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กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มัวหมองไปมาก หลังเจ้าหน้าที่
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ
เจ้าหน้าทีต่�ารวจ ร่วมท�าการจับกมุ อธิบดกีรมอทุยานแห่งชาติฯ กรณเีรยีกรบัเงิน
จากหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้อเทจ็จรงิอย่างไรเป็นเรือ่งของขบวนการยติุธรรม 
แต่บทบาทของกรมอุทยานฯ ยังคงเดินหน้าต่อ เพื่อสร้าง 
ความโปร่งใสและสร้างความเชือ่มัน่ให้กลบัคนืมา

กรมอุทยานฯ ลุยสร้างความโปร่งใส
การจัดเกบ็รายได้และการใช้จ่ายเงนิ

สทิธิชัย เสรส่ีงแสง

ปลัด พม. ‘ชี้’ การสร้างความมั่นคงทางสังคม
ต่อไปต้องถ่ายภารกิจไปให้ อปท. มากขึ้น

กยท.หนนุท�าสวนยางมาตรฐาน FSC
ตลาดต้องการสงูสัง่แล้วกว่า 10,000 ตัน

กคช.ช ู“เคหะเกษตรย่ังยืน่ เชียงราย 1”
บ้านเช่าพร้อมอาชีพเกษตรกรรม/ปศสัุตว์

การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) โดย บรษัิท เคหะสขุประชา 
จ�ากดั (มหาชน) จบัมอืกบัเจ้าของทีดิ่นในจงัหวัดเชยีงราย 
จดัท�าโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชพี ให้กบัผูม้รีายได้น้อย
และกลุ่มเปราะบาง โดยส่งเสริมอาชีพการเกษตรและ
ปศสัุตว์ ให้แก่ผูท้ีเ่ข้าอยูอ่าศัย ภายใต้ชือ่โครงการ “เคหะ
เกษตรยัง่ยนื เชยีงราย 1”

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่หนัมาเลอืกใช้สนิค้าและผลติภณัฑ์ท่ีมมีาตรฐานการบรหิารจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมทีม่คีวามเหมาะสม กยท.จึงสนบัสนนุเกษตรกรท�าสวนยางพารา
ตามมาตรฐาน FSC™ ขายผลผลติผ่านตลาดยาง กยท. ย�า้ มยีอดสัง่ซือ้
แล้วกว่า 10,000 ตนั
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ตลาดสินค้าฮาลาล ถือเป็นตลาดที่น่าจับตามอง 
เป็นพิเศษ เพราะผลข้อมูลสถิติประชากรโลกของ  
Pew Research Center (Washington, DC) พบว่า 
กลุม่คนทีน่บัถือศาสนาอสิลามเพิม่จ�านวนเรว็ทีส่ดุในโลก 
ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ได้รับตรารับรองฮาลาล  
ตามหลักศาสนาอิสลาม จึงมี
ความต้องการมากขึน้ไปด้วย

สถาบนัมาตรฐานฮาลาลไทยวางเป้า ปี 66
พฒันามาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล 
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เปิดสถติเิข้า-ออกประเทศปี 65
กว่า 22.5 ล้านคน/15.4 เท่าจากปี 64
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อนุกลู ปีดแก้ว

วามม่ันคงทางสังคมและคุณภาพ
ชวีติทีดี่ เป็นสิง่ทีผู่ค้นในสงัคมไทย 

เรียกร้องต้องการ หน่วยงานภาครัฐ 
หลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกระทรวง 
พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
หรอื พม. ซ่ึงน�าโดย นายอนกุลู ปีดแก้ว  
ปลดักระทรวง พม. คนใหม่ ก�าลงั
ด�าเนินการอย่างเต็มที่ ภายใต ้
งบประมาณ 1 หมืน่กว่าล้านบาท  
เพือ่ท�าให้ทกุคนได้มโีอกาส มสีทิธิ  
และได้รับความคุ ้มครอง 
อย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิง้ใคร 
ไว้ข้างหลงั

ธรรมาภิบาล คณุภาพชวีติ

ชัชชาต ิสิทธิพนัธ์ุ

ครอีูสานร้องส่ือ 
ขอความยุตธิรรมไปถงึ ป.ป.ช.
หว่ันดุลยพนิิจไม่ตรงข้อเท็จจรงิ

 “โกงสนามฟตุซอล”

อภ.เจ๋ง ผลิตยาต้านโควิด 
2 ชนิด “เพือ่คนไทย”

วัคซีน (HXP-GPOVac) 
และ ยาโมลนูพลิาเวียร์
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ท้องถ่ินไทย
ผูว่้าฯ กทม.จดัประชุม 

หัวหน้าหน่วยงาน 
ยืนยันพร้อมทีจ่ะเดินหน้า

นโยบายต่อเนือ่ง

3

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร

ทวีพงษ์ วิชัยดษิฐ

20

ศานนท์ หวงัสร้างบุญ
รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

“คมนาคม” เปิดสถิตกิารเดินทางระหว่างประเทศ
ปี 65 รวมกว่า 22.5 ล้านคน พุง่สูงถงึ 15.4 เท่าจาก
ปี 64 (1,543.44%) เทยีบกบัปี 2564 มัน่ใจทกุระบบ
ขนส่ง พร้อมรองรับนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพ่ิมขึน้ในปี 2566

นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
คมนาคม ได้แถลงสรุปสถิติรวมปริมาณผู้โดยสาร
ในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ปี 2565 
โดยประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 
มปีรมิาณผูโ้ดยสารเดนิทางเข้า-ออก ประเทศในทกุมติ ิ
การขนส่ง รวม 22,577,983 คน โดยเมือ่พจิารณาปรมิาณ 
ผู้โดยสารรายมิตกิารขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วน 
ปรมิาณผู้โดยสารสงูสดุ คดิเป็นร้อยละ 97.17 รองลงมา 
คอื ทางถนน ทางน�า้ และทางราง คดิเป็นร้อยละ 1.30 
ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 0.35 ตามล�าดับ

ทัง้นี ้ เม่ือพิจารณาเปรยีบเทยีบปรมิาณผู้โดยสาร 
ในปี 2565 กับปี 2564 พบว่า ปริมาณผู้โดยสาร 
ปี 2565 เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 1,543.44  
โดยทางน�้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 10,642.85 
รองลงมา คือ ทางอากาศ ร้อยละ 1,499.67 
(ทางถนนและทางรางไม่ม ี
การเดนิทางในปี 2564)



2 ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 วันที่ 16-31 มกราคม 2566ท้องถ่ินไทย
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>> ต่อจากหน้า 1 <<
นายอนุกลู ปีดแก้ว ปลดักระทรวงพฒันาสังคม

และความมัน่คงของมนษุย์ เปิดเผยกับ อปท.นวิส์ ว่า 
ประเด็นท้าทายด้านสังคมของประเทศไทย 
ซึง่ทกุคนรอความหวงัจากกระทรวงพฒันาสงัคมนัน้  
ทาง พม.ได้ท�าแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายไปแล้ว  
ซึ่งหน่วยงานในสังกัดต้องไปก�าหนดเป็นโจทย์  
เพือ่แก้ไขปัญหาให้กบัพีน้่องประชาชน เรือ่งแรก 
ในเรือ่งเดก็ เรามองให้ความส�าคญัมากกบัเดก็แรกเกดิ 
ที่จะต้องได้รับการพัฒนาที่สมบูรณ์ ความส�าคัญ 
ของปฐมวยั หมายความว่าเดก็อายกุ่อนครบ 6 ปีนัน้  
กระทรวง พม.ดแูลทุกคน ขณะนีมี้มากถงึ 2 ล้าน 
4 แสนคน โดยจะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
600 บาท/เดอืน ซ่ึงในแต่ละบ้านจะมทีัง้ผูสู้งอายุ 
แม่เลีย้งเดีย่ว หรอืคนพกิาร แต่เด็กแรกเกดิเป็น
เรือ่งส�าคญัอนัดบัแรก งบประมาณกใ็ช้กบัเรือ่งนี้
มากทีส่ดุ เราจึงจดัตัง้สถาบนัเดก็ปฐมวยั จ�านวน 
5 หม่ืนแห่งทัว่ทกุจงัหวดั ซึง่ทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ดูแล โดยความร่วมมอืกัน 4 กระทรวง 
คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศกึษาธกิาร และ กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนุษย์

“เรื่องของเด็กและเยาวชน เราเน้นในเรื่อง
การส่งเสรมิความรู ้ ทกัษะเยาวชนให้เป็นผูน้�าทาง
สงัคม หล่อหลอมให้เขาเป็นคนดี มีความรักชาติ 
มีวัฒนธรรมของความเป็นไทย เป็นพลเมอืงดขีอง
ประเทศ ไม่หลงทาง ท�ากันตัง้แต่ระดับต�าบลในนาม
ของสภาเด็กระดบัต�าบล ขึน้มาเร่ือยๆ จนถงึสภา
เดก็ระดบัชาต ินอกจากน้ี ทาง พม.ได้จดัตัง้โรงเรยีน
เพาะกล้าคณุธรรมร่วมกบักระทรวงศกึษาด้วย เราดู
ในเรือ่งความรูแ้ละอาชพี ขณะน้ีมตีัง้ไปแล้วจ�านวน 
4 แห่ง ได้แก่ทีจ่งัหวัดกาญจนบุร ีนราธวิาส ล�าพนู  
และเชยีงใหม่ และจะพร้อมขยายในปี 2566 อกี 
โดยเน้นเดก็ทีเ่รยีนแล้วออกกลางคัน เช่นจบ ม.3  
แล้วไม่ได้เรยีนต่อ ซึง่อาจจะเป็นปัญหาสังคมในอนาคต 
เราก็จับมาเข้าสู่โรงเรียนเพาะกล้าเป็นนอกระบบ 
แต่จะได้ในเรือ่งพฒันาตนเอง จริยธรรม” 

ส�าหรบัเงินอุดหนนุคนพกิาร เดอืนละ 800 บาท 
ยงัมเีหมอืนเดมิ แต่คณะกรรมการฯ ก�าลงัพจิารณา 
จะเพ่ิมเงินอุดหนุนคนพิการเป็น 1,000 บาท  
แต่ขณะนีย้งัไม่มข้ีอสรปุ นอกจากนี ้ ยังมโีครงการ 
ทีเ่รยีกว่าครอบครวัอุปการะ โดยอยูร่่วมกบัคนพกิาร 
โดยทาง พม.ให้เงนิสนบัสนนุ 5,000 บาท/เดอืน 
เป็นค่าตอบแทนทีด่แูลคนพกิารในทกุๆ เรือ่ง ซึง่
จะเป็นครอบครัวของคนพิการเองหรือครอบครัว
ที่รับคนพิการมาดูแลก็ได้ เมื่อปีที่แล้วจะมีข้อมูล
ครอบครัวอุปการะอยู่ประมาณ 100 ครอบครัว 
อีกเร่ืองที่ด�าเนินการแล้วด้วยคือศูนย์คนพิการ
เบด็เสรจ็ ซึง่เป็นไปตามระเบยีบของการปฏิบัตทิาง
ราชการเกีย่วกบัศนูย์อเิลก็ทรอนกิส์ ประเดน็คอืคน 

การมีคนดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียกว่า Care Giver 
ซึ่งทุกบ้านนั้น หากมีผู้สูงอายุจะต้องให้มีคนดูแล  
เพือ่ป้องกนัในเรือ่งของอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ได้ทกุเวลา  
ซึ่งทาง พม.จะท�าการประชาสัมพันธ์ในเร่ืองนี้
ให้มากขึ้น และส�าหรับภารกิจของ พม.เองใน  
ปี 2566 จะอบรมคนให้เป็น Care Giver ตัง้เป้าไว้ที่ 
10,000 คน โดยหลกัสูตรทีอ่บรมจะมี 420 ชัว่โมง  
โดยผู้ทีผ่่านการอบรมหลกัสูตรของ พม.จะสามารถ
เข้าไปดแูลผูสู้งอายใุนพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ และ
สามารถจะท�างานในส่วนของภาคเอกชนก็ได้ 
ส่วนการหางานท�าให้ผู้สูงอายุ พม.ได้ร่วมมือกับ
กระทรวงแรงงาน ตลาดงานที่ต้องการผู้สูงอายุ
ก็จะประกาศรับสมัครอย่างต่อเนื่อง การให้เขา 
มงีานท�าจะได้ไม่ต้องอยูโ่ดดเดีย่วหรอืเป็นภาระใคร 
ที่ส�าคัญจะได้พูดคุยกับสังคมรอบข้างท�าให้เขา 
มคีวามสุขมากขึน้

ส�าหรับเร่ืองของคนไร้ทีพ่ึง่ หรือสมัยก่อนเรียกกันว่า 
ขอทาน ทาง พม.จะมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ท�า
หน้าทีรั่บปรกึษาให้บรกิารในทกุเรือ่ง เพราะคนไร้

ทีพ่ึง่มีท่ีมาหลายรปูแบบ บางคนตดิยา
เสพติด บางคนว่างงานฉับพลัน บาง
คนอยากอยูรั่กอสิระออกจากครอบครัว
แล้วไปอยูต่ามทีต่่างๆ จรงิๆ แล้ว เราได้
จดัระเบยีบคนกลุม่น้ีไปมากพอสมควร 
ซึ่งจะพบว่ามีจ�านวนที่น้อยลง ล่าสุด 
ได ้ท�าโครงการบ้านเช ่าคนละคร่ึง  
ซึง่ขณะน้ีมีกว่า 20 แห่งแล้ว อาจจะเพ่ิมอีก  
โดยจะช่วยกนัออกคนละคร่ึงบ้านทีเ่ช่า 
เป็นอาคารที่ไม่ได้ท�าอะไรเลยขอเช่า 
โดยออกกนัคนละครึง่กบัคนไร้บ้าน ซ่ึง
เราจะจัดหาอาชพีให้พวกเขาได้ท�างาน 
เช่นรับจ้างกวาดขยะ รดน�้าต้นไม ้
ในสวนสาธารณะของ กทม. รบัจ้างขนอฐิ 
ขนดนิตามตกึอาคารเพ่ือขนย้าย หรอืจะ
เป็น รปภ. เป็นต้น เพราะเม่ือเขามงีานท�า  
เขามีเงนิพอท่ีจ่ายค่าเช่านดิหน่อย เมือ่
กลับมาจะมีที่อยู่อาศัยไม่ต้องไร้ที่พึ่ง
และขอทาน นอกจากนี้หากเราพบว่า 
บางคนมคีวามสามารถพเิศษในด้านใด 
กจ็ะส่งเสรมิ สนบัสนนุให้เขาได้ท�าในสิง่
ทีช่อบ หรอืมีทกัษะ ซึง่มีหลายคนทีพ่บว่า 

มพีรสวรรค์ แต่ไม่มโีอกาสทาง พม.จะสร้างเขาได้
“อกีเรือ่งทีท่กุคนต้องการและเป็นปัจจัยส�าคญั

ของการด�ารงชีวิต นั่นคือที่อยู่อาศัย ทาง พม. 
ซึ่งดูแลการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนา
องค์กรชมุชน (พอช.) ทัง้สององค์กรท�าหน้าทีจั่ดหา 
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะ
ผู้ที่มีรายได้น้อย โดยมีโครงการบ้านให้คนกลุ่มนี้ 
ได้เลอืกอยูไ่ด้ เช่น โครงการบ้านพร้อมอาชพี ราคา 
999 บาท เพ่ิงเปิดตัวโครงการไปไม่นาน ทีร่่มเกล้า 
ลาดกระบงั ต่างจงัหวดัก็ม ี ก�าลงัประกาศออกมา

ปลัด พม. ‘ชี้’ การสร้างความมั่นคงทางสังคม
ต่อไปต้องถ่ายภารกิจไปให้ อปท. มากขึ้น

เร่ืองทีส่อง เป็นประเดน็ของสตรแีละครอบครวั 
ในปี 2566 จะเน้นในเรือ่งของแม่เลีย้งเดีย่ว ซึง่โดย
หลกัแล้วมภีาระเยอะ หลายคนเลีย้งทัง้ครอบครวั 
พ่อ แม่ ตัวเองและลกูด้วย แล้วหากคนในครอบครวั
พกิารหรอืเจบ็ไข้ได้ป่วย ตดิเตยีง จะหนกัมาก ซึง่
ตวัเลขมมีากถึง 2 แสนคน เราวางเรือ่งน้ีไว้คอืต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้แม่เลีย้งเดีย่ว สิง่นัน้คอือาชพี 
ลงไปส�ารวจกันแล้วแยกคนในครอบครัวออกมา 
ใครได้สทิธกิจ็ดัให้เขา เพือ่ให้แม่เลีย้งเดีย่วมภีาระ
น้อยลง และสร้างอาชีพให้เขา ส่วนลูกหากอาย ุ
ยงัไม่ครบ 6 ปีก็มสีทิธิได้ค่าเลีย้งดอูยูแ่ล้ว 

“เรื่องต่อมาคือความเท่าเทียมกันทางเพศ  
ซึ่งในขณะนี้มีการพูดกันมาก ซึ่งทาง พม.เองก็ม ี
กฏหมายในเรื่องนี้ แต่คนยังไม่รู้มากนัก  
โดยรวมแล้วคือต้องเคารพในเพศสภาพ  
ให้เคารพสิทธิของพวกเขาให้มากขึ้น  
ลดการดถููกดูแคลน เรามกีองทนุทีส่่งเสรมิ 
กลุม่เพศสภาพอยู่แล้ว แต่งบประมาณน้อย 
ประมาณ 3 ล้านบาท เป็นการรณรงค์  
ส่งเสรมิ สนบัสนนุเพ่ือให้อยูร่่วมกนัในสงัคม 
อย่างเท่าเทียมกัน ที่ส�าคัญมองไปถึง 
ผูป้กครอง และสถาบนัต่างๆ ต้องเข้าใจ
พวกเขาและก้าวข้ามไป ไม่เช่นนั้น 
จะเกดิปัญหาต่างๆ ทีเ่ราเหน็ๆ กนัแล้วทกุคน 
กต่็างเสยีใจ โดยมองไปถงึสิง่ทีจ่ะรองรบั
กลุ่มเพศสภาพให้มากขึ้นดีกว่า อาทิ 
ห้องน�า้ สถานทีท่่องเท่ียว”

นายอนกุลู กล่าวอกีว่า เรือ่งต่อมาคอื 
คนพกิาร ทาง พม.ได้ส่งเสรมิสนบัสนนุให้
คนพกิารทีม่อียู่ทัง้หมด 7 ประเภท ได้ใช้
ชวีติช่วยเหลือตนเองให้ได้มากทีส่ดุ เพือ่
ไม่เป็นภาระของคนอื่นหรือครอบครัว 
คนพิการมีเงื่อนไขเดียวคือข้อจ�ากัด  
แต่หลายคนยังขาดความเข้าใจ เพราะ 
ข้อจ�ากดัของสภาพร่างกาย แต่ในเรือ่งอ่ืนๆ  
ไม่ได้เป็นอุปสรรคซึ่งต้องมีการยอมรับเป็นอันดับ
แรกก่อน และทกุอย่างจะเปิดรบัพวกเขา เราต้อง
ทลายก�าแพงออกไปแล้วจะเข้าใจคนพกิารมากขึน้ 
อนัดับแรกเลยต้องให้เขาช่วยเหลอืตวัเองได้ โดยมี
อปุกรณ์เครือ่งอ�านวยความสะดวกให้เพยีงพอและ
มมีาตรฐาน ในทกุๆ แห่งทีค่นปกตสิามารถไปได้
ในเรือ่งของการด�ารงชวิีตในประจ�าวนั สิง่อ�านวย 
ความสะดวกทุกสถานทีจ่ะต้องให้คนพกิารได้เข้าถงึ 
ได้แก่ สนามบิน ที่จอดรถในห้างและสถานที ่
ของราชการและเอกชน ร้านอาหาร ห้องน�า้ ฯลฯ

