ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance
โดยระยะแรก AIGC เราจะมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่
ทางการแพทย์และสาธารณสุขก่อน เนือ่ งจาก
เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารน�ำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์
ใช้งานและช่วยในกระบวนวินิจฉัย คัดกรอง
และการรักษาผูป้ ว่ ยของแพทย์อย่างแพร่หลาย
มากขึ้น และเพื่อป้องกันผลกระทบ ตลอดจน

59 เส้นทาง ได้มกี ารปรับเพิม่ เป็น 81 เส้นทาง
และสายสีชมพูเดิมมีรถโดยสารประจ�ำทางเชือ่ มต่อ
จ�ำนวน 50 เส้นทาง ได้มกี ารปรับเพิม่ เป็น 82
เส้นทาง เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกการเชือ่ มต่อ
การเดินทางให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีข้อสั่งการให้คณะ
อนุกรรมการด้านต่างๆ ด�ำเนินการ อาทิ ให้มกี าร
ทดลองเดินรถเสมือนจริงโดยไม่เก็บค่าโดยสาร
โดยศึกษารูปแบบจากรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง
และให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณารู ป แบบ
การคิดค�ำนวณค่าโดยสารโดยเปรียบเทียบกับ
วิธีการของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และ
การใช้บัตรโดยสารร่วม และประสานคณะ
อนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะเพื่อ
เร่งรัดประชาสัมพันธ์บตั รโดยสารแก่ประชาชน
นอกจากนี้ ให้ด�ำเนินการขอพระราชทาน
นามส�ำหรับทั้ง 2 โครงการ และพิจารณา
ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ส�ำหรับ
ประดิ ษ ฐานบริ เ วณอาคาร หรื อ สถานี ข อง
รถไฟฟ้าสายสีเหลือง และสายสีชมพู โดยปฏิบตั ิ
ตามขัน้ ตอน และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง และเตรียม
ความพร้อมในการติดตัง้ ป้ายชือ่ สถานีเมือ่ ได้รบั
พระราชทานชือ่ แนวเส้นทาง
ด้าน นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรม
การขนส่งทางราง เปิดเผยก่อนหน้านีว้ า่ ปัจจุบนั
ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าโมโนเรลอยู่ระหว่างเร่ง
ด�ำเนินงานการก่อสร้าง เพื่อให้แล้วเสร็จตาม
แผนทีว่ างไว้ เบือ้ งต้นในเดือน ธ.ค. 2565 จึงมี
แผนเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า
สายสี เ หลื อ ง และสายสี ช มพู อ ย่ า งไม่ เ ป็ น
ทางการ โดยเป้าหมายจะเปิดให้ทดลองใช้บริการ
เป็นกรุป๊ อาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือ
กลุม่ ประชาชนทีส่ นใจ สามารถติดต่อขอทดลอง
ใช้บริการได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น
จึงจะเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการ ก่อน
เปิดบริการเดินรถบางส่วน (Partial) แบบเก็บ
ค่าโดยสารประมาณเดือน ก.พ. 2566
ความเสีย่ งจากการใช้งานเทคโนโลยีทอี่ าจจะเกิดขึน้
ในวันนี้ (8 พ.ย.) ETDA พร้อมด้วยพาร์ตเนอร์
ได้ แ ก่ ศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), กรมการแพทย์
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) จึง
ได้รว่ มลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
ในการเดินหน้าพัฒนากรอบธรรมาภิบาลด้าน
ปัญญาประดิษ ฐ์ท างการแพทย์ ที่ส อดคล้ อ ง
กั บ บริ บ ทของประเทศร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้
Thailand AI Governance Framework และ AI
Governance Policy Guide ส�ำหรับวงการ
แพทย์และสาธารณสุข ทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI
ระหว่างกันด้วย
นอกจากนี้ ศูนย์ AIGC ยังมุ่งให้บริการ
ในการให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ส�ำหรับการท�ำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผูป้ ระกอบการทีส่ นใจ
และเดินหน้าส�ำรวจความพร้อมประเทศด้าน
AI Governance เพือ่ เป็นข้อมูลอ้างอิงทีจ่ ะใช้
ในการด�ำเนินงานและวางแผนในการพัฒนา
กฎหมาย มาตรฐาน ตลอดจนแนวทางการดูแล
AI ของไทยในอนาคตด้วย
“จุดแข็งของ AI Governance Clinic
by ETDA หรือ AIGC คือการที่เรามีเครือข่าย
คณะท�ำงานทีล่ ว้ นแต่มคี วามเชีย่ วชาญซึง่ มาจาก
หน่วยงานในหลากหลายมิติ ทัง้ สถาบันการศึกษา
และวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการก�ำหนดมาตรฐาน
AI ในระดับสากล ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมจาก
หน่วยงานต่างๆ ทัว่ โลก ทีส่ ำ� คัญเรายังเตรียม
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับ
บริการทีเ่ ราโฟกัส อย่าง ทางการแพทย์ การเงิน
ธุรกิจ และการศึกษา จากหลากหลายประเทศ
มาร่วมเป็นที่ปรึกษา “International Policy
Advisory Panel (IPAP)” เพือ่ ให้การด�ำเนิน
งานของศูนย์ฯ ครอบคลุมในมิตสิ ำ� คัญทีต่ อ้ งดูแล
ทัง้ เทคโนโลยี จริยธรรม ธรรมาภิบาล โดยค�ำนึง
ถึงการปกป้องสิทธิผใู้ ช้งานเป็นส�ำคัญ” ดร.ศักดิ์
กล่าวทิง้ ท้าย