อย่างต่อเนือ่ง อาท ิอตุรดติถ์ อุบลราชธาน ีเป็นบ้าน
ทีม่อียูแ่ล้วมาจัดสรรใหม่ เพือ่ให้คนจนได้มชีวิีตท่ีดี 
อกีท้ังยงัมโีครงการบ้านสุขประชา ทีส่มทุรปราการ 
เป็นต้น ส่วน พอช.จะมาเสริมต่อยอดจากการ
เคหะฯ สร้างบ้านให้กลุม่คนทีเ่ข้าไม่ถึงมาก ท�าไป
แล้ว 25,000 หลัง ปีนีเ้พิม่เป็น 50,000 หลงั ให้กบั
คนหลายๆ กลุม่ ได้แก่ บ้านผูสู้งอาย ุบ้านส�าหรบั
คนพกิาร บ้านชายแดนใต้ บ้านริมน�า้ บ้านรมิคลอง
เปรมประชากร คลองลาดพร้าว กก้็าวหน้าไปมาก” 

นายอนกูุล ได้ให้สัมภาษณ์อกีว่า อกีงานที ่พม.ให้
ความส�าคัญคือนิคมสร้างตนเอง ซึ่งทาง พม.ยัง
ดแูลอยู ่ โดยรับโอนมาจากกรมประชาสงเคราะห์ 
ปัจจุบันมีอยู ่จ�านวน 43 แห่ง ทัว่ประเทศ ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในนิคมสร้างตนเองได้จะส่งเสริมและ 
สนบัสนนุอาชพีต่างๆ ของประชาชนในแต่ละนคิมฯ  
โดยเฉพาะจะน�าเอารูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ของล้นเกล้ารัชกาลที ่ 9 เพือ่การด�ารงชวิีตทีย่ัง่ยนื 
ทั้งนี้สอดคล้องกับวาระที่ดินแห่งชาติและโมเดล
เศรษฐกจิ BCG อีกด้วย

ส�าหรับในอนาคตต่อไปใน 5-6 ปีข้างหน้า ภาระ
ต่างๆ ข้างต้นจะถูกโอนไปอยู่กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ซ่ึงจะมคีวามส�าคญัมากและตอบสนอง 
ต่อปัญหาได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ดังนั้น 
ต่อไป พม.จะมองภาพใหญ่แต่ท�าตวัให้เลก็ลง และ

บทบาทท้องถิ่นจะมากขึ้น พม.จะมองในลักษณะ
ของการคุ้มครองทางสังคม การสงเคราะห์ทาง
สังคม จะมกีารวิจัย ส�ารวจ และลงพืน้ท่ี ท�าข้อมลู
เชงิวิชาการ แล้วเสนอขึน้ไปรฐับาล เช่น กลุม่คน
ทีต่กหล่น เข้าไม่ถงึ รายได้ครวัเรอืนของคนกลุม่
ต่างๆ เงนิสงเคราะห์กบัภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนั  
อย่างทีม่กีารเสนอตวัเลขของหลายพรรคการเมืองว่า  
เงนิอุดหนนุผู้สูงวัย จ�านวน 3,000 บาท ซึง่หาก
องิข้อมลูเร่ืองเส้นความยากจนจะอยู่ที ่2,700 บาท  
กจ็ะมีความเป็นไปได้ ตัวอย่างการคุม้ครองทางสงัคม
จะมองไปยงักลุม่ประเทศสแกนดเินเวยี แต่เราจะ
ไปถงึตรงนัน้ได้หรอืไม่ เพราะมีองค์ประกอบทีต้่อง 
ขบัเคล่ือนหลายอย่าง 

“อีกประการส�าคัญมากเป็นงานใหญ่คือเรื่อง
ของการค้ามนุษย์ ที่ต่างชาติมองเราในทางไม่ดี  
ส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจได้ ซึ่งเรื่องนี้ม ี
การบรูณาการอย่างเข้มข้น เพราะต้องไปรายงาน
การค้ามนษุย์ให้กบัทางสหรฐัอเมรกิา ซึง่อนัดับของ
ไทยจากอนัดบั 2 ทีต้่องจบัตามอง หรอื Tier Watch 
List ได้ข้ึนมาอนัดบั 2 หรือเทยีร์ 2 แล้ว เราได้รบั
การชืน่ชมกลบัมา ซ่ึงจะต้องพยายามกันต่อไป กับ 
มาตรการเข้มทีว่่านี ้เพราะร่วมมอืกนัหลายหน่วยงาน  
วิธีการแก้ปัญหาก็มีทั้งปราบปราม ป้องกันและ 
คุม้ครอง และนีเ่ป็นตวัอย่างของหุน้ส่วนการพฒันา  
ที่กระทรวง พม.จะเน้นการขับเคลื่อนมากข้ึน 
ในอนาคตข้างหน้า เราดแูลคน 4.1 ล้านครอบครวั 
จะต ้องท�างานร ่วมกันกับหลายหน ่วยงาน 
ในมิติต่างๆ เพื่อจะก้าวหน้าและพัฒนาไปด้วย
กนั งบประมาณทีเ่ราได้มา 1 หมืน่กว่าล้านบาท  
จะท�าให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั” ปลดักระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์ กล่าวปิดท้าย

สทิธิชัย เสรส่ีงแสง

กรมอุทยานฯ ลุยสร้างความโปร่งใส
การจัดเกบ็รายได้และการใช้จ่ายเงิน

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
มัวหมองไปมาก หลังเจ้าหน้าที่ส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ  
(ป.ป.ช.) ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ เข้าท�าการจบักมุ 
อธบิดีกรมอทุยานแห่งชาตฯิ กรณเีรยีกรบัเงนิจาก
หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม ข้อเท็จจริงอย่างไร
เป็นเรือ่งของขบวนการยตุธิรรม แต่บทบาทของ
กรมอทุยานฯ ยงัคงเดนิหน้าต่อ เพือ่สร้างความ
โปร่งใส และสร้างความเชือ่มัน่ให้กลบัคนืมา

นายสทิธชิยั เสรส่ีงแสง รองอธบิดกีรมอุทยาน
แห่งชาตสิตัว์ป่าและพนัธุพ์ชื เปิดเผยว่า ปัจจบุนั
กรมอทุยานแห่งชาต ิ สัตว์ป่า และพนัธุพ์ชื ได้เร่ง
จัดท�าและพัฒนาระบบการจัดเก็บเงินค่าบริการ
และระบบการจองล่วงหน้าด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือระบบออนไลน์ (E-Ticket)  
อย่างเร่งด่วน เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว 
ในการจองบัตรค่าบริการฯ ล่วงหน้าและเพิ่ม 
ช่องทางการช�าระเงนิผ่านทางบัตรเครดติเดบิต หรอื
ช�าระเงนิผ่าน Thai QR Payment เป็นการลดภาระ
หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่ีต้่องจดัเกบ็และเกบ็รกัษาเงนิ 

ระเบียบนี ้ ให้ใช้โบเสรจ็รบัเงินหรอืใบส�าคญัรบัเงนิ
ซึง่ผูร้บัเงนิเป็นผูอ้อกให้ หรอืรายงานการจ่ายเงนิ
จากระบบอิเลก็ทรอนกิส์ หรือใบรับรองการจ่ายเงนิ 
หรอืเอกสารอืน่ใดทีก่รมก�าหนดเป็นหลกัฐานการจ่าย 
หรือพิมพ์รายงานเพื่อเป็นหลักฐานการรับเงิน 
เว้นแต่การรับเงินค่าบริการที่มิได้ช�าระผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) ให้ใช้เป็นบตัรค่าบรกิาร 
กรณีผู้ช�าระเงินต้องการใบเสร็จรับเงินให้แจ้ง 
ความประสงค์ไปยงัส่วนราชการ เพือ่ออกใบเสรจ็
รบัเงิน และส่งให้ผูช้�าระเงินต่อไป

“ซึ่งปัจจุบันกรมอุทยานฯ เริ่มด�าเนินการ
จ�าหน่ายบัตรค ่าบริการเข ้าอุทยานแห่งชาติ
อิเลก็ทรอนกิส์ในพืน้ทีอุ่ทยาน 6 แห่ง โดยในวันท่ี 
1 มกราคม 2566 ทางกรมอุทยานฯ จะเปิดระบบ

โดยเจ้าหน้าทีจ่ะท�าหน้าทีต่รวจสอบบตัรค่าบรกิาร
อิเล็กทรอนิกส์และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปใน
อทุยานแห่งชาตไิด้ทนัที

โดยระบบดังกล่าว ได้เปิดใช้แล้วเมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2566 และน�าไปใช้ในพืน้ทีจ่รงิ เมือ่วนัที่  
7 มกราคม 2566 โดยน�าร่องด�าเนนิการในพืน้ที่
อทุยานแห่งชาต ิจ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) อุทยาน
แห่งชาตอ่ิาวพงังา 2) อุทยานแห่งชาตหิมูเ่กาะสมิลินั  
3) อุทยานแห่งชาตหิาดนพรตัน์ธารา-หมูเ่กาะพพีี  
4) อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 5) อทุยานแห่งชาตดิอย
อนิทนนท์ 6) อทุยานแห่งชาติเอราวณั เหตทุีย่งัไม่
สามารถน�าไปใช้ได้ในทกุพืน้ทีพ่ร้อมกนั เนือ่งจากว่า 
E-ticket เป็นระบบใหม่ และจ�าเป็นต้องใช้สญัญาณ
โทรศัพท์ท่ีครอบคลมุแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่ตรวจสอบ 
QR code ของนกัท่องเทีย่ว จงึไม่สามารถด�าเนนิการ 
ได้ทกุอทุยานฯ ในขณะน้ี

ส่วนเรื่องของการแก้ไขระเบียบกรมอุทยานฯ  
ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้  
เพ่ือบ�ารุงรักษาอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
กรมอุทยานฯ ได้ก�าหนดให้ให้เก็บรายโดยผ่าน 
การโอนเข้าบญัชีของกรมอุทยานฯ เท่านัน้ ไม่ให้มี
การเกบ็เป็นเงินสดในทกุกรณี

ท้ังนี ้กรมฯ ได้มกีารปรับปรงุระเบยีบกรมอทุยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ว่าด้วยการน�าส่ง  
การเกบ็รกัษา และการใช้จ่ายเงนิเพือ่การอนรุกัษ์ 
ฟ้ืนฟ ู และบ�ารงุรักษาอุทยานแห่งชาต ิ วนอุทยาน 
สวนพฤกษศาสตร์ หรอืสวนรกุขชาต ิ.. 2564 โดย
เพ่ิมช่องทางการรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และ ข้อ 22 ให้หน่วยงานปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทกระแสรายวัน เพื่อรับและโอนเงินหรือ 
จะเปิดบญัชเีงนิฝากสะสมทรพัย์กไ็ด้ ตามความเหมาะสม 
การรับเงินของหน่วยงานย่อย อาจรับเป็นเงินสด
หรอืผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Payment) หรอื
วิธีอื่นโดยตามที่อธิบดีก�าหนด การรับเงินตาม

ของบริษัททัวร์พร้อมนับจ�านวนนักท่องเที่ยว  
เพือ่เปรยีบเทยีบกบัการช�าระค่าบรหิาร เพือ่ตรวจสอบ 
ควบคูก่นัไป

รวมทั้งได้มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนและ 
เครอืข่าย เข้ามามส่ีวนรวมในการเฝ้าระวงั สงัเกตการณ์  
โดยสร้างการรับรู้ ผ่านกจิกรรมในรปูแบบต่างๆ และ
ส่งเสรมิการบรกิารจดัการอย่างมส่ีวนร่วม ซึง่ในการ
ประชมุคณะกรรมการทีป่รกึษาอุทยานแห่งชาต ิ(PAC) 
ในการประชุมจะมีการรายงานผลการปฏิบัติการ 
ในด้านต่างๆ ต่อท่ีประชมุ ท้ังการจดัเกบ็เงนิรายได้ 

ของ ป.ป.ช.ไปด�าเนินการ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังของเครือข่ายต่างๆ เพื่อป้องกัน
การทุจริต การเสนอรายงานต่อหน่วยงาน และ
สือ่มวลชน เพือ่เผยแพร่และร่วมตรวจสอบต่อไป

นอกจากน้ี ยังได้สั่งการให้แต่ละอุทยานฯ 
จดัท�าเพจ เพือ่รายงานผลจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ข้า - 
ออก แบบทนัที และตลอดเวลา หรอื (Real Time) 
โดยการน�าข้อมูลสรปุรายงานจ�านวนนกัท่องเท่ียว
แบบรายวนัจากระบบ Database กลาง มาแสดง
ที่ข้อมูลสถิติทางหน้า Website ส�านักอุทยานฯ 
https//portal.dnp.go.th/p/nationalpark เพือ่ให้
บคุคลภายนอกสามารถเข้ามาดูข้อมลูได้ตลอดเวลา

ในส่วนของการน�ารายได้จากการจดัเกบ็ค่าบ�ารงุ 
อุทยานฯ หรือค่าเข้าอุทยานจากนักท่องเที่ยว  
เพื่อน�าไปใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา ฟื้นฟู อุทยาน 
แห่งชาตนิัน้ มรีะเบยีบและกฏเกณฑ์ก�าหนดไว้แล้ว 
อย่างชดัเจน ตามระเบยีบกรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า  
และพนัธุพ์ชื ว่าด้วยการน�าส่ง การเกบ็รกัษา และ
การใช้จ่ายเงนิเพือ่การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟแูละบ�ารงุรกัษา
อทุยานแห่งชาต ิวนอทุยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรอื
สวนรุกขชาต ิ พ.ศ. 2564 ประกาศใช้เมือ่วนัที ่ 9 
มนีาคม 2565 โดยกรมอุทยานแห่งชาตฯิ ต้องเปิดเผย 
ผลการอนมุตังิบประมาณ ตามระเบยีบว่าด้วยการเก็บ 
การรักษา การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อบ�ารุงรักษา
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ข้อ 13 วรรคสอง 
กรณกีารอนมุตัโิดยกรณจี�าเป็นเร่งด่วนว่าได้อนมุตัิ 
งบด�าเนนิการเรือ่งอะไรบ้าง

และระบุไว้ใน ข้อ 44 ให้ผู้อ�านวยการส�านัก
อทุยานแห่งชาตนิ�าเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน�าเสนออธิบด ี

อนุมัติจึงจะด�าเนินการต่อไปได ้ ในกรณีท่ีมี 
ความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด�าเนินการ
ตามปกตไิด้ทัน ให้ส�านักอทุยานแห่งชาตนิ�าเสนอ
โครงการให้อธบิดพิีจารณาอนมุตัโิครงการ วงเงนิ 
ไม่เกนิยีส่บิล้านบาท แล้วให้แจ้งคณะกรรมการทราบ
ในโอกาสแรกทีม่กีารประชมุ ส�าหรบัในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ยังไม่ได้อนุมัติโครงการเร่งด่วน 
แต่อย่างใด

นายสิทธิชัย เปิดเผยถึง การจัดท�าเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) หรอื “ระเบยีบ
ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับบ�าเหน็จความชอบส�าหรับ 
เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน” อย่างเป็นรปูธรรม โดยเร่งด่วน  
โดยระบวุ่า กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื 
ได้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การให้เงินสงเคราะห์ 
ช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบับาดเจบ็ หรอืเสยีชวิีตจาก
การปฏิบตัหิน้าท่ี รวมท้ังมกีารแจ้งเวียนหลกัเกณฑ์
การให้เงนิสงเคราะห์ช่วยเหลอืเจ้าหน้าทีก่รณีต่างๆ  
ของกองทนุและมลูนธิต่ิางๆ เพือ่ให้เจ้าหน้าทีท่ราบถงึ 
สทิธแิละประโยชน์ท่ีพงึจะได้รบั ตามหนังสอืส�านกั
บรหิารงานกลาง ท่ี ทส 0901.306/ว 177 ลงวันที่ 
7 มกราคม 2565

“ท้ังหมดท่ีชี้แจงมานี้ คือความมุ ่งมั่นของ 
กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพ์ชื ทีจ่ะเร่ง
ด�าเนินการเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสของการจดัเกบ็
รายได้และการน�าเงินรายได้จากค่าบ�ารุงอุทยานฯ 
ในแต่ละปี มาใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อ 
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาต ิ
ทัง้หมด ให้เป็นสมบตัขิองชาตแิละคนรุน่ต่อๆ ไป 
อย่างยัง่ยนื” นายสทิธิชยั กล่าวในทีส่ดุ

ขบัเคล่ือนภารกจิ 4 ยทุธศาสตร์ 10 นโยบาย
พุง่เป้า 7 โครงการส�าคญั (Flagship Project) 
หรอืเรยีกว่า  4-10-7 

ประกอบด้วย 1) 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.1) 
พัฒนาศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบนัครอบครวัอย่างยัง่ยนื 1.2) สร้างโอกาส
และยกระดับการคุ้มครองทางสังคมส�าหรับคน 
ทกุช่วงวยั 1.3) พฒันาทนุทางสงัคม สร้างการมส่ีวน 
ร่วมเสริมเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน และ 1.4) มุ่งพัฒนา
องค์กรให้มีสมรรถนะและผลสัมฤทธิส์งูเพือ่รองรบั
การเปล่ียนแปลงในยคุดจิทิลั 2) 10 นโยบายพุง่เป้า 
ได้แก่ 2.1) การพฒันาเดก็และเยาวชน 2.2) การ
พฒันาสตร ี ครอบครวั 2.3) การพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนพกิาร 2.4) การพฒันาสงัคมสงูวยัคุณภาพ  

2.5) การพัฒนากลุ่มคนไร้ทีพ่ึ่ง 2.6) การเสริมสร้าง 
ความม่ันคงด้านที่อยู ่อาศัย 2.7) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตกลุ ่มเปราะบางรายครัวเรือน 
2.8) การยกระดับการคุ ้มครองทางสังคม  
2.9) การพัฒนาเครือข่าย อาสาสมัคร และ 
หุ้นส่วนสงัคม และ 2.10) การป้องกนัและปราบ
ปรามการค้ามนุษย์  3) 7 โครงการส�าคัญ (Flagship  
Project) ได้แก่ 3.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม
เปราะบางรายครวัเรือน 3.2) ความมัน่คงด้านที่
อยูอ่าศยั 3.3) สร้างโอกาสสร้างงาน สร้างรายได้  
3.4) สงัคมไทยไร้ความรนุแรง 3.5) สารพลงัเครอืข่าย  
เพือ่เป็นหุ้นส่วนการพฒันาสงัคม 3.6) พฒันาข้อ
เสนอเชิงนโยบายการคุ้มครองทางสังคมส�าหรับ
คนทกุช่วงวยั และ 3.7) พม. NEXT (Next Gen, 
Next Level) 

วิสัยทัศน์ กระทรวง พม.
“ประชาชนเข้าถงึโอกาส และการคุ้มครองทางสงัคม มีความม่ันคงในชีวิต”

พกิารจะมบีตัรสมาร์ทการ์ดพสิจูน์ตวัตนอยูท่กุคน  
โดยเช่ือมกบับตัรประชาชน ซึง่การทีค่นพิการไปใช้
บรกิารกบัทางราชการ จะมีบตัรดงักล่าวใช้ในเร่ือง
ต่างๆ ได้แก่ การตรวจ รกัษาพยาบาล รบัสทิธต่ิางๆ 
สวัสดกิาร โดยบตัรนีบ้รรจตุวัตนคนพกิารนัน้ๆ แล้ว
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและใช้บริการ 
ได้อย่างรวดเรว็

ประเด็นท้าทายมากอีกเร่ืองหนึง่ คอื ผูสู้งอายุ 
ซึง่มี 2 เรือ่งทีส่�าคญัมาก ได้แก่เรือ่งของสุขภาพ
และเรือ่งของการมงีานท�า แต่ส�าคญัไปกว่านัน้คอื 

อนุกลู ปีดแก้ว 

และเร่ิมเข้าพ้ืนทีจ่รงิ วนัที ่ 7 มกราคม 2566 ใน
อนาคตหากระบบมีความเสถียรเป็นที่ยอมรับและ 
มีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมก็จะขยายผลไปใน
พืน้ทีอ่ื่นจนครบทกุแห่ง”

นายสิทธิชัย เปิดเผยอีกว่า เพื่อสร้างความ
โปร่งใสในการจดัเก็บเงนิค่าบรกิารผ่านเข้าอทุยาน
แห่งชาต ิกรมฯ ได้มีค�าสัง่ให้เจ้าหน้าทีก่รมอทุยานฯ 
ตรวจสอบรายการจัดซื้อประกันชีวิตนักท่องเท่ียว

จ�านวนนักท่องเท่ียว การด�าเนินโครงการต่างๆ ท้ังน้ี 
จะได้ด�าเนินการให้ส�านกับรหิารพืน้ท่ีอนรุกัษ์ท้องท่ี  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานก�ากบัได้แจ้งให้หวัหน้าอทุยานแห่ง
ชาติที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่และใน
ฐานะเลขานุการของคณะกรรมการท่ีปรกึษาอทุยาน 
แห่งชาต ิภายใต้รายงานการด�าเนนิการ การปฏิบตังิาน 
ท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
ให้รายงานเปิดเผยข้อมูลท่ีมากข้ึน และรบัข้อเสนอ
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นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ์  ผู ้ ว ่ าราชการ
กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประชมุหวัหน้า
หน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครัง้ที ่1/2566 เมือ่วนัที่ 
5 มกราคม 66 เป็นการประชุมระดับ ผอ.ส�านัก 
ผอ.เขต คร้ังแรกของปี 2566 ซึง่เป็นการจดัรูปแบบ
ใหม่ โดยให้รองปลัดฯ ที่รับผิดชอบแต่ละส�านัก 
แต่ละเขต มารายงานความคบืหน้า โดยมเีรือ่งทีต้่อง
ย�า้เตอืนอยู ่5 เร่ือง เรือ่งแรกกค็อื เร่ืองความโปร่งใส
ในการบรกิารต่างๆ ซ่ึงกย็งัมคีนร้องเรียนเร่ืองการ 
ขอใบอนุญาตหรือปัญหาต่างๆ อยู่ ก็ยังยืนยันว่า 
เรือ่งความโปร่งใสนีจ้ะเป็นเรือ่งทีส่�าคัญทีส่ดุ 

ผูว่้าฯ กทม.ประชมุ หน.หน่วยงาน 
ยนัพร้อมเดนิหน้านโยบายต่อเน่ือง

ให้ได้ตัง้แต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทีสุ่วรรณภมู ิ หรอื
ดอนเมือง ซ่ึงกรุงเทพมหานครเป็นเขตติดต่อที่จะ
ช่วยดแูล โดยมกีระทรวงสาธารณสขุดแูลทัง้ประเทศ 

กรุงเทพมหานครได้ประสานงานกับกระทรวง
สาธารณสุข จดัวัคซนีป้องกนัโควดิ-19 ส�าหรบัผูท่ี้
ขบัรถสาธารณะทัง้หมด โดยกระทรวงสาธารณสขุ
จะให้โควตามา เพือ่ทีใ่ห้เป็น Booster เขม็ 3 เขม็ 4 
ให้เร็วทีส่ดุ ดงันัน้ ประชาชนของเราทีใ่ห้บริการรถ
สาธารณะอยูก็่จะสามารถปลอดภยัได้ในระดับหนึง่ 

ในขณะเดยีวกนั กรณทีีม่หีลายประเทศต้องการ
ให้การเดินทางกลับของนักท่องเที่ยวของเขามีผล 
RT-PCR ล่วงหน้า 48 ช่ัวโมง กรงุเทพมหานครจึง
ได้ให้ความเหน็ว่า อยากให้มกีารจดัระบบระหว่าง 
กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา  
กระทรวงคมนาคม และกรุง เทพมหานคร  
ในการบริหารจดัการกรณต้ีองตรวจ RT-PCR จะ
ตรวจทีไ่หนได้บ้าง ค่าใช้จ่ายจะเป็นยงัไง และหาก 
RT-PCR เป็นบวกข้ึนมา นกัท่องเทีย่วเดินทางกลบั
ไม่ได้ จะให้บรกิารทางด้านการรกัษาพยาบาล หรอื
ด้านการพักรอเพื่อที่จะเดินทางกลับไปด้วยวิธีการ
แบบไหน ซึง่เรากไ็ด้เสนอว่า กรณีทีป่ระเทศใดทีใ่ห้
ตรวจ RT-PCR ก่อนกลบั จะต้องให้มกีารซ้ือประกนั
ระยะส้ัน เพือ่จะท�าให้มีค่าบรหิารจัดการ

ส่วนเรือ่งของการประสานข้อมลูในพืน้ทีข่องฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร ปกติมศีนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์
ฉกุเฉนิทางสขุภาพของ กทม. อยู่แล้ว ซ่ึงท่านผู้ว่าฯ  
ได้มอบให้ทกุส�านกังานเขตเริม่เกบ็ข้อมลูว่านกัท่องเทีย่ว 
ที่อยู่ในพื้นที่เขตไหนที่มีความเป็นกลุ่มก้อนเยอะ 
และมีกิจกรรมอะไรบ้าง เพื่อให้ กทม.สามารถ
ตดิตามพฒันาการหากมกีารแพร่ระบาดเพิม่มากข้ึน 
รวมไปถงึการประสานผู้ประกอบการด้วย 

ทั้งน้ี กระทรวงสาธารณสุขก็อยากให้ กทม.
เน้นเรื่องมาตรการต่างๆ ที่เคยท�ามา อาทิ SHA 
Plus ของสถานประกอบการ ให้มีความรัดกุมขึ้น  
ซึ่งกรณีนี้ก็จะพูดคุยกับทางการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงการท่องเทีย่ว และผูป้ระกอบการ 
ต่างๆ เพื่อแลกข้อมูลซ่ึงกันและกัน สุดท้ายศูนย์
ประสานงานทีก่�าลงัจะตัง้ ทัง้ EOC ของสาธารณสขุ  

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนคร
หาดใหญ่ ร่วมเปิดงาน “เทศกาลตรุษจีนหาดใหญ่ 
ประจ�าปี 2566” โดยมี นายเอกชัย เลิศวิบูลย์
ลกัษณ์ รองผู้ว่าราชการจงัหวัดสงขลา เป็นประธาน 
ซึ่งงานตรุษจีนหาดใหญ่ในปีนี้ จัดข้ึนระหว่างวันท่ี  
21-24 มกราคม 2566 ณ ลานอรรถกระวสุีนทร หรือ 
ลานน้องสุขใจ ถนนธรรมนญูวถิแีละนิพัทธ์อทิุศ 1  
เพ่ือ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย 
เชือ้สายจนีท่ีอาศัยอยูใ่นเมืองหาดใหญ่ ภายในงานจะ
มีการแสดงเชดิมังกรทองและสิงโต จากคณะสิงโตชือ่
ดงัของจงัหวดัยะลา เพือ่เสรมิสร้างสริมิงคล ทกุวนั  
มกีารแสดงขบัร้องเพลงจนีจาก ชมรมศลิปะวฒันธรรมจนี  

การแสดงจากเด็กๆ ลูกหลานเราจากโรงเรียนจีน 
ในความดแูลของสมาคม ซุ้มโคมไฟ กระต่ายน�าโชค 
ถนนคนเดนิ ให้ได้ ช้อป ชมิ และถ่ายรปู 

พร้อมทัง้แสดงคอนเสร์ิตจาก “วง COCKTAIL”  
ศิลปินชั้นน�าของประเทศไทย และการแสดง
คอนเสิร์ตจากศิลปินระดับเอเชีย เจ้าของบทเพลง 
เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ “FRANCES YIP” และจะมีการ
ถ่ายทอดสดการแสดงของ FRANCES YIP ผ่านทาง 
ระบบ LIVE STREAMING ซึ่งแฟนเพลงทั่วโลก 
สามารถชมการแสดงได้พร้อมกนั เพือ่สร้างการรบัรู้
ถงึกจิกรรมท่องเท่ียวของอ�าเภอหาดใหญ่ไปยงัสายตา
นกัท่องเทีย่วทัว่โลก

นายสมศกัดิ ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดักระบี ่มอบหมายให้ นางสจุติรา วฒันศรี  
หวัหน้าส�านกัปลดั อบจ.กระบี ่ เข้าร่วมการเปิดตวั
สดุยอดชมุชนต้นแบบ “เท่ียวชมุชน ยลวถีิ” ชมุชน
คณุธรรมแหลมสกั โดยม ีนางยพุา ทวีวฒันะกจิบวร 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว
สดุยอดชมุชนต้นแบบ “เท่ียวชมุชน ยลวถีิ” ชมุชน
คุณธรรมแหลมสัก ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น  
1 ใน 10 สดุยอดชมุชนต้นแบบ “เทีย่วชมุชน ยลวถิ”ี  
ประจ�าปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  
โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู ้ว่าราชการ 
จังหวัดกระบี ่กล่าวต้อนรบั

กระทรวงวฒันธรรมได้เปิดตัว “ชมุชน ยลวถีิ” 
ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสักอย่างเป็นทางการ  
ณ จุดเช็กอิน “สุดแหลม @ แหลมสัก” รับชม 
การแสดงทางวัฒนธรรม ได้แก่ การขับเสภา  
การขับร้องเพลง อนาซีด และร�าสามวัฒนธรรม  
เยีย่มชมผลติภณัฑ์ภมูปัิญญาทางวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น  
ร่วมท�ากจิกรรม Workshops การท�าหมวกมัดย้อม 
ชมการสาธติภมิูปัญญาชุมชนไทยมุสลมิและชมุชน
ไทยพุทธ-ไทยจนี อาท ิการท�าห่อหมกปลา การท�า 
ข้าวคลกุกะปิ การท�าผดัหมีฮ่กเกีย้น การท�าขนมอาโป่ง  
เขียนผ้าบาติก ตลอดจนสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์
ชมุชนจากต้นจาก เป็นต้น

ทน.หาดใหญ่ ชวนเท่ียวเทศกาลตรษุจนี

 3ท้องถ่ินไทย

ชชัชาติ สทิธพินัธุ์

เรือ่งที ่2 กค็อื เร่ืองหาบเร่-แผงลอย กต้็องน้อม
รบัค�าวิพากษ์วิจารณ์ เพราะว่า สถานการณ์เปล่ียนไป  
คือเมืองเปิด โควิดหาย คนก็ออกมาท�างานปกติ 
นกัท่องเทีย่วกลบัมาเยอะ พอม ี demand (ความ
ต้องการ) เราก็จะเริม่เหน็หาบเร่-แผงลอยกลบัคนืมา  
ซึ่งก็ได้ย�้ากับท่าน ผอ.เขต ทุกท่านว่า เร่ืองความ 
มีระเบียบของเมืองและทางเดินเท้าเป็นอันดับ 1  
จุดที่กีดขวางต้องห้ามเลย แต่บริเวณไหนที่จะให้
คนที่รายได้น้อยได้พอท�ามาหากินโดยไม่เกะกะ 
กใ็ห้พิจารณาให้เป็นไปตามระเบยีบ แต่ไม่มนีโยบาย 
ทีจ่ะให้กลับมาคืนมาเตม็ถนน โดยทีผ่่านมาเราท�าได้
หลายจุดแล้ว อาจจะมีบางจุดก็ยังมีการฝ่าฝืนอยู่  
แต่ส่วนใหญ่ก็ท�าได้ค่อนข้างดี

เรือ่งที ่ 3 คอื เรือ่งทางเดนิเท้า โดยเราได้ไป
เดนิตรวจการเดนิเท้าทีม่กีารปรบัปรงุใหม่ ซึง่ต้อง
ได้มาตรฐาน ที่อย่างน้อยคนพิการต้องเดินทางได้ 
เรือ่งที ่ 4 กเ็ป็นเรือ่งเกีย่วกับไฟฟ้าแสงสว่าง โดย
ตอนน้ีจะเป็นช่วงที่เรามีการเปลี่ยนจากหลอดไฟ
เดมิ (High Pressure Sodium) เป็นหลอดไฟ LED 
ประมาณ 25,000 ดวง ได้ให้เขตเร่งส�ารวจ และให้
ส�านกัการโยธาเร่งด�าเนินการ ส�าหรบัจดุทีข่าดให้รบี
เร่งติดตัง้ไฟเพ่ิมเตมิให้ครบถ้วน เรือ่งที ่5 คอื เรือ่ง
ของทางม้าลาย ซึง่เราได้ท�าไปเยอะแล้ว โดยปรับ
ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย โดยเฉพาะจุด 
ทีเ่ป็นจดุเสีย่งต่างๆ

ส่วนนโยบายอืน่ๆ กย็งัคงเดนิหน้าตลอด เช่น 
ถนนสวยในทกุเขต ระยะทางรวม 151.5 กโิลเมตร 
การผนวกแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เข้ากบัระบบ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 หากมีโทรศัพท์เข้ามา 
กส็ามารถเช่ือมโยงข้อมลูเป็นฐานข้อมลูเดยีวกนั ท�าให้ 
ไม่มข้ีอมลูร้องเรยีนตกหล่น ฉะน้ัน เรือ่งความคบืหน้า 
นโยบายต่างๆ ก็คืบหน้าไปด้วยดี และจะมีการ
ติดตามงานเป็นระยะ

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร กล่าวว่า ในเรือ่ง
โควดิ-19 รองผูว่้าฯ ทวดิา ได้เข้าประชมุกบักระทรวง
สาธารณสขุ (สธ.) เพือ่รองรบันกัท่องเทีย่วในหลาย
ประเทศทีจ่ะเข้ามา ซ่ึงต้องรอกระทรวงสาธารณสขุ
ประกาศอกีทว่ีามข้ีอก�าหนดอย่างไร โดยทาง กทม. 
ได้ให้ความเห็นไว้แล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติ 
ตามนโยบายในภาพรวม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่า 
ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว ่า  
ทางกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์ในเรื่อง 
ของการทีมี่นกัท่องเทีย่วเข้ามาในประเทศมาโดยตลอด  
ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งจะเข้ามา 
แต่เนื่องจากประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง 
ของนกัท่องเท่ียวจากประเทศจีนซ่ึงมีจ�านวนมาก ท�าให้ 
เราจะมีจ�านวนนักท่องเทีย่วมากขึน้เป็นทวคีณู ดงันัน้ 
การกระชบัมาตรการให้แน่นหนาข้ึน กเ็ป็นแนวทาง
ทีเ่ราจะต้องท�า โดยกระทรวงสาธารณสขุกพ็ยายาม 
เตม็ทีใ่นการหาแนวทางบรหิารจดัการนกัท่องเทีย่ว

และศนูย์ประสานงานระหว่างกระทรวงการท่องเทีย่ว 
และกฬีา กระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสขุ 
ก็ได ้ขอให้ทางกรุงเทพมหานครเข ้าร ่วมด้วย  
ในฐานะผูส้นบัสนนุ และเจ้าของพืน้ที่

นายชัชชาติ กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่า 
จะไม่สานต่อโครงการต่างๆ จากอดีตผูว่้าฯ อศัวนิ 
ขวัญเมืองนั้น หลายโครงการที่ท ่านได้ท�ามา 
เป็นโครงการทีด่ ีเช่น การเดนิเรือคลองผดงุกรงุเกษม 
การปรับปรุงคลองโอ่งอ่าง เป็นต้น ซึง่การเดินเรอื
คลองผดงุกรงุเกษมยงัไม่ได้หยดุเดินเรอื เพยีงแต่ให้
มกีารประเมนิสถานการณ์ว่า จะด�าเนนิการแนวทาง
ใดต่อ เพราะปัจจบัุนไม่มกีารเก็บค่าโดยสาร แต่มี 
ผูใ้ช้บรกิารน้อย โดยช่วงสถานการณ์โควดิทีผ่่านมา
มคีนใช้บรกิารประมาณ 5,000 คนต่อเดือน ตอนนี้
ประมาณ 14,000 คนต่อเดือน แต่ค่าใช้จ่ายในการ
เดนิเรอืประมาณ 2.4 ล้านบาท ตกคนละ 171 บาท
ต่อเท่ียว ถอืว่าค่อนข้างแพง เราก็ประเมนิว่า มทีาง
เลือกอื่นที่คุ้มค่ากับประชาชนมากขึ้นไหม เพราะ
สถานการณ์เปล่ียนไป หรอืโครงการปรบัปรงุคลอง
โอ่งอ่างกท็�าไว้ได้ด ี ทีผ่่านมากม็กีารจัดงานเทศกาล
ทิวารีที่คลองโอ่งอ่าง มีการเรียกผู้ประกอบการ 
มาหารอืแนวทางด�าเนินการต่อไป 

“ส�าหรับแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารการ
เดนิเรือนัน้ หากต้องติดตัง้ระบบจดัเกบ็ค่าโดยสาร
ก็อาจมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น สิ่งส�าคัญคือจะหาลูกค้า
หรือผู้ใช้บริการอย่างไร เช่ือมต่อการเดินทางระบบ
อืน่เพิม่เตมิได้หรอืไม่ ซ่ึงได้มอบให้ รองผู้ว่าฯ วศิณุ 
ไปดูแลในเร่ืองนี้ เพราะบริเวณนั้นมีทางเลือก
ในการเดินทางหลายทางเลือก อาจมีโอกาสปรับ
เป็นการเดนิเรอืช่วงสัน้ก่อน ซึง่คดิเรือ่งประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลกั ส่วนอาจมกีารต้ังค�าถามว่า 
ถ้าไม่เดินเรอืต่อแล้วเรอืทีซ่ือ้มาแล้วจะท�าอะไร บางครัง้ 
เราซือ้มาแล้วเสียเงินไปแล้ว แต่ถ้าท�าต่อต้องเสยีเงนิ 
เพิม่อกีต้องคดิดีๆ  ว่า ท�าอย่างไรให้เกดิประโยชน์
สูงสุด ขอเรียนว่า ไม่ได้มีอคติใด ปัจจุบันยัง
ไม่ได้มีการเก็บค่าบริการ แต่ผู้ใช้บริการยังน้อย
ต้องดูว่าจะท�าอย่างไรให้เกิดประโยชน์ สูงสุด” 
นายชชัชาต ิกล่าว