อปท.นิวส์ เชิญเป็นแขก
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สาเหตุที่มาท�ำงานด้านนี้ เนื่องจากเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับด้านต่างประเทศ
เรือ่ งเกีย่ วกับเทรนด์ธรุ กิจใหม่ๆ ในต่างประเทศ พอได้เรียนเกีย่ วกับต่างประเทศ ท�ำให้มี
ความรูส้ กึ ชอบเรือ่ งเกีย่ วกับต่างประเทศ พอได้มาท�ำงานกับองค์กรระดับโลกอย่างลาซาด้า
ท�ำให้รวู้ า่ ตัวเองชอบทีจ่ ะท�ำงานกับต่างประเทศ นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีท่ ำ� งานกับลาซาด้า

รัฐบาลสิงคโปร์ ไปเรียนที่ National University
of Singapore (NUS) ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ
1 ในเอเซีย ทัง้ การเมืองการปกครอง (Political
Science) และก็ดา้ นธุรกิจ (Business) รวมไป
ถึงด้านจิตวิทยา (Psychology) ก่อนทีจ่ ะกลับมา
ท�ำงานทีไ่ ทย
อย่างไรก็ตาม หลังจากเรียนจบได้มีโอกาส
ไปท�ำงานกับองค์กรต่างประเทศ โดยการชักชวน
ของผูบ้ ริหารชาวเยอรมันให้ไปท�ำงานที่ ลาซาด้า
ประเทศไทย ในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการด้านการ
ตลาด การประชาสัมพันธ์และพันธมิตร โดย
ในปัจจุบนั อย่างทีท่ ราบกันดีวา่ เทคโนโลยี ได้เข้ามาท�ำที่ ลาซาด้า ตั้งแต่ยุคบุคเบิกที่เพิ่งมี
นั้นก้าวล�้ำหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกๆ วัน อีคอมเมิร์ซในประเทศไทย ซึ่งคุณมิ้นได้เล่าถึง
พร้อมกันนี้ ยังส่งผลให้ธรุ กิจการค้าขายออนไลน์ ความรูส้ กึ ทีไ่ ด้ทำ� งานกับลาซาด้าให้ฟงั ว่า
เติบโตขึน้ อย่างรวดเร็วด้วย โดยส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เคยเปิดเผย
ผลการส�ำรวจมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย
ปี 2563 เท่ากับ 3.78 ล้านล้านบาท ส่วนในปี 2564
คาดการณ์ว่า จะมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งภายหลังจากการฟืน้ ตัวจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 เป็น 4.01 ล้านล้านบาท หรือ
เติบโตร้อยละ 6.11 จากปี 2563 โดยคาดการณ์
อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมปี 2560 ถึง 2564
อยูท่ รี่ อ้ ยละ 9.79
ดังนั้น การค้าขายออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ
จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งในปัจจุบันและ
ต่อเนือ่ งถึงในอนาคต วันนี้ อปท.เชิญเป็นแขกจึงอยาก
จะขอแนะน�ำบุคคลผูห้ นึง่ ทีม่ สี ว่ นส�ำคัญยิง่ ต่อการ
พัฒนาอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย โดยแขกใน
วันนีก้ ค็ อื คุณกุลธิรตั น์ ภควัชร์ไกรเลิศ หรือ คุณมิน้
“สาเหตุทมี่ าท�ำงานด้านนี้ เนือ่ งจากเป็นคนที่
หนึ่งในผู้หญิงแกร่งและเป็นสตรีคนแรกที่ขึ้นมา
นั่งแท่น นายกสมาคมสมาคมผู้ประกอบการ สนใจเรือ่ งเกีย่ วกับด้านต่างประเทศ เรือ่ งเกีย่ วกับ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย หรืออีคอมเมิรซ์ แห่ง เทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ในต่างประเทศ พอได้เรียน
ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การค้าออนไลน์ เกีย่ วกับต่างประเทศ ท�ำให้มคี วามรูส้ กึ ชอบเรือ่ ง
คร�่ำหวอดมากกว่า 10 ปี จนกลายเป็นหนึ่งใน เกีย่ วกับต่างประเทศ พอได้มาท�ำงานกับองค์กร
ฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลื่อน E-commerce ระดับโลกอย่างลาซาด้า ท�ำให้รวู้ า่ ตัวเองชอบทีจ่ ะ
ท�ำงานกับต่างประเทศ นัน่ จึงเป็นเหตุผลทีท่ ำ� งาน
ประเทศไทยในปัจจุบนั
คุณมิน้ หรือนางสาวกุลธิรตั น์ ภควัชร์ไกรเลิศ กับลาซาด้า”
คุณมิ้นยังได้เล่าถึงประสบการณ์การท�ำงาน
นายกสมาคมผู ้ ป ระกอบการพาณิ ช ยอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ไทย ได้เล่าพื้นเพให้ฟังว่า เธอเกิดที่ ในองค์กรต่างประเทศอีกว่า วัฒนธรรมองค์กร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนทีจ่ ะมาอยูก่ รุงเทพฯ เมือ่ ของบริษัทต่างประเทศจะมีความแตกต่างกับใน
อายุได้ 8 ขวบ การศึกษาระดับมัธยมทีโ่ รงเรียน ประเทศไทย โดยรูปแบบการท�ำงานของบริษัท
ราชวินติ บางแก้ว ระดับปริญญาตรี ทีม่ หาวิทยาลัย ต่างประเทศจะมุ่งเน้นการท�ำงานแบบตรงไปตรงมา
ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ทีเ่ รียนเรือ่ งเกีย่ วกับ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการท�ำงานที่ชอบมาก แต่ใน
ศาสตร์ต่างประเทศ หลังจากนั้นก็ได้ทุนของ ส่วนทีต่ อ้ งมีการปรับตัวจากประสบการณ์สว่ นตัว

นางสาว กุลธิรตั น์ ภควัชร์ ไกรเลิศ

คุณกุลธิรตั น์ ภควัชร์ไกรเลิศ เป็นผูร้ ว่ ม
ก่อตัง้ และ CEO ของ Thailand e-Business
Center (TeC: Global-China expansion &
Digital Consulting and solution company
in Thailand.)
คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่างๆ ในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั
- นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THAI E-COMMERCE
ASSOCIATION: THECA)

- เลขาธิการ ของสมาคมการค้าดิจทิ ลั ไทย
(Thai Digital Trade Association: TDTA)
- เป็นหนึง่ ในผูบ้ ริหารระดับสูงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง
แบรนด์อีคอมเมิร์ซรายใหญ่ระดับโลก เช่น
ลาซาด้า ประเทศไทย (ถูกซือ้ กิจการโดยอาลี
บาบา), ลักโซลา (ซือ้ กิจการโดย Sephora)
และ Cdiscount/Cmart (เข้าซือ้ กิจการโดยบีเจซี)
เคยเป็นผู้น�ำผู้ประกอบการสตรี เธอ
ได้รบั รางวัล Thailand Women Leader
Award ในปี พ.ศ. 2564 โดย CMO Asia
Awards และปัจจุบนั ในปี 2565 ได้รบั เลือกให้
เป็นกรรมการตัดสินรางวัลของ UN WOMEN
WEPs Award 2022
คุณกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ ได้รับ
เลือกให้เป็นวิทยากรในหลายๆ งานมากมาย
และผู ้ ร ่ ว มอภิ ป รายในการประชุ ม ระดั บ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เช่น
UNCTAD, European Union กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย

กุลธิรตั น์ ภควัชร์ ไกรเลิศ
นายกสมาคมผูป้ ระกอบการ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ไทย

“ความล้มเหลวไม่ ใช่เรื่องแย่เสมอไป
หัวใจส�ำคัญคือ ต้องรูจ้ กั เรียนรู้ในความล้มเหลว
และกล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มาสูต้ อ่ ประกอบกับเป็นคน
มีบคุ ลิกไม่จมกับความล้มเหลว ดังนัน้ เมือ่ เกิด
ความล้มเหลวก็จะลุกขึน้ มาสูต้ อ่ เสมอ”

คือเวลาในการท�ำงาน เนื่องจากบริษัทต่างประเทศ
ท� ำ งานเกื อ บ 20 ชั่ ว โมงต่ อ วั น ต่ า งจากใน
ประเทศไทยทีท่ ำ� งานถึง 1 ทุม่ -2 ทุม่ ก็เลิกท�ำงาน
แล้ว ต่างจากองค์กรในต่างประเทศทีต่ อ้ งมีความ
พร้อมท�ำงานอยู่เสมอ ท�ำให้ตัวเองต้องมีความ
พร้อมที่จะรับมือตลอดเวลา บางครั้งงานหนัก
จนไม่สบายถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล แต่ก็ถือเป็น
ประสบการณ์ทำ� งานทีย่ อดเยีย่ ม
หลังจากท�ำงาน ลาซาด้า แล้วก็ได้มาท�ำงาน
เป็นทีป่ รึกษาผูบ้ ริหารระดับสูงให้กบั บิก๊ ซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ รวมถึงยังได้ก่อตั้งบริษัทอีกมากมาย
อาทิ บริษัทด้านไอที, บริษัทด้านธุรกิจเครื่อง
ส�ำอางออนไลน์, บริษทั สปาทีม่ าเก๊า เขตปกครอง
พิเศษของประเทศจีน เป็นต้น จนเมื่อประมาณ
ปี 2017-2018 ได้เป็นผูร้ ว่ มก่อตัง้ และ CEO ของ
Thailand e-Business Center (TeC) ซึง่ เป็น
ศูนย์ e-business แห่งแรกของไทย โดยท�ำหน้าที่
เป็นโซลูชนั่ ช่วยขยายตลาดให้ธรุ กิจเติบโตทัว่ โลก
พร้อมให้การช่วยเหลือผูป้ ระกอบการทัว่ โลกเข้าสู่
โลกออนไลน์ อีคอมเมิรซ์ หรือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
“เพราะในอดีตการค้าออนไลน์ หรือ E-commerce
ยังไม่ได้การยอมรับในวงกว้างเหมือนในปัจจุบนั
และเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการยอมรับ จึง
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ บอกข้อดีขอ้ เสีย เช่นดี
กว่าไปซือ้ สินค้าในร้านค้าปกติอย่างไร”
ดังนัน้ บริษทั TeC จึงเหมือนเป็นสะพานเชือ่ ม
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตลาดต่างประเทศ