อบจ.กระบ่ี หนุนเท่ียวชุมชนแหลมสัก



ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 วันที่ 16-31 มกราคม 2566สงัคม/ซบุซบิ4 

เลาะรั้วท้องถิ่นไทยเลาะรั้วท้องถิ่นไทย
โดย เจริญราษฎร์

สวสัดปีีใหม่ 2566 ปีกระต่ายทองน�าโชค .... เริม่กนัที ่คณะกรรมการเลือกตัง้ (กกต.) เตรียมไทม์ไลน์ 
จดัเลือกตัง้ ส.ส.ไว้เรยีบร้อยแล้ว โดยเริม่นบัจาก ในวนัที ่ 23 ม.ีค. 2566 อายุสภาผู้แทนราษฎรสิน้สดุลง 
ส.ส.ท้ังหมด ต้องพ้นจากต�าแหน่ง คงเหลอืแต่ ส.ว.ท่ียงัด�ารงต�าแหน่งได้อกี 1 ปี โดยนายกรฐัมนตร ีและ 
ครม.จะเปลีย่นสถานภาพเป็น “รกัษาการ” วนัที ่30 ม.ีค. 2566 จะเป็นวันสุดท้ายทีค่าดว่าพระราชกฤษฎีกา
ให้มกีารเลือกตัง้ ส.ส.มผีลบงัคับใช้ ...  วนัที ่ 31 ม.ีค. 2566  กกต.ประกาศก�าหนดวนัเลอืกตัง้ และ 
วนัที ่3-7 เม.ย. 2566 เป็นวันรบัสมคัรรบัเลอืกตัง้ ส.ส. วนัที ่11 เม.ย. 2566 วันสุดท้ายของการประกาศ
ก�าหนดหน่วยเลอืกตัง้และประกาศบัญชรีายช่ือผูม้สิีทธเิลอืกตัง้ วนัที ่ 14 เม.ย. 2566 ประกาศบัญชรีายชือ่
ผูส้มัคร ส.ส. วันที ่16 เม.ย. 2566 เป็นวนัสดุท้ายส่งหนังสอืแจ้งเจ้าบ้าน และสรรหาแต่งต้ังคณะกรรมการ 
หน่วยเลอืกตัง้ วนัที ่26 เม.ย. 2566 เป็นวนัสดุท้ายของการเปลีย่นแปลงหน่วยเลอืกต้ังและสถานทีเ่ลอืกตัง้  
รวมถึงการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ วันที่ 30 เม.ย. 2566 เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า รวมทั้งแจ้งเหต ุ
ทีไ่ม่อาจไปใช้สิทธเิลอืกตัง้ ส่วนวนัที ่1-6 พ.ค. 2566 เป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธเิลอืกต้ัง...   
วนัที ่1 พ.ค. 2566 เป็นวนัสุดท้ายยืน่ค�าร้องเกีย่วกบัสทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้ วันที ่3 พ.ค. 2566 เป็นวันสุดท้าย
ศาลฎกีาพิจารณาสิทธิสมคัรกรณ ีผอ.เลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกต้ังไม่รบัสมคัร วนัที ่6 พ.ค. 2566 เป็นวนัสดุท้าย
ที ่ผอ.เลอืกตัง้ประจ�าเขตเลอืกตัง้ ยืน่ค�าร้องศาลฎีกา กรณีผูส้มคัรขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะต้องห้าม วนัที่ 
7 พ.ค. 2566 เป็นวนัเลอืกตัง้ ส.ส. และวันที ่8-14 พ.ค. 2566 เป็นวนัแจ้งเหตไุม่อาจไปใช้สทิธเิลือกตัง้... 

 ส่วนพรรคการเมอืงทีจ่ดทะเบียนและด�าเนนิการอยู่ในขณะนี ้ กกต.ระบมุทีัง้สิน้ 86 พรรคการเมอืง  
โดยมสีาขาพรรคการเมอืงทัง้หมด 478 สาขา ...  ปัจจุบนัมีตวัแทนพรรคการเมอืงประจ�าจงัหวดั 2,756 แห่ง 
การย่ืนค�าขอจดัตัง้พรรคการเมอืง 9 พรรคการเมอืง การยืน่ค�าขอแจ้งการเตรยีมการจดัตัง้พรรคการเมอืง 

12 พรรคการเมือง และจ�านวนสมาชกิพรรคการเมอืงทัง้หมดในปัจจบัุน ม ี1,417,108 ราย..  ดใีจกบั
โรงเรียนในสังกดั อบจ.สุราษฎร์ธาน ีเม่ือ สทุธิพงษ์ จลุเจรญิ ปลดักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศก�าหนดให้ 
โรงเรียน สังกัด องค์การบริหารส่วนจงัหวัดสรุาษฎร์ธาน ีเป็นสถานศกึษา ทีม่กีารจดัสถานศกึษาลกัษณะพเิศษ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ลงวันที ่26 ธนัวาคม 2565 อันเป็นการส่งเสรมิ สนับสนนุการบรหิารจดัการ
ศกึษาลกัษณะพเิศษ  ของสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ ต้องปรบมือ
ให้กบันายก อบจ.คนเก่ง พงศ์ศักดิ ์จ่าแก้ว ...  ด้าน โกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บญัชีรายชือ่ และหวัหน้าพรรค
พลงัท้องถ่ินไท เรียกร้องให้ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี มอบของขวญัให้คนท้องถิน่ในปี 2566 
 ดงันี ้(1) เพิม่เงนิอดุหนนุให้ อปท. 35% ในปีงบประมาณ 2567 (2) ปรบัปรงุกฎหมายเพิม่หน้าที่
และอ�านาจให้แก่ท้องถิน่ เพือ่ลดความซ�า้ซ้อนกบัส่วนราชการ (3) เร่งรดักฎหมายองค์กรปกครอง
ท้องถิน่รปูแบบพเิศษ เช่น ร่างกฎหมายปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษแม่สอด, นครเกาะสมยุ 
และนครแหลมฉบัง (4) เร่งรัดร่างกฎหมายระเบยีบบคุคลของข้าราชการและพนกังานท้องถิน่  

พ.ศ.... รวมทัง้ยกเลกิค�าสัง่ คสช. 
ท่ี 8/2560 วนัที ่21 ก.พ. 2560 
ซึ่งรวมศูนย์อ�านาจการบริหาร
งานส่วนบุคคลท้องถิ่น….  
ส�าหรบัปี 2565 มนีกัการเมอืง
ท้องถิ่นที่ศาลฯ ฎีกาพิพากษา  
ในคดแีสดงบญัชทีรพัย์สนิและ 
หนีสิ้น สมยัทีด่�ารงต�าแหน่ง ฯ 
ได้แก่ เสนดั อดุมทรพัย์ นายกฯ  
ทต.เกษตรวิ สัย ร ้อยเอ็ด ,  
มโน ชูนุตร ส.อบจ.พังงา,  
สุนีย ์ สุขประสงค์ดี นายก 

อบจ.ล�าปาง, วารนิทร์ โคตรศรวีงศ์ รองนายก อบต.กูท่อง จ.มหาสารคาม, สว่าง ทพิย์เจรญิ รองนายก  
อบต.เชยีงใหม่ จ.ร้อยเอด็, กติยิา วาดเขยีน รองนายกอบต.มวกเหลก็ สระบรุ,ี อรญั น้อยดี รองนายก 
อบต.หน้าพระธาต ุ จ.ชลบรุ,ี เกษม นมิมลรัตน์ อดตีนายก อบจ.เชยีงใหม่, ชยัวัฒน์ อนิอนงค์ รองนายก 
ทต.สตัหบี จ.ชลบรุ,ี พงศ์สวรรค์ สาขาธรรม นายก อบต.หล่อยงู จ.พงังา, กฤษฏา วงศ์ก�าภู เลขานกุาร
นายก อบจ.ฉะเชงิเทรา, ขรรชัย ดอนพมิพา นายก ทม.สโุขทยั จ.สุโขทยั, บญุเถงิ พริาลยั รองนายก  
อบต.หนองไฮ จ.มหาสารคาม, อาภาภรณ์ พทุธปวน นายก ทต.ต้นธง จ.ล�าพนู, วิภาส สชุาตพิงศ์ รองนายก 
อบจ.นนทบุร,ี สนัน่ ชืน่บาน รองนายก อบต.เขือ่งค�า จ.ยโสธร และ อนชุติชยั ชมพรูาช สมาชิก ทน.สกลนคร 

จ.สกลนคร... “สวัสด”ี

 นายกสมาคม อบต. รบัรางวลัเชดิชเูกยีรติ
ผศ.(พเิศษ) ดร.วริะศกัดิ ์ฮาดดา นายกสมาคม อบต.แห่ง

ประเทศไทย และนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทมุธาน ี เข้าร่วมพธิมีอบประกาศเกียรตคุิณ
เชดิชเูกยีรต ิ“ต้นแบบดเีด่นแห่งปี” ประจ�าปี 2565 จากสมาพันธ์ 
สือ่มวลชนและช่างภาพเพือ่ประเทศชาต ิณ ศนูย์ประชมุสถาบนั
วจิยัจฬุาภรณ์ กทม.

 อบจ.สกลนครท�าสัญญาฯ สร้างสขุภาวะ
ดร.ชูพงศ์ ค�าจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหาร เข้าร่วมประชมุเวทปีฐมนิเทศ
และท�าสัญญาข้อตกลง แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้าง 
สขุภาวะในพืน้ทีจ่งัหวัดสกลนคร ณ ห้องประชมุอริะวด ีโรงแรม 
พีซี แกรนด์ พาเลซ อ�าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
เมือ่ 7 มกราคม 2566

 ทน.เชยีงราย ประสานมือ ม.แม่ฟ้าหลวง
วนัชยั จงสทุธานามณ ีนายกเทศมนตรนีครเชียงราย พร้อม

ด้วยบคุลากรทางการศกึษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุม
กบั รศ.ดร.ชยาพร วฒันศริิ อธกิารบดมีหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
ประสานความร่วมมือด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม และเหมาะสม 
กบัเด็กนักเรยีนยคุใหม่ 

พงศ์ศักด์ิ จ่าแก้ว โกวิทย์ พวงงามพล.อ.ประยทุธ์ จันทร์โอชา เกษม นิมมลรตัน์สุนีย์ สุขประสงค์ดี

 ประธานสภาวัฒนธรรมปราจนีบรีุเข้ารบัเกยีรตบัิตร
ดร.บังอร วลิาวัลย์ ประธานสภาวฒันธรรมจงัหวัดปราจนีบุร ีเข้ารบัเกียรตบิตัร ยกย่องเชดิชู

เกยีรตใินฐานะเป็นผูซึ้ง่อุทศิตน และให้ความร่วมมอืในการขับเคลือ่นงานวฒันธรรมท้องถ่ินและ
ของชาตด้ิวยดเีสมอมา จากกรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม โดยมี รณรงค์ นครจินดา  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด 
ครัง้ที ่12/2565 ประจ�าเดอืนธันวาคม 2565

 MEA ร่วมจัดงานสมัมนาทางวชิาการ 
วลิาศ เฉลยสตัย์ ผูว่้าการ MEA หรอืการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานสมาคมไฟฟ้า

และพลงังานไอทริปเปิลอ ี(ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงานสมัมนา IEEE Power & Energy  
Technical Seminar 2023 ในหัวข้อเรื่อง “High Penetration of Distributed Energy  
Resources (DER) to support Net Zero Emissions by 2050 in Australia” การมแีหล่งผลติ
ไฟฟ้าแบบกระจายศนูย์ (DER)  จ�านวนมาก เพือ่บรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ
เป็นศูนย์ ในปี 2050 ของประเทศออสเตรเลยี 

 อวยพรปีใหม่ 2566
ดร.ก�าพล มหานุกลู ประธานบรหิาร นสพ.อปท.นวิส์ เข้าเยีย่มคารวะ วชิยั บรรดาศกัด์ิ  

นายกเทศมนตรีนครปากเกรด็ เนือ่งในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ 2566

 TGO แสดงเจตจ�านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั
เกยีรตชิาย ไมตรีวงษ์ ผูอ้�านวยการ TGO น�าคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที ่ร่วมแสดงเจตจ�านง

ต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชนั พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสรมิการเป็น
องค์กรคณุธรรม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพือ่กระตุน้จิตส�านึกให้บคุลากรของ TGO และ
ภาคประชาสงัคม ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจรติคอร์รัปชนั และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั 
ในการเป็นหน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีท่กุคนจะไม่รบัของขวัญและของก�านลัทกุชนดิจากการปฏบิตัหิน้าที่ 

 อธบิดกีรมธนารักษ์ เข้าอวยพรปีใหม่ อธบิดีกรมบัญชกีลาง 
จ�าเรญิ โพธยิอด อธบิดกีรมธนารกัษ์ พร้อมคณะผูบ้รหิารกรมธนารกัษ์ เข้าอวยพร กลุยา ตนัติเตมิท  

อธบิดีกรมบญัชีกลาง เน่ืองในโอกาสวนัข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2566 ณ กรมบญัชกีลาง

 IRPC สนบัสนุนงานช่วยเหลอืเรือหลวงสโุขทยัทีอ่บัปาง    
ภาณุทตั เกยีรต์ิอนนัต์ชยั ผู้จดัการฝ่ายอาวโุส ปฏบิตักิารแทง็ค์ฟาร์ม ท่าเรอืและโลจสิติกส์  

ผูแ้ทนบรษิทั ไออาร์พซี ีจ�ากดั (มหาชน) ส่งมอบเชอืกเรือ ขนาดเส้นรอบวง 8 นิว้ และน�า้ดืม่  
ให้แก่ทพัเรอืภาคที ่1 เพ่ือสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหมู่เรอืทีใ่ห้ความช่วยเหลอืเรอืหลวงสโุขทยั 
ทีอ่บัปาง บรเิวณห่างจากท่าเรอืประจวบ จ.ประจวบครีขีนัธ์ 20 ไมล์ทะเล  ณ คลงัน�า้มนัไออาร์พีซี  
พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 คปภ.พร้อมขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมประกันภยัไทยปี 2566
ดร.สทุธพิล ทวชียัการ เลขาธกิารคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั 

(เลขาธกิาร คปภ.) เป็นประธานเปิดการสมัมนาพนักงาน คปภ. ประจ�าปี 2565 ภายใต้แนวคดิ 
“ร่วมใจ มุ่งมัน่ ก้าวล�า้ เทีย่งธรรม” หรอื “Move Smart, Move Forward, Move Together” 
โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่สรปุผลการด�าเนนิงานปี 2565 และแนวทางการด�าเนนิงานในปี 2566 
พร้อมมอบนโยบายให้กับพนกังานและลกูจ้าง ส�านกังาน คปภ.

 “อลงกรณ์” เปิดแข่ง “วัวลาน” เพชรบุรีสนามแรกรับปีใหม่
อลงกรณ์ พลบุตร ทีป่รึกษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแผนพฒันา 

โคพืน้เมอืง พร้อมเปิดการแข่งขนั “ววัลาน” เพชรบรุสีนามแรกรบัปีใหม่ เร่งตัง้สมาคมกฬีาววัลาน  
เล็งสร้างสนามแข่งวัวลานมาตรฐานจัดแข่งตลอดปี ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ เที่ยวชมกีฬา
ประเพณแีห่งเดียวของโลก ตัง้เป้าเพิม่รายได้เกษตรกรอย่างยัง่ยนื

 PEA ปันน�า้ใจ สนบัสนุนน�า้ดืม่แก่ ต�ารวจภธูร จ.นครราชสมีา
ประสทิธิ ์จนัทร์ประสทิธิ ์ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื)  

จงัหวดันครราชสมีา พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมมอบน�า้ดืม่ PEA จ�านวน 6,000 ขวด  
เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ และแจกจ่ายให้กับประชาชนตามจดุบริการ
ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันขึ้นปีใหม่ 2566 ที่จะมาถึง โดยมี พ.ต.อ.เอนก ศรีกิจรัตน์  
รองผูบ้งัคบัการต�ารวจภธูรนครราชสมีา เป็นผูร้บัมอบ 
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ครอีูสานร้องสือ่ ขอความยุตธิรรมไปถงึ ป.ป.ช.
หว่ันดุลยพนิิจไม่ตรงข้อเท็จจรงิ “โกงสนามฟตุซอล” 

ส

บรรดาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ใ นจั ง ห วั ดชั ยภู มิ  และพื้ น ที่ ใ ก ล ้ เ คี ย ง 
ทัว่ภาคอสีาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื) ทัง้จาก 
จ.ชัยภูมิ, จ.นครราชสีมา, จ.ร้อยเอ็ด และ 
จ.อุบลราชธานี ได้ออกมารวมตัวกัน เพื่อออก
แถลงการณ์ผ่านสื่อมวลชนและครูในพื้นที่ทั่ว 
ภาคอีสาน ซึ่งก�าลังประสบปัญหาในคดีที่มี 
การทุจรติ กรณีสนามฟตุซอล 

โดยมคีณะผูบ้ริหารโรงเรยีนหลายแห่ง ซ่ึงถกู
คณะผูไ้ต่สวนเบือ้งต้นของ ป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา
ในขณะนี ้ กรณท่ีีทางโรงเรยีนท่ีได้รบังบประมาณ 
(แปรญัตต)ิ ก่อสร้างสนามฟตุซอล ปีงบประมาณ 
2554 และ 2555 ทีผ่่านมา นานกว่า 10 ปี ม ี
ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการโรงเรียน รวมเกือบ  

ชัยภูมิและท่ัวภาคอีสานจะขอต่อสู้เพ่ือศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ และวิชาชีพครูให้ถึงที่สุดต่อไป  
และขอกราบเรียนผู้ทีเ่กีย่วข้องด้วยความเคารพว่า  
เราคือครู มีหน้าที่สอนหนังสือให้กับลูกหลาน 
ของท่าน เราไม่ใช่มีหน้าทีร่บัใช้ใคร เงินเดือนของ
ครกูม็าจากภาษขีองประชาชน ครเูราส�านกึในบญุคณุ
ของแผ่นดนิ และประชาชนเสมอ งบประมาณทีใ่ช้
บริหารองค์กรทกุองค์กรของภาครัฐ รวมทัง้ ป.ป.ช. 
เอง ก็มาจากเงินภาษีของประชาชนเช่นกัน

ข้อที ่5 ขอกราบเรยีนถงึพีน้่องคนไทยผู้เสียภาษี 
ทัว่ประเทศ เพือ่กรุณาทราบว่า แผ่นดนินีค้อืแผ่นดนิ 
อนัศกัดิส์ทิธิ,์ มคุีณธรรม, กล้าหาญ และร่มเย็น 
และที ่จ.ชยัภมิู เอง ก็มีองค์เจ้าพ่อพญาแลทีช่าว
ชยัภมูทิกุคนเคารพทัง้จงัหวดั ได้ดแูลปกปักษ์รกัษา
ถึงลูกหลานของพวกเรา บุคลากรทางการศึกษา
และลูกหลานเมืองผูก้ล้าพญาแล จะขอเป็นหวัหมู ่
ทะลวงฟัน ต่อสู้กับความอยุติธรรมนี้ให้ถึงที่สุด  
เพือ่ปกป้องเกียรตยิศ ศกัดิศ์ร ีของครทูัว่ประเทศ
และลูกหลานสบืไป

ข้อท่ี 6 การเคล่ือนไหวครัง้นี ้คณะครทูัง้หมด
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และไม่ตกเป็นเครื่องมือ
ของผูใ้ด หากพวกเราพจิารณาเหน็ว่าไม่อาจนิง่เฉย 
อยูไ่ด้ พวกเราขอกราบลงกลางหว่างใจของคนไทย
ทัว่ประเทศว่า พวกเราจะขอเคล่ือนตวัเข้าส่วนกลาง 
เพือ่ทวงความยตุธิรรมต่อไปกข็อให้เหน็ใจต่อกรณี
ทีเ่กดิขึน้ในคร้ังนีด้้วย

ข ้อที่  7 ในอดีตที่ผ ่านมา การต่อสู ้กับ 
ความอยุติธรรมอย่างทรนงองอาจของบุคลากร
ทางการศึกษาไทย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
มาแล้วหลายครัง้ และกรณสีนามฟตุซอลน้ีกเ็ช่นกนั  
หากผูเ้กีย่วข้องไม่แก้ไขปัญหาให้ทนัเหตกุารณ์ หรอื
เพิกเฉยต่อการแก้ปัญหา “คนไทยในแผ่นดนิสยาม 
จะได้เห็นเหตุการณ์นัน้อกีคร้ังหนึง่ในไม่ช้า และ
คณะครูพวกเรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัรย์ิ และซ่ือตรงต่อผูม้พีระคณุ
อย่างสุดชีวิตเช่นกัน และขอกราบขอบพระคุณ 
ทกุก�าลังใจในครัง้นีด้้วย

ข้อที่ 8 ในฐานะครูเองก็เป็นประชาชนชาว
ไทยคนหนึง่ ขออาศยัอ�านาจรฐัธรรมนญูแห่งราช
อาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 3, มาตรา 4, 
มาตรา 5, มาตรา 26, มาตรา 34, มาตรา 41 (2), 
มาตรา 42, มาตรา 50 (10), มาตรา 63, มาตรา 78 
และมาตรา 215 ในการขับเคล่ือนตามสิทธิที่มี 
ตามกฎหมายต่อไป

ข้อที่ 9 คณะผู้เคลื่อนไหวทุกคน ขอกราบ
เรยีนด้วยความเคารพด้วยความปารถนาด ี และ
พร้อมให้มกีารตรวจสอบ ในนามชมรมคนไม่ทน
ต่อการทจุรติ เปิดโปงอย่างสร้างสรรค์รกัษาและ
ผดงุไว้ซ่ึงจรยิธรรม คณุธรรมของสังคม-ชมรมคร ู
ผู้กล้า ผดุงรักษาความเป็นธรรมของสังคมและ 
ผูอ่้านแถลงการณ์

ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน ประกอบด้วย 
นายสมคดิ เชือ้คง ส.ส.อบุลราชธาน ีพรรคเพือ่ไทย 
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงาน 

ราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีบริษัท A 
จ�ากัด เข้าร่วมย่ืนเอกสารประกวดราคาและยื่น
หนงัสือสถาบันการพลศกึษาทีไ่ด้รับรองว่าพืน้ยาง
สังเคราะห์ซึง่ท�าจาก Ethylene Vinyl Acetate 
(EVA) มีคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะที่ก�าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง 
คณะกรรมการประกวดราคาจงึมีมตใิห้บรษิทั A 
จ�ากดั เป็นผูช้นะการประกวดราคา

ผอ.โรงเรียนผู้รับมอบอ�านาจจากส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน จงึท�าสัญญา
จ้างกับบรษิทัดงักล่าว โดยต่อมาบริษทั A จ�ากัด ได้ส่ง
มอบงานและขอเบกิเงนิค่าจ้าง แต่เมือ่ส�านกัตรวจ
สอบพิเศษภาค ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
พร้อมกับประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผูค้วบคมุงานได้เข้าตรวจสอบงานแล้วเหน็ว่า 
การเทคอนกรตีและปแูผ่นยางสงัเคราะห์ (EVA) 
แล้วเสรจ็ แต่แผ่นยางบางส่วนบวม ไม่เรยีบ บาง
แผ่นสีซีด รอยต่อระหว่างแผ่นยางไม่แนบสนิท 
ซึง่ไม่อาจใช้งานได้ โรงเรียนจงึมีหนงัสอืบอกเลกิ
สัญญา โดยอ้างว่าหนังสือรับรองแผ่นยางท่ีใช ้
ในการประกวดราคาเป็นเอกสารปลอม สญัญาจ้าง 
จงึตกเป็นโมฆะ บรษิทั A จ�ากดั อุทธรณ์การบอก
เลกิสัญญา แต่โรงเรยีนเหน็ว่าฟังไม่ขึน้

บรษิทั A จ�ากัด จงึน�าคดมีาฟ้องเพือ่ขอให้ศาล
ปกครองมีค�าพพิากษาให้โรงเรยีนผูว่้าจ้างจ่ายเงนิ
ค่าจ้างตามสญัญา ให้ร่วมกนัคนืหนงัสอืค�า้ประกนั
ของธนาคาร และเพกิถอนการบอกเลิกสัญญา ซ่ึง
ศาลปกครองชั้นต้นมีค�าสั่งไม่รับค�าฟ้องในส่วน
ของผู้ถกูฟ้องคดทีี ่3 คือ ผอ.โรงเรยีน (เน่ืองจาก
มิใช่คู่สัญญา) และในส่วนที่ขอให้เพิกถอนการ
บอกเลิกสัญญา (เนือ่งจากไม่อาจออกค�าบงัคบัได้)  

หลงท�ำสัญญำเพรำะเช่ือเอกสำรปลอม
เป็นโมฆะหรอืโมฆียะ ?

ารท�านติกิรรมสญัญา ... จะเกดิขึน้ได้โดย
การแสดงเจตนาเสนอสนองต้องตรงกนั 

บนพื้นฐานความสมัครใจของคู ่กรณีหรือ 
คูสั่ญญาเป็นส�าคญั แต่หลายคร้ังทีเ่มือ่ลงนามใน
สัญญากนัไปแล้ว มาพบข้อบกพร่องในภายหลงั
ที่อาจส่งผลต่อความสมบูรณ์และการมีผลใช้
บงัคบัของสญัญาฉบบันัน้ๆ ได้ โดยสาเหตขุอง 
ความบกพร่องดงักล่าวอาจเกดิจาก “การส�าคญัผิด 
ในสิง่ซึง่เป็นสาระส�าคญัแห่งนติกิรรม” เช่น 
ส�าคัญผิดในลักษณะแห่งนิติกรรม ส�าคัญผิด
ในตัวบคุคลซึง่เป็นคูก่รณี หรอืทรัพย์สนิซึง่เป็น
วัตถุแห่งนิติกรรม อันจะส่งผลให้สัญญาหรือ 
นติกิรรมทีท่�าขึน้เป็น “โมฆะ” กล่าวคอื ไม่มผีล
ผกูพนักนัตามกฎหมายหรอืเสยีเปล่ามาต้ังแต่ต้น 
เสมือนว่าไม่มนิีตกิรรมน้ันเกดิขึน้ (มาตรา 156 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์)

นอกจากการส�าคัญผิดดังกล่าวแล้ว ยังมี
การส�าคญัผดิอกีประเภทหนึ่งที่ส่งผลถึงความ
สมบรูณ์ของนิตกิรรมเช่นกนั แต่ไม่มผีลร้ายแรง 
ถงึขนาดทีจ่ะท�าให้นติกิรรมน้ันเป็นโมฆะ นัน่กคื็อ  
“การส�าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคลหรือ
ทรพัย์สนิ” (มาตรา 157) ซึง่จะท�าให้นิตกิรรม
ที่ท�าข้ึนมีผลเป็น “โมฆียะ” กล่าวคือ มีผล
สมบรูณ์ใช้บงัคับกนัได้จนกว่าจะมกีารบอกล้าง

 บทสรุปชวนอ่าน
การที่หน่วยงานของรัฐ (ผู้ว่าจ้าง) แสดง

เจตนาท�านติกิรรมหรือท�าสญัญาโดยส�าคญัผดิ 
ในคุณสมบัติของเอกชน (ผู ้รับจ้าง) เช่น  
ใช้เอกสารปลอมมาแสดงเพื่อให้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ส่งผลให้สญัญาดงักล่าวตกเป็นโมฆยีะ  
(มีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกบอกล้าง) แต่ถ้า
การส�าคัญผิดดังว่าเกิดจากความประมาท
เลนิเล่ออย่างร้ายแรงของหน่วยงานของรฐั เช่น  
ไม่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเอกชนน�า
มาแสดง หน่วยงานของรฐัย่อมไม่อาจอ้างเอา
ความส�าคัญผิดน้ันมาใช้เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ตนในการไม่จ่ายค่าจ้างได้ อย่างไรกต็าม หาก
เอกชนคูส่ญัญาได้ท�างานจ้างบกพร่องโดยไม่อาจ
ใช้ประโยชน์ได้ตามวตัถปุระสงค์ของสญัญาแล้ว 
หน่วยงานของรฐัคูส่ญัญาย่อมไม่ต้องชดใช้เงนิ
ในส่วนของค่าการงานทีเ่อกชนได้กระท�าไปแล้ว 
แต่อย่างใด

ฉะนัน้ เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักล่าว หน่วยงาน 
ของรฐัจะต้องตรวจสอบคณุสมบตัแิละเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่เอกชนผู้รับจ้างน�ามาแสดง
อย่างรอบคอบว่าถกูต้องครบถ้วนหรอืไม่ และจะ
ต้องด�าเนนิการให้เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีกฎหมาย
หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�าหนดไว้ด้วย ทัง้นี ้เพือ่
ให้ได้คู่สัญญาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความ
พร้อม และมีประสบการณ์ในการท�างานจ้างตรง
ตามความต้องการของผูว่้าจ้าง อนัจะส่งผลให้ 
การจดัท�าบรกิารสาธารณะบรรลผุล ไม่ต้องเสีย
ทัง้เวลาและงบประมาณในการด�าเนนิการจดัซือ้
จดัจ้างใหม่ หากต้องมกีารยกเลกิกระบวนการ 
ดังกล่าวหรือปรากฏว่างานจ้างไม่สมบูรณ ์
ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

(ปรกึษาการฟ้องคดปีกครองได้ที ่ สายด่วน
ศาลปกครอง 1355)

ภายในเวลาทีก่ฎหมายก�าหนดไว้ (ภายใน 1 ปี นบั
แต่เวลาทีอ่าจให้สตัยาบนัได้ เช่น เมือ่พ้นจากภาวะ
ส�าคัญผดิหรอืรู้เหตสุ�าคญัผดิ แต่ไม่เกนิ 10 ปี นับ
แต่ได้ท�านติกิรรม ตามมาตรา 181 แห่งประมวล
กฎหมายเดยีวกนั)

ประเด็นปัญหาชวนคิด ... ที่จะพาทุกท่าน
ไปหาค�าตอบกันก็คือ การพิจารณาถึงความเป็น
โมฆะหรอืโมฆยีะของการแสดงเจตนา กรณกีารท�า
สัญญาจ้างเหมาปรบัปรงุสนามกฬีาของโรงเรยีน
แห่งหนึง่ และต่อมาโรงเรยีนอ้างว่าเอกชนคูสั่ญญา
ได้น�าหนังสือรับรองคุณภาพวัสดุซึ่งเป็นเอกสาร
ปลอมมาใช้ในการประกวดราคา ประกอบกับ 
งานก่อสร้างไม่มคุีณภาพและไม่สามารถใช้งาน
ได้จริง โรงเรียนจึงบอกเลิกสัญญาและไม่จ่าย 
ค่าจ้างให้แก่ผู้รบัจ้าง

กรณดีงักล่าว ... จะถือเป็นการแสดงเจตนา 
ท�าสัญญาจ้างโดยส�าคญัผดิในลกัษณะใด ? ระหว่าง
ส�าคญัผิดในตวัผู้รบัจ้าง (ผลเป็นโมฆะ) หรอืส�าคญั
ผิดในคุณสมบัติของผู้รับจ้าง (ผลเป็นโมฆียะ)  
รวมทัง้โรงเรยีนจะต้องช�าระค่าจ้างส�าหรับการงานท่ีได้
ท�าแล้วเสรจ็ แต่ใช้งานไม่ได้ให้แก่ผูรั้บจ้างหรือไม่? 
มาดูกนัครบั 

เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นเม่ือ ... 
โรงเรียนของรัฐแห่งหนึ่งได้มีประกาศประกวด

ก

โดยศาลได้พพิากษาให้ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่1 (ส�านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) และผูถ้กูฟ้อง
คดทีี ่2 (โรงเรยีน) ช�าระเงนิค่าจ้างบางส่วนอันเป็น
ค่าการงานที่ได้ท�าแล้วเสร็จ พร้อมดอกเบี้ยตาม
กฎหมายแก่ผูฟ้้องคด ีผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 จงึอุทธรณ์
ค�าพพิากษาต่อศาลปกครองสงูสดุ

คดีดังกล่าวมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก ่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 157 
บัญญัติให้การแสดงเจตนาโดยส�าคัญผิดใน
คุณสมบัติของบุคคลหรือทรัพย์สินเป็นโมฆียะ 
โดยต้องเป็นความส�าคัญผิด ซ่ึงตามปกติถือว่า
เป็นสาระส�าคัญ มาตรา 158 บญัญัตว่ิา “ความ
ส�าคญัผดิตามมาตรา 156 หรอืมาตรา 157 ซึง่
เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ของบุคคลผู้แสดงเจตนา บุคคลนั้นจะถือเอา 
ความส�าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้” 
และมาตรา 391 บญัญตัใิห้เมือ่คูสั่ญญาฝ่ายหนึง่
ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่าย 
จ�าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็น 
อยูเ่ดมิ โดยให้ชดใช้เงนิคนืในส่วนทีเ่ป็นการงาน
อนัได้กระท�าให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรพัย์นัน้

 ค�าวินจิฉยัควรรู้
ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่

พิจารณาแล้วเห็นว่า การท�าสัญญาจ้างเพราะ
หลงเชื่อตามเอกสารที่ผู้ฟ้องคดีน�ามาแสดงว่า
เป็นผูม้คีณุสมบตัคิรบถ้วน ไม่ถอืเป็นการส�าคญัผดิ 
ในตัวบุคคลซ่ึงเป็นคู่กรณีแห่งนิติกรรม อันจะ 
เป็นความส�าคัญผิดในสิ่งซึ่งเป็นสาระส�าคัญของ
นติกิรรม สัญญาพิพาทจึงไม่เป็นโมฆะ (มาตรา 156) 
หากแต ่ เป ็นกรณีที่ส�าคัญผิดว ่าผู ้ฟ ้องคดี 
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามประกาศประกวดราคา 

อนัเป็นการส�าคัญผิดในคณุสมบตัขิองบุคคล ซึง่
ท�าให้นติิกรรมดงักล่าวตกเป็นโมฆยีะ (มาตรา 157)
นอกจากนี ้จากการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบ 
พิเศษภาคยังพบว่า ผู ้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นส�าเนา
หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่ผ่านมา โดยยื่น
เพียงสญัญาจ้างปรบัปรงุสนามกฬีาและอุปกรณ์
ทีเ่คยท�ากบัโรงเรยีนภายในจงัหวัดจ�านวน 2 แห่ง 
ท�าให้ไม่สามารถตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูฟ้้องคด ี
ได้ว่าเป็นผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จจริงตาม
สัญญาหรือไม่ ประกอบกับโรงเรียนตามที่ 
ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงนั้น ก็ไม่เคยออกหนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้างให้กบัผูฟ้้องคดแีต่อย่างใด การทีผู่ถ้กูฟ้อง 
คดีที่ 2 (โรงเรียนผู้ว่าจ้าง) มิได้ตรวจสอบ
เอกสารหลกัฐานของผูฟ้้องคด ีซึง่จะท�าให้พบว่า
มีคุณสมบตัไิม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
จึงเป็นความส�าคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล 
ซึง่เป็นคูส่ญัญา อนัเกดิขึน้จากความประมาทเลินเล่อ 
อย่างร้ายแรงของผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 โดยไม่อาจถอืเอา
ความส�าคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ 
(มาตรา 158) 

อย่างไรกต็าม การทีผู่ถู้กฟ้องคดทีี ่2 ได้ใช้สทิธิ
บอกเลิกสัญญาแล้ว สัญญาย่อมเป็นอันเลิกกัน  
คูก่รณีแต่ละฝ่ายจ�าต้องให้อีกฝ่ายหน่ึงได้กลบัคนืสู่
ฐานะดงัทีเ่ป็นอยูเ่ดมิ (มาตรา 391) โดยเมือ่ลาน
คอนกรีตเสริมเหล็กที่แล้วเสร็จเกิดการแตกร้าว
หลายจุดและไม่อาจใช้งานได้ จึงเห็นได้ชัดเจน
ว่างานที่ท�ามิได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้าง กรณี
จึงไม่อาจถอืว่าเป็นการงานอันผูฟ้้องคดไีด้กระท�า
ไปแล้วตามสญัญาและเป็นประโยชน์ต่อผูว่้าจ้าง  
ผูถ้กูฟ้องคดทีี ่2 จึงไม่ต้องชดใช้เงนิค่าแห่งการงาน
นัน้ๆ แก่ผูฟ้้องคด ีพพิากษายกฟ้อง (ค�าพพิากษา
ศาลปกครองสงูสุดที ่อ. 507/2565) 

กำรใช้รถรำชกำรของ อปท.