จีนและไทย ทีส่ ำ� คัญ ผูเ้ ชีย่ วชาญของ TeC จะเป็น
ศูนย์ฝกึ อบรมผูบ้ ริหาร ผูป้ ระกอบการ ทรัพยากร
มนุษย์ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีอยู่ให้เป็น
แรงงานดิจิทัล ในขณะที่เปลี่ยน SMEs และ
Enterprises จากธุรกิจของตนให้เป็น e-Business
ด้ ว ยแนวคิ ด ดิ จิ ทั ล และการบู ร ณาการความรู ้
ด้านเทคโนโลยีขนั้ สูง รวมถึงได้เป็นพันธมิตรกับบริษทั
ชั้นน�ำมากมาย รวมถึงสมาคมผู้ประกอบการ
อิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือสมาคมอีคอมเมิร์ซและ
ธุรกิจทัว่ โลก ซึง่ ปัจจุบนั ก็มลี กู ค้ากว่า 1,000 บริษทั
ชัน้ น�ำทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทัง้
การจัดอบรม เช่น Alibaba Master CEO Executive
Program หรือ หลักสูตรเพือ่ ผูบ้ ริหารยุคใหม่ยอด
นิยมจาก Alibaba Business School ศึกษา
วัฒนธรรมองค์กรจาก Alibaba ในระยะเวลา
4-5 วันเต็ม ณ หางโจว ประเทศจีน โดยวิทยากรจาก
Taobao University/Alibaba Business School
และกูรทู ไี่ ด้รบั การถ่ายทอด e-DNA มาจาก Jack
Ma หรือหลักสูตร The Digital Work Leader
Program (ปัจจุบนั รุน่ ที่ 3) ทีม่ เี ป้าหมาย ในการ
พัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ พร้อมชู
แนวคิดการท�ำธุรกิจรูปแบบดิจทิ ลั เป็นต้น
รวมถึงการพาผู้ประกอบการไทยขยายธุ รกิจ
ไปยังต่างแดน โดยเฉพาะในประเทศจีน ส่วนหนึง่
ที่ให้ส�ำคัญกับตลาดประเทศจีนนั้น เนื่องจาก
เทรนด์อะไรทีเ่ กิดขึน้ ในจีน ก็จะส่ งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการค้าขายรูปแบบ
E-commerce
นอกจากนี้ การค้าออนไลน์จะถูกยกระดับอีกขัน้
สู่สิ่งที่เรียกว่า Meta-Commerce หรือการ
ค้าขายบนโลกเสมือนจริง เป็นหนึง่ ในสิง่ ทีจ่ ะเข้า
มาเปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรม E-commerce ใน
อนาคต แต่ปจั จุบนั เรายังคงอยูใ่ นขัน้ ของการขาย
ของผ่านการ Live ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ซึ่ง
จะมีมูลค่าสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2023 และจะก้าวขึน้ ไปถึง 13,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐในปี 2030 และเมื่อมีการค้าขายบนโลก
เสมือน (Meta-Commerce) ก็จะสูงถึง 6 แสน
ล้านดอลลาร์
“เทรนด์ธรุ กิจเกีย่ วกับอีคอมเมิรซ์ หรือธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีการเติบโตเป็น
อย่างมาก เห็นได้ชดั จากปี 2022 ทีต่ ลาดมีมลู ค่า
ถึง 817,000 ล้านบาท จากปี 2019 ทีม่ มี ลู ค่า
เพียงเกือบ 200,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึง
ความน่าสนใจของตลาดดังกล่าว” คุณมิน้ กล่าว
ด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้น

ด้านอุดมการณ์ คุณมิ้นบอกต่อว่า นอกจาก
การท�ำงานในหน้าที่ให้ตลาดผู้ประกอบการโตขึ้น
ยอดขายสูงขึน้ แล้ว ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการ
ช่วยเหลือ “สังคมและชุมชน” ด้วย ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ได้มโี อกาสท�ำกิจกรรม CSR ทัง้ การให้ความรูก้ บั
นักศึกษา รวมไปถึงพ่อค้าแม่คา้ ทีด่ ขี นึ้ แม้แต่ชว่ ง
ทีโ่ ควิดระบาดรุนแรง สมาคมฯ ได้ชว่ ยไลฟ์แชร์
ประสบการณ์แก่ประชาชนเพื่อสร้างทักษะด้าน
การค้าขายออนไลน์ เช่น ด้านการตลาดดิจิทัล
ซอฟต์แวร์ และอีคอมเมิรซ์ เพือ่ ฝ่าฟันวิกฤตโรค
ระบาดครัง้ นีไ้ ปให้ได้ นอกจากนี้ ยังได้มสี ว่ นร่วมใน
การผลักดันนโยบายของภาครัฐ ในการขับเคลือ่ น
ของอีคอมเมิร์ชประเทศไทยให้ดีขึ้น รวมถึงเป็น
กระบอกเสียงให้กบั ผูป้ ระกอบการได้อกี ด้วย
ด้ า นแนวคิ ด ที่ ท� ำ ให้ เ ติ บ โตอย่ า งเข้ ม แข็ ง
คุณมิน้ มีคติประจ�ำใจในการสร้างพลังขับเคลือ่ นชีวติ
เสมอมา คือ “ความล้มเหลวไม่ใช่เรือ่ งแย่เสมอไป
หัวใจส�ำคัญคือ ต้องรูจ้ กั เรียนรูใ้ นความล้มเหลว
และกล้าทีจ่ ะลุกขึน้ มาสูต้ อ่ ประกอบกับเป็นคนมี
บุคลิกไม่จมกับความล้มเหลว ดังนัน้ เมือ่ เกิดความ
ล้มเหลวก็จะลุกขึน้ มาสูต้ อ่ เสมอ”
ส�ำหรับวิถีที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการ
ท�ำงาน คุณมิน้ บอกว่า ได้แยกความส�ำคัญเป็น 3
แนวทาง ได้แก่ 1. คือการให้ความส�ำคัญกับลูกค้า
และพันธมิตรมาก โดยมีเป้าหมายให้งานออกมาดี
มีประสิทธิภาพ 2. ให้ความส�ำคัญกับทีมงาน เพราะ
ทีมงานมีความส�ำคัญมากๆ กับบริษทั และอย่างที่ 3
คือการให้ความส�ำคัญกับสังคม เพราะเมือ่ ได้มาอยู่
ในจุดทีม่ องเห็นโอกาสทางธุรกิจ จึงมีความต้องการ
ตอบแทนกลับไปทีส่ งั คม