วสัดคีรบัท่านผูอ่้าน อณุหภมูอิากาศบ้านเรา 
เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอด ดูแลสุขภาพ

กันนะครับ โควิดก็ยังไม่หมดไปทีเดียว ยิ่งจะ
เปิดประเทศด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่ามาตรการป้องกัน 
จะท�าได้แค่ไหน ขณะทีอ่ณุหภูมกิารเมอืงกเ็ร่ิมร้อนแรง
มากขึน้ ยงัไงกใ็ห้มกีารเลอืกต้ังโดยไม่สะดดุอะไร
กนัอกีเหมอืนทีผ่่านมานะครับ 

ช่วงปลายปีทีผ่่านมา มเีรือ่งการบ้านการเมอืง
เป็นข่าวให้ชาวบ้านอย่างเราวพิากษ์กนัสนกุสนาน
ปนความเศร้า ไม่ว่าเรือ่งเรอืรบสโุขทยั อธบิดรัีบเงิน 
โยกย้ายลกูน้อง ปลดักระทรวงด่าลกูน้องกลางวง
ประชุม ล้วนแล้วแต่เป็นเร่ืองกระทบชิ่งรัฐบาล
ไม่มากก็น้อย ปลายเดือนมกราคมนี้ก็จะมีการ
ประกาศค่าดชันชีีว้ดัความโปร่งใสปี 2565 หรอืค่า 
CPI (corruption perception index) ขององค์กร
เพือ่ความโปร่งใสนานาชาตทิีจ่ะชีว่้า ประเทศไหน
มคีอร์รปัชนัมากน้อยเพยีงใดประเทศเราเองกอ็าจ
จะบ่งช้ีได้ว่า ท่ีผ่านมา รฐับาลส�าเร็จหรอืล้มเหลว
ในการปราบโกงแค่ไหน 

คราวนีม้าว่าเรือ่งการใช้รถราชการของ อปท.
กนัดีกว่า เพราะหลงัๆ มานี ้ป.ป.ช.เขาชีม้ลูความผดิ 
เรื่องการใช้รถราชการกันมากครับ ก่อนอื่น 
จะสรุปคร่าวๆ เร่ืองระเบียบการใช้รถที่ใช้อยู่ 
เอาเฉพาะที่ส�าคัญครับ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และ
รักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 ก�าหนดไว้ 3 ประเภทคอื 

“รถส่วนกลาง” มอีะไรบ้างครับ รถยนต์หรอื
รถจกัรยานยนต์ทีจ่ดัไว้เพือ่กจิการอนัเป็นส่วนรวม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้รวมถึง 
รถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชน หรือใช้
ในหน้าที่ของส่วนราชการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ เช่น รถยนต์ดบัเพลงิ รถยนต์บรรทกุน�า้ 
รถยนต์พยาบาล รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 
และเครือ่งจกัรกลต่างๆ พวกนีเ้ป็นรถส่วนกลาง  
ใช้ในหน่วยงานนัน้ตามแต่ภารกิจ 

อกีประเภท “รถประจ�าต�าแหน่ง” หมายความว่า 
รถยนต์ซึง่จดัให้แก่ผูบ้รหิาร หรือหวัหน้าส่วนราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รถประเภทนี้มักม ี
ใช้ใน อปท.ท่ีมีรายได้พอควรละครับ อีกประเภท  
“รถรบัรอง” คอื รถยนต์ท่ีจดัไว้เป็นพาหนะรับรองชาว
ต่างประเทศ ซึง่เป็นแขกของทางราชการ หรอืจัดไว้
เพือ่รบัรองบคุคลส�าคญั กไ็ม่เหน็ว่า ม ีอปท.ไหนมบ้ีาง 
แต่ไม่ทราบว่าจะหาไว้ท�าไม เพราะแขกต่างประเทศ
หรือบุคคลส�าคัญที่จะไปดูงานดูการในท้องถิ่นนั้น  
มน้ีอยมากนะครบั 

รถเหล่าน้ีต้องมีตราเครื่องหมายประจ�า อปท.
นั้น แต่ยังยกเว้นให้ว่า อปท.ใดมีเหตุผลและความ
จ�าเป็นเหน็ว่า การมตีราเครือ่งหมายและอกัษรชือ่ของ 
อปท.ไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภยัแก่ผู้ใช้หรือ
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ให้ขอท�าความตกลง
กับผู้ว่าราชการจังหวัด รถคันใดได้รับยกเว้นการมี
ตราเครือ่งหมายและอกัษรชือ่ของ อปท.ให้ อปท.นัน้
รายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบเรือ่ง แต่ส่วนใหญ่
คงไม่ม ีอปท.ไหนมเีหตุผลการยกเว้นได้ เว้นแต่อยูใ่น
พืน้ท่ีเสีย่งภยักอ็าจขอยกเว้นได้ 

ส่วนการใช้รถประจ�าต�าแหน่งให้ใช้ในการปฏิบตัิ
ราชการในต�าแหน่งหน้าท่ี หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยรวม หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับงานในต�า
แหน่งหน้าที ่หรอืฐานะทีด่�ารงต�าแหน่งนัน้ รวมตลอด
ถึงการใช้เพื่อการเดินทางไปและกลับระหว่างที่พัก
และส�านกังาน และเพือ่การอืน่ทีจ่�าเป็นและเหมาะ
สมแก่การด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีเท่านัน้นะครบั 

ผู้บริหารท้องถิน่ต้องระวงัว่า ท่านต้องใช้กบังาน
ในหน้าที ่ การเดนิทางระหว่างบ้านกบัทีพ่กั รวมถงึ
ความจ�าเป็นเหมาะสมกับต�าแหน่ง จะเอาไปส่งลูก 
รับกิ๊กหรือให้คนอื่นยืมใช้ไม่ได้นะครับ คนแอบถ่าย
รปูมนัเยอะครับ 

การใช้รถส่วนกลาง รถรบัรองกเ็ช่นกนั ให้ใช้เพือ่
กจิการอนัเป็นส่วนรวมของ อปท.หรอืเป็นประโยชน์
ของทางราชการ ตามหลกัเกณฑ์ที ่ อปท.เจ้าของรถ 
ก�าหนดขึน้ ปกตกิารใช้รถกจ็ะมหีลกัฐานการใช้รถส่วนกลาง 
ทกุท้องถิน่อยูแ่ล้วและเป็นแนวปฎบิตัทิัว่ไปเช่นหน่วยงาน 
ราชการอืน่ๆ ไม่ว่าการขออนุมตัใิช้รถเดนิทางไปไหน 
ไปกี่คน ใครขับ เวลาใด มีเข็มไมล์เร่ิมต้นเลขใด  
รวมถึงการเติมน�้ามันก็ต้องลงเลขไมล์ เดี๋ยวนี ้
อาจตรวจสอบการใช้ง ่าย เพราะหลายแห่งใช ้

ฟลีทการ์ดเพื่อน�ารถไปเติมปั ๊มที่มีการตกลง 
เบกิจ่ายน�า้มนักนัไว้ 

แต่จากท่ีเคยทราบเคยพบมา มกัจะเอารถไป
ท�าธรุะส่วนตวับ้างหลงัจากใช้ในงานราชการแล้ว 
ถ้าไม่มเีรือ่งกร็อดตัวไป ถ้ามีเรือ่งกเ็หนือ่ยนะครบั 
เคยมเีร่ืองร้องเรยีนประเภทนีเ้ยอะ มอีกีเรือ่งคอื 
การน�ารถส่วนกลางช่วยงานกฐินหรืองานศพ 
พ่อแม่ครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานนัน้ ปกติ
เขาจะมรีะเบยีบสวสัดิการไว้เพือ่ช่วยเหลอืรับส่ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวกันไปร่วมงาน ก็ควร
เขียนระเบียบสวัสดิการเผื่อไว้บ้างนะครับ เพื่อ
ความสบายใจ 

เคยมีเรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลวินัย อาญา อดีต 
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึง่เอารถส่วนกลาง
ขนของ ขนคนไปช่วยงานแต่งบุตรสาวเลยครับ 
ถอืเป็นเร่ืองขดักนัแห่งผลประโยชน์ชดัๆ นะครบั 
การใช้รถยนต์ปกตใิห้ใช้ภายในเขต อปท.น้ัน หาก
จะใช้รถยนต์ออกไปปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขต อปท.  
ถ้าเป็นรถยนต์ส่วนกลางต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากผู ้บริหารท้องถิ่นก่อน ส�าหรับรถ
ประจ�าต�าแหน่งก็ให้อยู่ในดุุลพินิจของผู้ที่ด�ารง 
ต�าแหน่งนัน้ตามท่ีเหน็ว่าจ�าเป็นและเหมาะสม 

ผู้บริหารท้องถิ่นที่มักเดินทางเข้ามาอบรม
หลกัสตูรต่างๆ ใน กทม. แล้วใช้รถท้องถิน่ของ
ตนเองเดินทางมาก็ต้องระวังนะครับว่าเป็นเรื่อง
ความจ�าเป็นและเหมาะสมหรือไม่ เท่าท่ีทราบ 
ส่วนใหญ่มักไม่ขออนุญาตจากผู้มีอ�านาจอนุมัติ
อนญุาต ดไีม่ดีอาจถกูร้องเรยีนได้ครบั 

นอกจากนัน้ ระเบยีบยงัห้ามผู้มสีทิธไิด้รบัรถ
ประจ�าต�าแหน่งอยู่แล้วน�ารถส่วนกลางไปใช้อีก 
เว้นแต่มีเหตุผลความจ�าเป็นเฉพาะคราว ทั้งนี้ 
ให้ระบุเหตุผลความจ�าเป็นท่ีต้องใช้รถส่วนกลาง
ไว้ด้วย เช่นกันครับเรื่องนี้ผู ้บริหารหลายแห่ง
ที่เดินทางไปไหนมาไหนไกลๆ มักจะใช้รถส่วน
กลางเดินทางทั้งที่ตัวเองก็ใช้รถประจ�าต�าแหน่ง
อยู่แล้ว ถ้าไม่ใช่เหตุผลความจ�าเป็นท่ีจะรับฟัง 
ได้อาจเป็นความผิดได้ครับ ก็ต้องดูข้อเท็จจริง 
เป็นเรือ่งๆ ไปครบั 

ยงัไม่จบนะครบั คงต้องไปต่อคราวหน้าอกี 
และจะเล่าเรื่องผู้บริหารท้องถิ่นน�ารถราชการ 
ไปใช้ไม่ชอบจนถูก ป.ป.ช.ช้ีมูลความผิดกัน 
สกัเร่ืองสองเรือ่งครับ

ของสังคม, ดร.จิมม่ี ทองทิพย์ ประธานชมรม
ครูผู ้กล้า ผดุงรักษาความเป็นธรรมของสังคม
และอดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูม ิเขต 3 , น.ส.อารสิา ช�านาญ ร่วมกันอ่าน
แถลงการณ์ขอความเป็นธรรม ฉบบัที ่1 มีเนือ้หา
ใจความว่า

ขอกราบเรียนผ่านสื่อมวลชนไปถึง ฯพณฯ 
นายกรฐัมนตร,ี ประธาน ป.ป.ช.- องค์กรภาครัฐ 
ทีเ่กีย่วข้อง สือ่มวลชนทัว่ไป และพีน้่องประชาชน
ผู้เสียภาษีทั่วประเทศ เพื่อโปรดทราบและใช้
วจิารณญาณในการพจิารณา ตามข้อเรยีกร้องที ่1 
ตามที ่ป.ป.ช. คณะผูไ้ต่สวนเบือ้งต้น ได้มีบนัทึก- 
หนงัสือ แจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคลากรทางการศกึษา
ในจังหวัดชัยภูมิ จ�านวนหนึ่ง กรณีทุจริตสนาม 
ฟตุซอล และข้อที ่2 ต่อมาบุคลากรทางการศกึษา
จังหวัดชัยภูมิ ได้ร่วมกับคณะท�างานของชมรม 
ครผููก้ล้า ผดงุรกัษาความเป็นธรรมของสงัคม และทมีงาน 
กฎหมายของชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริตฯ ได้
พจิารณาเหน็ว่า คณะผูไ้ต่สวนเบือ้งต้นของ ป.ป.ช. 
ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ไต่สวนเบื้องต้นไปแล้วนั้น 
ได้เกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณา ใช้ดุลยพินิจ  
แจ้งข้อกล่าวหา กรณี นายด�าเนนิ ชาลเีครอื และ 
นายณฐัวฒัน์ รนิลา ทีเ่ป็น ผอ.ร.ร.ในพ้ืนที ่จ.ชัยภูมิ 
อย่างอยตุธิรรม ไร้จริยธรรม ขาดความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมต่อกฎหมาย กฎระเบยีบของสงัคม เพยีง
เพราะว่า นายด�าเนนิ ชาลเีครือ มีนามสกลุเดยีว
กบัอดตีนกัการเมอืงชือ่ดงัในจงัหวัดชยัภูมิ เท่านัน้ 
ไม่มเีหตผุล ซึง่ไม่ตรงกบัช่วงทีบ่คุคลทัง้ 2 อยูใ่น
ต�าแหน่ง ผอ.ร.ร.ทีมี่การด�าเนินการในงบประมาณ
ก่อสร้างสนามฟุตซอลดังกล่าวเลย กลับต้องมา 
กลายเป็นแพะทั้งๆ ที่ไม ่ได ้กระท�าความผิด 
ไม่ตรงกนั

ข้อที ่ 3 การใช้ดลุยพนิจิแจ้งข้อกล่าวหาของ
คณะผู้ไต่สวนเบือ้งต้นของ ป.ป.ช.นัน้ ไม่ตรงกบั 
ข้อเทจ็จรงิโดยสิน้เชงิ พอจะกล่าวได้ว่า ขาดมาตรฐาน
ของจรยิธรรม ละเมดิและขดัต่อรฐัธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 ในมาตรา 3 วรรค 2,  
มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 26 และมาตรา 215 
วรรค 2 อย่างชัดเจน จากพฤติกรรมดงักล่าวของ
คณะผูไ้ต่สวนเบือ้งต้น ท�าให้องค์กร ป.ป.ช. เส่ือมเสยี 
เกยีรตยิศ ศักดิศ์รี อย่างมาก นบัว่าเป็นภยัต่อความ
มัน่คงของชาต ิ ต่อสงัคมอย่างยิง่ ซึง่จะท�าให้เกดิ
วิกฤตศรัทธาร้ายแรง ท�าให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของฝ่ายบริหารมีอุปสรรค ไม่สามารถ 
ขบัเคลือ่นแนวนโยบายแห่งรฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ข้อที ่4 ขอกราบเรยีนพีน้่องคนไทยทีเ่สียภาษี
และครูทั่วประเทศว่า ขณะนี้ครูก�าลังถูกเหยียบย�่า
ศักดิ์ศรีมากเกินกว่าที่จะทนทานได้แล้ว ที่จะมี
อ�านาจมดืมาท�าให้กลายเป็นแพะในกรณดีงักล่าว
อย่างไม่เป็นธรรม และคณะครูในพื้นที่จังหวัด

ยืน่ ป.ป.ช. ไต่สวนบิก๊ตู่-ศักด์ิสยาม ‘ฮ้ัว’ รฟฟ.สส้ีม

พรรคร่วมฝ่ายค้าน, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส. 
แบบบญัชรีายช่ือ พรรคประชาชาต,ิ นายสงคราม  
กจิเลศิไพโรจน์ ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ พรรคเพือ่ชาต,ิ 

นายนิคม บญุวเิศษ ส.ส.แบบบญัชีรายชือ่ พรรค
พลงัปวงชนไทย และนายสุรเชษฐ์ ประวณีวงศ์วฒุิ  
ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่ พรรคก้าวไกล ได้ไปย่ืนค�าร้อง 
ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาต ิ (ป.ป.ช.) เพือ่ขอให้ ป.ป.ช. 
ด�าเนนิการไต่สวน กรณ ีพล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
นายกฯ และ รมว.กลาโหม, นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ  
รมว.คมนาคม และพวก จงใจปฏิบัติหน้าที ่
หรอืใช้อ�านาจขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรัฐธรรมนูญ 
หรือกฎหมายหรือไม่ โดยเฉพาะความผิด
ว ่าด ้วยการเสนอราคาต ่อหน ่วยงานรัฐ  
(ฮัว้ประมลู) กรณกีารเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงบางขนุนนท์-มนีบรุ ี(สวิุนทวงศ์) ใน 5 ประเดน็

50 โรงเรยีน ได้รบัแจ้งข้อกล่าวหาว่ามส่ีวนร่วม
ในการทจุรติ จ�านวน 43 คน ซ่ึงมีการด�าเนนิการ
เสนอเอกสารยืน่แก้ข้อกล่าวหาไปแล้ว ขณะนีอ้ยูใ่น 
ขัน้ตอนการพจิารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ซ่ึงข้ันตอนนี้ เป็นช่วงเวลาที่มีความส�าคัญ  
ต่อชีวติราชการของบคุลากรครทูกุท่าน หากผลการ
พจิารณาออกมาว่า มีความผดิอย่างร้ายแรง ป.ป.ช. 
ก็จะชี้มูลความผิดอย่างร้ายแรงไปยังหน่วยงาน 
ต้นสงักดั ผลตามมาจะต้องถกูด�าเนนิการส่ังลงโทษรุนแรง 
ถึงข้ันถกูไล่ออก เหมือนกบัในช่วงปีทีผ่่านมา ซ่ึงมี
คณะครูในพืน้ทีจั่งหวดันครราชสมีา ทีไ่ม่มโีอกาส
ได้รบัความเป็นธรรมตามข้อมลูทีชั่ดเจน จนมาถึง 
คณะครูในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในขณะน้ีและอีกใน 
หลายจังหวัดท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

เพื่อเป็นการน�าเสนอข้อเท็จจริง และข้อมูล
เพิม่เติมบางประเดน็ทีม่คีวามส�าคญั ตลอดจนการ
แจ้งให้สือ่มวลชนและสงัคมทัว่ไปได้รบัทราบ ซึง่ 
จะมผีลต่อการพจิารณาของ ป.ป.ช.ตามมาในขณะนี ้
ด้วย ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาพืน้ที่
ภาคอีสานจ�านวนหนึง่ น�าโดยชมรมคนไม่ทนต่อ
การทจุรติ เปิดโปงอย่างสร้างสรรค์ รักษาและผดุง
ไว้ซึง่จรยิธรรมคณุธรรมของสงัคม และชมรมครู
ผู้กล้า ผดงุรกัษาความเป็นธรรมของสงัคม ได้จดัให้ 
มกีารแถลงข่าวต่อสือ่มวลชนในพืน้ที ่จ.ชัยภมู ิขึน้
ทีห้่องประชมุส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาชยัภมู ิเขต 3 อ.จตัรุสั จ.ชยัภมิู เม่ือวนัที ่25 
ธนัวาคม 2565 โดยม ีดร.ปิยะพชัร์ เดชจรรยา 
เลขาชมรมคนไม่ทนต่อการทุจริต เปิดโปงอย่าง
สร้างสรรค์รักษาและผดุงไว้ซึง่จรยิธรรมคุณธรรม 
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อภ.เจ๋ง ผลติยาต้านโควิด 2 ชนดิเพ่ือคนไทย
วคัซนี (HXP-GPOVac) และยาโมลนูพิลาเวียร์ 

สัง่จบักมุคนต่างด้าวแย่งงานคนไทย
นายจ้าง-ต่างด้าว ท�าผดิเจอ คุก/ปรบั

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ก�าชับกรมการจัดหางาน
ลงพื้นที่ปูพรม ตรวจสอบการท�างานของ
แรงงานต่างด้าวและสถานประกอบการอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพที่ห้าม
แรงงานต่างด้าวท�า มทีัง้สิน้ 40 งาน แบ่งเป็น 
งานท่ีห้ามท�าเดด็ขาด 27 งาน และงานทีใ่ห้ 
คนต่างด้าวท�าได้โดยมเีงือ่นไข 13 งาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีมี 
ข้อร้องเรียนผ่านส่ือมวลชนว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพ เร่ขายสินค้า ขาย
อาหาร นวดแผนไทย และช่างท�าผม ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเป็นจ�านวนมาก 
นั้น กระทรวงแรงงานขอย�้าเตือนอีกครั้งว่า
อาชพี “ขายสนิค้า, ขายอาหาร, นวดแผนไทย 
และช่างท�าผม เป็นอาชีพที่ชาวต่างชาติห้าม
ท�าโดยเดด็ขาด ซ่ึงระบไุว้ในประกาศกระทรวง
แรงงาน เรือ่ง ก�าหนดงานทีห้่ามคนต่างด้าวท�า 
หลงัทราบเรือ่ง ตนไม่นิง่นอนใจได้มอบหมาย
ให้อธิบดีกรมการจดัหางานลงพ้ืนทีปู่พรมตรวจ
สอบการท�างานของแรงงานต่างด้าวและสถาน
ประกอบการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวทีแ่ย่งอาชพีคนไทย เพือ่ตรวจ
สอบ ควบคุม และด�าเนินคดีแรงงานต่างด้าวท่ี
ท�างานผดิกฎหมาย พร้อมประชาสมัพนัธ์สร้าง
การรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการ และ
แรงงานต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศไทย
ปฏบิติัตามกฎหมายอย่างถกูต้อง 

“งานท่ีห้ามแรงงานต่างด้าวท�ามีทัง้สิน้ 40 
งาน แบ่งเป็น งานทีห้่ามท�าเดด็ขาด 27 งาน 
และงานที่ให้คนต่างด้าวท�าได้โดยมีเงื่อนไข 
13 งาน ซึ่งหากตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย 
คนต่างชาติท�างานโดยไม่มีใบอนุญาตท�างาน
หรือท�างานนอกเหนือสิทธิจะมีโทษปรับต้ังแต่ 
5,000-50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ 
และในส่วนนายจ้างทีจ้่างคนต่างชาติทีไ่ม่มใีบ
อนญุาตท�างาน หรอืให้คนต่างชาตทิ�างานนอก
เหนือสิทธิจะมีโทษปรับต้ังแต่ 10,000-100,000 
บาทต่อคนต่างชาตทิีจ้่างหนึง่คน หากกระท�า
ผิดซ�้าต้องมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 
ต้ังแต่ 50,000-200,000 บาท หรือท้ังจ�าท้ังปรับ  
และห้ามจ้างคนต่างชาติท�างานเป็นเวลา 3 ปี” 
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงาน กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 
และรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า 
วัคซีนวิจัยชนิด NDV-HXP-S ส�าหรับป้องกัน 
โรคโควดิ-19 ทีพ่ฒันาขึน้โดยองค์การเภสัชกรรม 
(HXP-GPOVac) ขณะน้ีได้เข้าสู ่การทดลอง 
ทางคลนิกิระยะท่ี 3 แล้ว เป็นการศกึษาเพือ่ประเมนิ
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้เป็น
วคัซีนเขม็กระตุน้ ซึง่จะด�าเนนิการทีโ่รงพยาบาล
นครพนม จังหวัดนครพนม ในอาสาสมัครอายุ
ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ�านวน 4,000 คน ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มหลักมาแล้ว
จ�านวน 2 เข็ม ซึง่หากการทดลองครัง้นี ้ พบว่ามี
ศักยภาพในการใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น จะช่วยให้ 
ประชาชนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มขึ้น 
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าวัคซีนจาก
ต่างประเทศ และส่งเสรมิให้เกดิความมัน่คงด้าน 
วคัซนีหากเกดิการระบาดขึน้อีกในอนาคต รวมทัง้ 
ยังแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาตัวเองด้านวัคซีน 
ของประเทศไทยอย่างยัง่ยนืได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายแพทย์วฑิรูย์ ด่านวิบลูย์ ผูอ้�านวยการ 
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดการ
ระบาดของโรคโควิด-19 องค์การเภสัชกรรมได้
มีการปรับแพลตฟอร์มการผลิตวัคซีนจากไข่ไก่
ฟักเพื่อให้พร้อมส�าหรับรองรับการผลิตวัคซีน
ป้องกนัโรคโควิด-19 ในระดบัอตุสาหกรรม โดย
โครงการวคัซนี NDV-HXP-S เป็นความร่วมมอื 
ระหว่างหน่วยงาน PATH, Icahn School of 
Medicine at Mount Sinai (Icahn Mount 
Sinai) นวิยอร์ค, University of Texas at Austin 
(UT Austin) ประเทศสหรัฐอเมริกา และโรงงาน
ผูผ้ลติวคัซนีใน 3 ประเทศ คอื บราซลิ เวียดนาม 
และไทย โดยวัคซีนต้นแบบมีการพัฒนามาจาก
นวัตกรรมการตดัต่อไวรัสนวิคาสเซลิ (Newcastle 

disease virus, NDV) ให้มีการแสดงออกของ 
โปรตีนหนามของไวรสัโคโรนาทีถ่กูปรบัแต่งด้วยเทคโนโลยี
เฮกซะโปร (HexaPro) ให้มีความคงตัวมากขึ้น 
ซึ่งโปรตีนหนามเป ็นตัวกระตุ ้นให ้ร ่างกาย 
สร้างภมูคิุม้กันโรคโควดิ-19

โดยเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนชนดิ NDV ถูก
พฒันาขึน้โดย Icahn Mount Sinai ขณะที ่UT 
Austin เป็นผู ้พัฒนาเทคโนโลยี HexaPro  
และองค์การเภสชักรรมได้ผลติวคัซนีวจิยัโควดิ-19 
ชนิด HXP-GPOVac จาก seed virus ที่ได้รับ 
จากโรงเรยีนแพทย์ทีเ่มาท์ไซนาย (Icahn Mount 
Sinai) โดยใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟัก เช่นเดียวกับ
ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่โรงงานผลิต 
(วคัซนี) ชวีวตัถขุององค์การเภสชักรรม ต.ทับกวาง 
อ.แก่งคอย จ.สระบรุี

จากข้อมลูการทดลองทางคลนิกิระยะที ่1 ในปี 
พ.ศ. 2564 และระยะที ่ 2 ในปี พ.ศ. 2564-2565 
แสดงให ้ เห็นว ่า วัคซีนที่ผ ลิตโดยองค ์การ
เภสัชกรรมน้ีมีความปลอดภยัและสามารถกระตุน้
ภมูคิุม้กนัได้ด ีและข้อมูลดงักล่าวได้น�ามาใช้ในการ
คดัเลอืกสตูรต�ารับทีเ่หมาะสมส�าหรับการทดลอง
ทางคลนิกิระยะที ่3 ซึง่หากผลการศกึษาในระยะที ่3 
เป็นทีน่่าพอใจ จะสามารถย่ืนข้ึนทะเบียนวัคซนี
ต่อส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยาได้ในปี 
พ.ศ. 2566 และกระจายวคัซนีสูผู่ใ้ช้ได้หลงัจาก
นัน้ โดยองค์การเภสัชกรรมมศีกัยภาพในการผลติ
วคัซีนดงักล่าวประมาณ 5-10 ล้านโดสต่อปี และ
สามารถขยายก�าลงัการผลติเพิม่ขึน้ได้ในอนาคต
งานวิจัยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมการ
ส่งเสรมิวทิยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (กสว.) 
ผ่านทาง หน่วยบริหารและจดัการทนุด้านการเพิม่
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (บพข.) 
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกองทุนสนับสนุน 
การวจิยัพฒันาและนวตักรรม องค์การเภสัชกรรม

ส�าหรบัอีกผลงานขององค์การเภสชักรรม ทาง 
ดร.ภญ.นนัทกาญจน์ สวุรรณปิฎกกลุ รองผูอ้�านวยการ 
องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ ์
โควดิ-19 ทีผ่่านมา องค์การเภสชักรรมได้วจิยัและ
พัฒนายาส�าหรับน�ามาใช้กับผู้ป่วยชาวไทยเป็น
ผลส�าเรจ็จากแนวทางการรกัษาของประเทศไทย
ในการใช้ยาฟาวพิริาเวยีร์ และไม่หยุดนิง่ในการ
พฒันาวิจยัอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ทนัต่อสถานการณ์
ตามแนวทางการรักษาโรคโควดิ-19 ล่าสดุองค์การ
เภสชักรรมได้พฒันายาต้านไวรสัโควดิ-19 รายการ
ใหม่ข้ึนส�าเรจ็ ภายใต้ชือ่ ยาโมโนเวียร์ หรือชือ่

โมโนเวยีร์แล้ว เพือ่ให้เกดิความมัน่คง และผูป่้วย
เข้าถึงยาได้มากขึน้ 

องค์การเภสชักรรมได้ด�าเนนิการวจัิยพฒันา
และผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยคัดเลือกแหล่ง
วัตถุดิบที่มีคุณภาพจากต่างประเทศมาใช้ในการ
พฒันาสตูรต�ารบั จนขยายขนาดการผลติในระดบั
อุตสาหกรรม ยาดังกล่าวมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากลและมีผลการศึกษาชีวสมมูล  
(Bioequivalence study) ซึ่งเป็นการศึกษาระดับ
ยาในเลือดเทียบเท่ายาต้นแบบ โดยองค์การ
เภสัชกรรมได้เตรียมความพร้อมในการเริ่มผลิต
และกระจายยาไปยงัสถานพยาบาลภาครฐั และ
เอกชน ปลายเดอืนธนัวาคมนี ้และส�าหรับผูป่้วย 
ที่ได้รับการวินิจฉัยและมีใบสั่งยาจากแพทย์

วว.+วช.+ราชภัฏ ชูมาตรฐานสินค้าชุมชน
การนัตด้ีวยนวตักรรมวิทย์/เทคโนฯ

ป ัญหาหลักของผลิตภัณฑ ์ชุมชน คือ 
มาตรฐานหรือการรับรองคุณภาพ หากสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการสร้างสรรค์จาก
ภมิูปัญญาชุมชนไม่มกีารรบัรองคณุภาพ จะส่งผล 
ให้การจ�าหน่ายสามารถท�าได้ในวงจ�ากดั ดงันัน้ 
การยกระดับสินค้าชุมชนโอทอปด้วยองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
จะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเลก็หรือผูป้ระกอบ
การในชุมชนที่มีสินค้าอยู ่แล้ว มีศักยภาพ 
การแข่งขนัเพิม่ขึน้ จงึมคีวามจ�าเป็นยิง่ทีต้่องน�า
ระบบมาตรฐานคณุภาพไปช่วยกระดบัมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์ควบคู่กับการท่องเทีย่ว เพือ่เสรมิสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนอย่างเป็น
รปูธรรม

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญและตอบโจทย์
ดงักล่าว กระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) จึงจัดท�า “โครงการยกระดับมาตรฐาน
สถานท ่องเ ท่ียวและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาไทยในภูมิภาคที่เชื่อมโยงและ 
บรูณาการ มรภ.” ซึง่ได้รบัทนุสนับสนนุการด�าเนนิงาน 
จาก ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย
เป็นการร่วมผนึกก�าลังของ โครงการวิจัย 
การยกระดบัศักยภาพการท่องเท่ียวชมุชนเชงิสร้างสรรค์
บนฐานภมูปัิญญาอาหารพืน้ถ่ินเส้นทางท่องเทีย่ว
อ่าวไทย อันดามนั และพหวุฒันธรรมชายแดนใต้ 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคภาคใต้ และ
โครงการยกระดบัมาตรฐานสถานท่องเทีย่วและ
มาตรฐานผลติภัณฑ์จากภูมปัิญญาไทยในภูมภิาค
ทีเ่ช่ือมโยงและบรูณาการ มรภ. ด�าเนนิการโดย 
วว. ซ่ึงม ีนางปรยิะดา วิสทุธแิพทย์ ผูอ้�านวยการ 
ส�านักสือ่สารองค์กร วว. เป็นหวัหน้าโครงการฯ 
มีพื้นที่ด�าเนินโครงการครอบคลุม 10 จังหวัด 
ได้แก่ จงัหวดัอดุรธานี ล�าปาง ราชบรุ ี เพชรบรุี 
นครศรีธรรมราช สตลู ปัตตาน ีนครปฐม อยธุยา 
และกรุงเทพฯ

การด�าเนินงานมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เด่นท่ี
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นของจังหวัด ครอบคลุม 
กลุม่สนิค้าอาหาร เครือ่งดืม่ ของใช้ ของตกแต่ง
และของที่ระลึก ผ้าและเครื่องแต่งกาย และ
สมนุไพรทีไ่ม่ใช่อาหาร โดยมวีตัถปุระสงค์ ดงันี้ 
1. เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์  
ได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อม่ันแก่นักท่องเที่ยว  
2. เพ่ือยกระดบัผลติภณัฑ์ชมุชนให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของตลาดและมมีาตรฐานปลอดภยั 
3. บูรณาการความร ่วมมือกับเครือข ่าย
มหาวทิยาลยัราชภฏั (มรภ.) จ�านวน 38 แห่ง ในการ
ใช้ประโยชน์องค์ความรู้และโครงสร้างพื้นฐาน  
ในการพฒันาต่อยอดงานวจิยั นวตักรรม และ
มาตรฐานสู่การใช้ประโยชน์ทั้งภาคการผลิต 
และบริการ

โดยมีเป้าหมายการพัฒนา (Inclusive 
Growth) ในด้านเศรษฐกจิ (มลูค่าสินค้าเพิม่ขึน้ 

รายได้เพิม่ขึน้ และต้นทนุการผลติลดลง) ด้าน
สังคมและส่ิงแวดล้อม (การจ้างงานชุมชน 
คุณภาพชวิีตดีขึน้ และลดมลพษิ) รวมทัง้กระจาย
ผลประโยชน์สู่ชุมชนและขยายผลความส�าเร็จ 
สูพ่ืน้ทีอ่ืน่ๆ ของประเทศต่อไป

วว. และ วช. ประสบผลส�าเรจ็ในการขับเคล่ือน
โครงการยกระดับมาตรฐานสถานท่องเท่ียว 
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยใน
ภูมิภาคที่เชื่อมโยงและบูรณาการ มรภ. ผ่าน
โมเดลการด�าเนนิงาน 4 รปูแบบ คือ

1. สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมกับ มรภ. 
และต่อยอดการยกระดับมาตรฐานสินค้าของ 
ผูป้ระกอบการทีไ่ด้รบัการพฒันาจาก มรภ.

2. จัดอบรมด้านระบบและมาตรฐาน
ผลติภัณฑ์

3. ยกระดบัมาตรฐานผลติภัณฑ์ชมุชน ด้วย
การวเิคราะห์ทดสอบมาตรฐานผลติภัณฑ์ (เพ่ือ
สนบัสนนุการยืน่ขอการรับรองมาตรฐาน มผช. 
หรอื อย.) และยกระดบัมาตรฐานการผลติด้วย
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตและการรับรอง
ระบบมาตรฐานการผลติ

4. ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วทีเ่ป็นอตัลกัษณ์
ได้มาตรฐาน ด้วยการตรวจประเมินและรบัรอง
มาตรฐานการท่องเทีย่ว ตามมาตรฐานกรมการ
ท่องเที่ยวและมาตรฐานฟาร์ม ตามมาตรฐาน 
GAP/ เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาเชิงพื้นท่ีโดย
บรูณาการเชือ่มโยงกับ มรภ. ภายใต้การด�าเนิน

โครงการ บทบาทของ มรภ. ด�าเนนิการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ ส่วน วว. ด�าเนินการบริการและ
วิเคราะห์ทดสอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
วิเคราะห์ตามโภชนาการ รวมท้ังการยกระดับ
มาตรฐานเพือ่เข้าสูต่ลาด

จากการด�าเนินงานของ วว. และ มรภ.  
พบว่า ผูป้ระกอบการในพืน้ทีย่งัประสบปัญหาใน
การน�าผลติภณัฑ์สูเ่ชงิพาณชิย์ อาท ิ ผลติภัณฑ์
ไม่มีมาตรฐาน อย.รองรับ ขาดเทคโนโลยีใน 
การเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์ การเพิม่ประสทิธภิาพ
การผลิตให้ได้จ�านวนมาก ขาดการควบคุม
คุณภาพการผลิต ขาดกระบวนผลิตที่สามารถ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพวัตถุดิบ 
ไม่คงที ่และขาดเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ทุน่แรงในการ
ผลติ และสถานทีผ่ลติยงัไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

จากปัญหาดังกล ่าว วว.ได ้บูรณาการ 
ความร่วมมือกับ มรภ. สามารถด�าเนนิโครงการจน
ประสบผลส�าเรจ็ ท�าให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์
ทีเ่ป็นรปูธรรม ดงันี ้ จดัท�าและอบรมด้านระบบ

สามญัทางยาคอื ยาโมลนพูริาเวยีร์ (Molnupiravir) 
ในรปูแบบแคปซลู ขนาด 200 มลิลกิรัม 

ยาโมลนูพิราเวียร ์ เป็นรายการยาหลัก 
ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ  
ตามแนวทางการรักษาของประเทศไทยล่าสุด  
ซึง่เดมิต้องน�าเข้าจากต่างประเทศทัง้หมด ปัจจบุนั
การใช้ยาโมลนพูริาเวียร์ ประมาณวันละ 1-2 แสน
แคปซลู ทีผ่่านมาองค์การเภสชักรรมได้จัดหาและ
ส�ารองยาอย่างเพียงพอ และขณะนี้เริ่มผลิตยา 

สามารถซ้ือยาได้ที ่ร้านยาขององค์การเภสชักรรม
ทั้ง 8 สาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
GPO Call Center 1648

“ความส�าเร็จในการวิจยัพฒันายาโมลนพูริาเวยีร์ 
ครัง้นี ้นับเป็นอีกหนึง่ความมุง่มัน่ตัง้ใจขององค์การ
เภสัชกรรม ที่จะส่งมอบความใส่ใจในการดูแล
สุขภาพที่ดีแก่ประชาชนไทย” รองผู้อ�านวยการ
องค์การเภสชักรรม กล่าวในตอนท้ายว่า

สุชาติ ชมกลิน่

เพิม่สิทธิรกัษาโรคร้ายผูป้ระกนัตน
ผ่าตดักลุม่ 5 โรค/น�าร่อง 10 รพ.