“การให้ สั ง คม ยิ่ ง เราท� ำ เรายิ่ ง ได้ คื อ
การได้อมิ่ ใจกับการเป็นผูใ้ ห้ เหมือนกับทีส่ ว่ นหนึง่ กับ
สมาคมผูป้ ระกอบการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไทย
ซึง่ เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีใครมาให้อะไรเราคืน
แต่เราได้ให้ความรูแ้ ก่เขา ก็คอื สิง่ ดีๆ ทีเ่ รารูส้ กึ
ภาคภูมใิ จ จึงมอง 3 แนวทางนี้ เป็นแนวคิดทีผ่ ลักดัน
ตนเองมาให้ถึงจุดนี้ได้” คุณมิ้นพูดด้วยน�้ำเสียง
ทีภ่ าคภูมใิ จ
คุณมิน้ กล่าวเสริมอีกว่า ถึงกระนัน้ ก็ไม่ได้มอง
ว่าตัวเองประสบความส�ำเร็จแต่อย่างใด แต่สงิ่ ที่
พาตัวเองให้มาถึงจุดนีไ้ ด้ คือ ทัศนคติทพี่ ร้อมลุกขึน้
ทุกครัง้ เมือ่ ล้มเหลว ไม่ได้ลม้ แล้วล้มเลย พร้อมมี
ความตัง้ ใจในการเดินไปข้างหน้า ยิง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ ธุรกิจ
ท�ำให้มีอยู่กับความเสี่ยงตลอดเวลา ยกตัวอย่าง
การลงทุนหลายล้าน เพือ่ ปัน้ ธุรกิจซักอย่างออกมา
แต่ไม่ตอบโจทย์ตลาด ระบบภายในไม่แข็งแรง
ท�ำให้การท�ำงานหลังบ้านไม่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้
เมื่อเกิดปัญหาที่รุมเร้า ก็จะมองว่าชีวิตต้องไปต่อ
ท้อได้แต่ไม่ถอย ซึง่ คุณมิน้ ได้กล่าวปิดท้ายว่า
“เวลาเกิดปัญหาจะท�ำให้เกิดความสัน่ ไหวใน
จิตใจ ดังนัน้ เมือ่ เกิดอุปสรรคอย่าไปจมอยูก่ บั สิง่ ร้ายๆ
ซึ่ ง เราใช้ แ นวคิ ด ในการปั ญ หาอยู ่ 2 อย่ า ง
ได้แก่ EQ คือการพยายามสร้างสติตื่นรู้ของ
ตัวเองให้กลับมา เพือ่ จัดการอารมณ์ของตนเอง
ให้อยูใ่ นภาวะทีต่ ระหนักได้วา่ นีเ่ ป็นเพียงปัญหา
เราต้องหาทางแก้ปญั หา ซึง่ ก่อนจะแก้ปญั หาก็ตอ้ ง
ตัง้ สติให้ได้กอ่ น ต่อมาคือ IQ หรือการน�ำความรู้
มาแก้ปัญหา มองหาทางออกในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงประเมินถึงปัญหาว่า จะแก้อย่างไร ใช้เวลาใน
การแก้นานแค่ไหน ถ้าปัญหาดังกล่าวแก้ได้ในอีก
7 วันข้างหน้า ดังนัน้ จึงควรเอาความรูส้ กึ ไปทุม่ เท
ในวันที่ 7 อย่าให้ภาวะอารมณ์จมอยูก่ บั 6 วันทีเ่ หลือ
เพราะสุดท้ายก็จะท�ำให้ตนเองไม่มีพลังใจไปท�ำ
อย่างอืน่ เลย”