ส�านกังานประกนัสงัคม MOU กบัสถาน
พยาบาล 10 แห่ง เพือ่ให้ผู้ประกนัตนเข้าถงึ 
การรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ น�าร่องในกลุม่ 5 โรค 
หวัใจ-หลอดเลอืดสมอง-นิว้ในไต-มะเรง็เต้านม- 
ก้อนเนือ้ทีม่ดลกู

นายสรุชยั ชยัตระกลูทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ประจ�ากระทรวงแรงงาน ประธานในพธิกีารลงนาม 
MOU กล่าวว่า รฐับาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
ให้ความส�าคัญกับเรื่องการดูแลและเข้าถึง 
การให้บรกิารรกัษาทางการแพทย์ของประชาชน
ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีมกนั นายสุชาติ ชมกลิน่  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบ
นโยบายในเรื่องการจัดการและพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู ้ประกันตน 

ได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับบริการทางการ
แพทย์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงการ
รักษาได้อย่างทนัท่วงที ส�านักงานประกนัสงัคมจงึ
ได้ท�าบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์
กบัสถานพยาบาล 10 แห่ง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
เข้าถงึการรักษาให้กับผูป้ระกนัตน ด้วยการผ่าตดั

หรือท�าหตัถการ น�าร่องในกลุม่ 5 โรค เมือ่มคีวามจ�าเป็น
ต้องเข้ารบัการรกัษาด้วยการผ่าตดัหรอืท�าหตัถการ
กบัโรงพยาบาลทีส่�านกังานประกนัสังคมก�าหนด 

นายบุญสงค ์  ทัพชัยยุทธ ์ เลขาธิการ
ส�านักงานประกันสังคม กล่าวว่า สถานพยาบาล
ในระบบประกันสังคมจ�านวน 10 แห่ง ซึ่ง
ร ่วมบันทึกข้อตกลงฯ ให้บริการรักษาให้กับ
ผู ้ประกันตนตามความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 
มีดังนี้  สถานพยาบาลให ้บริการรักษาด ้าน
หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด จ�านวน  
6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ 
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร ์ เน ช่ันแนล 
หนองแขม กรุงเทพฯ โรงพยาบาลศิครินทร์ 
กรุงเทพฯ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล จังหวัด
นนทบรุ ีโรงพยาบาลจฬุารตัน์ 3 อนิเตอร์ จงัหวดั
สมุทรปราการ และสถานพยาบาลให้บริการ
รักษาโรคหลอดเลือดสมอง จ�านวน 1 แห่ง 
ได้แก่ สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ สถาน

พยาบาลให ้บริการผ ่าตัดนิ่วในไตและถุง
น�้าดี จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
สถานพยาบาลให ้บริ ก ารผ ่ าตั ดมะ เร็ ง 
เต้านม จ�านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล 
บางปะกอก 8 กรุงเทพฯ สถานพยาบาลให้
บริการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก จ�านวน 2 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลบางปะกอก 8 กรุงเทพฯ  
โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ

ทั้งนี้  ส�านักงานประกันสังคมจะจ ่าย
ค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถาน
พยาบาลทั้ง 10 แห่ง โดยผู้ประกันตนไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการแต่อย่างใด 
ระยะเวลาด�าเนินการเริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม- 
30 มิถุนายน 2566 จากนั้นส�านักงานประกัน
สังคมจะติดตามและประเมินผล เพื่อน�าไป
พัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อผู้ประกันตนต่อไป

และมาตรฐาน จ�านวน 7 หลกัสตูร อาท ิระบบ
คุณภาพการผลิตอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สมนุไพร มาตรฐานสินค้าเกษตร และมาตรฐาน
แหล่งท่องเท่ียว เป็นต้น ผลติภณัฑ์ชมุชนได้รบั
การวเิคราะห์ ทดสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์ (มผช. 
และ อย.) จ�านวน 27 ผลิตภณัฑ์ อาท ิไอศครมี 
รสมะพร้าว กล้วยอบหนบึ ชาบวัแดง น�า้สปัประรด 
น�า้กหุลาบ หอยลายผดักระเพรา และสบูถ่่านชาโคล์ เป็นต้น  
มีการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรอง 
ระบบคุณภาพการผลิตให้กับผู ้ประกอบการ 
(Primary GMP /GMP) จ�านวน 21 ราย อาทิ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มลูกไม้คีรีวง 
จ.นครศรีธรรมราช กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ 
โฮมสเตย์บ้านเชยีงแหว จ.อดุรธาน ีไอตมิโบราณ 
ลงุชวนตลาดน�า้คลองลดัมะยม กรงุเทพฯ กล้วยอบ 
คุณแม่ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน 
อย. จ�านวน 3 รายการ ผลติภณัฑ์จากจงัหวดั
นครศรธีรรมราช ได้แก่ จ�าปาดะกวน ทเุรยีนกวน
ห่อกาบหมาก ลกูหยีสามรส และผูป้ระกอบการ 

โอทอปอยู ่ระหว่าง ยื่นขอการรับรองระบบ
คณุภาพการผลติ ร้อยละ 30

ดร.วภิารตัน์ ดอ่ีอง ผูอ้�านวยการ ส�านกังานการ
วจัิยแห่งชาติ กล่าวว่า การด�าเนนิงานบูรณาการ 
เครือข่าย มรภ. และ วว. เป็นอีกผลลัพธ์จาก
การให้ทุนอุดหนุนการท�ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนบัสนนุการวจิยัและนวตักรรมจาก วช. โดย
การบูรณาการจะเป็นก�าลังส�าคัญในการขับ
เคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่จะน�า
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีนวตักรรม ซึง่เป็นปัจจยั 
ส�าคัญในการยกระดับความสามารถ เข้าไปช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ พฒันาคณุภาพและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพืน้ท่ีอย่างย่ังยนื

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอ่ียมโชติชวลิต  
ผูว่้าการ วว. กล่าวว่า วว.มุง่พฒันาต่อยอดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยก
ระดับการพัฒนาด้านมาตรฐานการท่องเท่ียว
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานและ 
ห้องปฏบิตักิารท่ีได้มาตรฐาน เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ 
ด้านผลติภณัฑ์ และมาตรฐานการท่องเทีย่ว เสรมิสร้าง 
ความเข้มแข็งและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ของประเทศ การด�าเนินงานโครงการยกระดับ 
มาตรฐานสถานท่องเท่ียวและมาตรฐานผลติภณัฑ์
จากภูมิป ัญญาไทยในภูมิภาคที่ เชื่อมโยงและ 
บูรณาการ มรภ. เป็นความภาคภูมิของ วว. 
ที่ได้น�าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตลอดจน
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม สูก่ารน�าไปใช้ประโยชน์
ให้กับประเทศ และเป็นโมเดลความส�าเร็จ 
ในการขยายผลไปสู ่ ทุกภูมิภาคของไทยใน 
ระยะเวลาอนัใกล้ต่อไป

ด้าน นายไพโรจน์ โชติกเสถยีร อธิบดกีรม 
การจดัหางาน กล่าวว่า กรมการจดัหางานรับข้อสัง่ 
การจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
โดยมอบหมายกองทะเบียนจัดหางานกลาง 
และคุม้ครองคนหางาน  ส�านกังานจดัหางาน 
จั ง ห วั ด  แ ล ะ ส� า นั ก ง า น จั ด ห า ง า น
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ลงพื้นที่ตรวจ
สอบการท�างานของคนต่างด้าว นายจ้าง สถาน
ประกอบการ และคนต่างด้าวที่เข้ามาแย่ง
อาชพีคนไทย  โดยปีงบประมาณ 2565 มีการ
ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จ�านวน 
35,258 ราย/แห่ง และด�าเนนิคดคีนต่างด้าว
แย่งอาชีพคนไทย จ�านวน 918 คน และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ต.ค. 65-29 ธ.ค. 65) 
มีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 
จ�านวน 17,476 ราย/แห่ง และด�าเนินคดี 
คนต่างด้าวแย่งอาชพีคนไทย จ�านวน 295 คน

“ล่าสุดวันที่ 5 ม.ค. 2565 เจ้าหน้าที่ 
ชุดเฉพาะกิจฯ กรมการจัดหางาน ได้ด�าเนิน
การตรวจแรงงานต่างด้าวแย่งอาชพีคนไทยโดย 
ได้เข้าตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการใน
เขตพ้ืนท่ี จงัหวดันนทบุรีและกรงุเทพมหานคร
รวมท้ังส้ิน จ�านวน 56 แห่ง/รายพบแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติเมียนมากระท�าความผิด
ประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยจ�านวน 8 ราย 
และได้ควบคุมตวัส่งพนกังานสอบสวน สถานี
ต�ารวจบางขุนเทียนด�าเนินคดีในข้อหาเป็น 
คนต่างด้าวท�างานนอกเหนอืจากทีมี่สทิธ์ิจะท�า 
ได้ตาม มาตรา 8 แห่ง พระราชก�าหนด 
การบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)  
พ.ศ. 2561”  

ทั้งนี้  ส�าหรับผู ้ที่พบเห็นคนต่างด ้าว
ท�างานนอกเหนือสิทธิหรือพบเห็นการจ้าง 
คนต่างด้าวท�างานโดยผิดกฎหมาย สามารถ 
แจ้งเบาะแสหรอืร้องทกุข์ได้ที ่ส�านกังานจดัหางาน 
จังหวัดทุกจังหวัด ส�านักงานจัดหางาน
กรงุเทพมหานคร พืน้ที ่ 1-10 หรอื ทีส่ายด่วน
กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจดัหางาน 
หรือสายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน 
หรือแจ้งเบาะแสโดยตรงทีก่องทะเบยีนจดัหางาน 
กลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2354 
1729
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มตสิมชัชาสขุภาพฯ มุ่งปี 2566
แก้จนประกนัรายได้-กระตุน้สขุภาพ

ภาคีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมรับรอง  
3 มติสมัชชาฯ ครั้งท่ี 15 พร้อมประกาศ
ถ้อยแถลงร่วมกนัขบัเคลือ่นตามภารกจิ-หน้าที่ 
หนุนขจัดความยากจนด้วย ‘BCG’ ยกระดับ
เศรษฐกิจครัวเรือน ใช้ ‘แพลตฟอร์ม CCC’ 
กระตุ้นการออกก�าลังกาย-เล่นกีฬาประชาชน 
พร้อมวางระบบ ‘หลักประกันรายได้’ ภายใต ้
5 เสาหลกัสูค่วามมัน่คงเมือ่สงูอายขุองคนไทย

เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค. 2565 ส�านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ
ภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ภายใต้ประเด็นหลัก 
“ความเป็นธรรมด้านสขุภาพ โอกาสและความหวงั
อนาคตประเทศไทย” โดยมีเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพทั่วประเทศ เข้าร่วมให้การรับรองและ
แสดงถ้อยแถลงในการร่วมขับเคลื่อนมติท้ัง 
3 ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ  
ทัง้ในรปูแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ โรงแรม 
เซน็ทรา บายเซน็ทารา ศนูย์ราชการ คอนเวนชนั
เซน็เตอร์ แจ้งวฒันะ

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ประธาน
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) 
ครัง้ที ่15 พ.ศ. 2565 เปิดเผยว่า ทีป่ระชมุสมชัชา
สขุภาพฯ ตลอดสองวนันี ้ภาคเีครอืข่ายหน่วยงาน
ทกุภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกนัรบัรองระเบยีบวาระ
ทัง้ 3 มต ิทีจ่ะมีสถานะเป็นข้อเสนอเชงินโยบาย
สาธารณะทีเ่สนอสูค่ณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อม
ยงัได้แสดงถ้อยแถลงทีจ่ะร่วมกนัขบัเคลือ่นการ
ด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพฯ ในด้าน 
ที่ เกี่ยวข ้องตามอ�านาจหน้า ท่ีและภารกิจ 
ของแต่ละฝ่ายต่อไป

ส�าหรับมติที่ 1 การขจัดความยากจนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ BCG: การยกระดบัเศรษฐกิจ 
ครวัเรือน มีกรอบทศิทางนโยบายทีมุ่ง่ให้ทกุภาคส่วน 
และทุกระดับของสังคม มีความรู้เท่าทันและ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน  
ผ่านการประยกุต์ใช้แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy: BCG) ท่ีมี
การน�าองค์ความรูแ้ละนวตักรรม มาหนนุเสรมิ
ทุนทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างโอกาสในการยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือน

ฐานราก มุ่งเน้นในเรื่องความสามารถด้านการ
บรหิารการเงินโดยการเพิม่รายได้และลดรายจ่าย

ในส่วนของหน่วยงานที่ร่วมให้ถ้อยแถลงต่อ 
มตินี้ อาทิ ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิ (สศช.) ทีย่นืยนัว่ามตสิมชัชา 
สขุภาพฯ มคีวามส�าคญัและสอดคล้องกบัเป้าหมาย 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัที ่13 โดย สศช. จะช่วยประสานการขบัเคลือ่น
ได้ในหลายช่องทาง เช่น การกลัน่กรองผ่านแผน
ระดบั 3 การหนนุเสริมเครอืข่ายด้วยกลไกของวุฒิ
อาสาธนาคารสมอง หรือกระทรวงมหาดไทย ที่
พร้อมจะผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
นี ้เพือ่แก้ไขปัญหาของประชาชน พฒันาคนในพืน้ที่  
สร้างงาน สร้างรายได้ โดยไม่ท�าลายส่ิงแวดล้อม

ขณะท่ีมติท่ี 2 การขบัเคลือ่นแพลตฟอร์มเชือ่มโยง 
และบูรณาการข้อมูลสถิติการออกก�าลังกาย และ 
การเล่นกฬีาของประชาชน (Calories Credit Challenge: 
CCC) ภายใต้แนวคดิโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG 
Model) มีกรอบทิศทางนโยบายที่มุ่งให้ทุกภาค
ส่วนร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชน 
มีการออกก�าลังกาย เล่นกีฬา มีกิจกรรมทางกาย 
กจิกรรมทางจติใจ การใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม 
โดยใช้แพลตฟอร์ม CCC เป็นเครื่องมือในการ 
กระตุ้น จูงใจ ด้วยการสะสมปริมาณแคลอรี่ที่ได้
จากกจิกรรมต่างๆ และจดัเกบ็เป็นข้อมลูขนาดใหญ่ 
(Big Data) ส�าหรบัตดิตามประเมินผล พร้อมน�ามา
ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเท่ียว 
เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิของประเทศ

ในส่วนของหน่วยงานที่ร่วมให้ถ้อยแถลงต่อ 
มตนิี ้ อาท ิ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

ศนูย์ศึกษาปัญหาการเสพตดิ (ศศก.) ภาควชิา
จิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการและประชุม
วิชาการศูนย์การศึกษาปัญหาการเสพติด เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการวิจัยและนกัวิชาการการเสพตดิ 
โดยร่วมน�าเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบ 
แนวทางการแก ้ไขป ัญหาสารเสพติดจาก 
ผูเ้ช่ียวชาญ รวมทัง้หมด เพือ่น�าไปสูก่ารต่อยอด 
ในเชงิวชิาการและการน�าไปแก้ไขปัญหาสารเสพตดิ 
ในสงัคม

รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู ้อ�านวยการ 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) กล่าวว่า 
ปัจจุบัน สารเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบันมีทั้ง 
บุหร่ี แอลกอฮอล์ ยาบ้า  กัญชา และโอปิออยด์  
(Opioids) ซ่ึงสารเหล่านีอ้ยูใ่นสงัคมไทยและทัว่โลก 
มานาน ส�าหรับสถานการณ์โลกปี ค.ศ. 2022 มี
รายงานทีเ่ผยแพร่โดยส�านักงานว่าด้วยยาเสพตดิ
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ (UNODC) 
พบว่า ประชากรทัว่โลก อาย ุ15-64 ปี มกีารใช้สาร
เสพตดิผดิกฎหมาย 284 ล้านคน ซ่ึงมแีนวโน้มเพ่ิม
ขึน้ถงึร้อยละ 26 จากปี ค.ศ. 2010 โดยสารเสพติด
ทีพ่บหลกัๆ ได้แก่ กญัชา โอปิออยด์ แอมเฟตามนี 
เอก็ซ์ตาช ี(ยาไอซ์) ขณะทีป่ระเทศไทย ผลส�ารวจ
เมือ่ปี พ.ศ. 2563 คอืช่วงทีม่สีถานการณ์โควดิ-19 
เพ่ือดวู่าสถานการณ์ของสารเสพตดิในช่วงนัน้เป็น
อย่างไร พบว่าร้อยละ 4.6 ประชากรใช้สารเสพติด

จฬุาฯ วจิยัอายุต�า่ 20 ติดสารเสพตดิพุง่
แฉสูบกัญชาเพ่ิมสงู 10 เท่าใน 3 ปี

กฎหมายในรอบ 12 เดอืน ขณะท่ีผลการส�ารวจปี 
พ.ศ. 2565 พบว่าเดก็และเยาวชน อาย ุ18-19 ปี 
มกีารสบูกญัชาเพิม่มากขึน้ 2 เท่าจากท่ีผ่านมา

ทัง้น้ี ผลการส�ารวจ ทศันคตแิละพฤตกิรรม
การใช้สารเสพติด จากกรณีศึกษาประชาชน
อายุ 18-65 ปี ใน 20 จงัหวดั ทัว่ทกุภมูภิาคของ
ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2563-2565  ทีจั่ดท�า
ร่วมกนัระหว่าง ศศก. กบั ศนูย์วจิยัเพือ่การพฒันา
สงัคมและธรุกจิ โดยการสนบัสนนุจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยส�ารวจกลุ่มตวัอย่าง 5,630 คน เป็นเพศชาย 
2,725 คน เพศหญิง 2,905 คน พบว่า ประชาชน
ไทยอาย ุ18-65 ปี มทีศันคตเิหน็ด้วยว่าปัญหาสาร
เสพตดิเป็นปัญหาส�าคญัของชาต ิและไม่ควรลอง
ใช้สารเสพตดิ และส่วนใหญ่ร้อยละ 41 ของกลุม่
ตวัอย่างเหน็ว่า การถอดกัญชาออกจากยาเสพตดิ
เป็นผลเสียมากกว่าผลด ีขณะทีร้่อยละ 25 มองว่า
เป็นผลดีมากกว่าผลเสยี

รศ.พญ.รศัมน กล่าวอกีว่า ผลการส�ารวจเกีย่ว
กบักญัชา ทีป่ลดออกจากบญัชยีาเสพตดิ พบว่า 
การปลูกกญัชาในครวัเรือน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86 
ของกลุม่ตัวอย่างพบว่าเป็นผูท้ีไ่ม่ปลกู ส่วนคนที่
ปลูกมีค่าเฉลี่ยจ�านวนต้นที่ปลูกในครัวเรือนอยู่ที่
ประมาณ 2 ต้น โดย 3 ใน 4 ของคนทีป่ลกูนัน้ไม่ได้
จดแจ้ง หรอืไม่ขอตอบ/ไม่ทราบ นอกจากนี ้ยงัพบว่า 
ในหนึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 24.9 

ใช้กญัชาเพือ่การนนัทนาการ และหนึง่ในห้าของผูท้ี่ 
อายนุ้อยกว่า 20 ปี มกีารใช้กญัชาแบบนนัทนาการ 
โดยตัวเลขที่น่าตกใจคือเด็กอายุต�่ากว่า 20 ปี  
ใช้กัญชาแบบสูบสงูขึน้ 10 เท่า ภายในระยะเวลา 
3 ปี ในด้านผลกระทบจากการใช้พบว่าร้อยละ 10 
ของผู้ทีต่อบว่าเคยใช้กญัชา มอีาการทางกาย เช่น 
วงิเวยีน ใจสัน่ เหงือ่แตก และร้อยละ 1.5 มีอาการ
ทางจติ เช่น หูแว่ว ภาพหลอน ขณะทีพ่ชืกระท่อม 
พบว่า ร้อยละ 6.4 มกีารเคีย้วใบกระท่อมสดเพือ่
นนัทนาการ ร้อยละ 4.5 ดืม่น�า้ต้มกระท่อมผสม
สารอืน่ และ ร้อยละ 4.0 ดืม่น�า้ต้มกระท่อมบรรจุ
ขวดส�าเรจ็รปูไม่ผสมสารอืน่ 

ในส่วนของข้อมูลการใช้สารเสพติด พบว่า 
ร้อยละ 58.7 ของกลุม่ตวัอย่างมกีารใช้สารเสพตดิ 
รวมแอลกอฮอล์ บุหร่ี กัญชา กระท่อม ยาบ้า 
ไอซ์ และร้อยละ 4.8 ของกลุม่ตวัอย่างมกีารใช้
สารเสพตดิผดิกฎหมาย (ไม่รวมแอลกอฮอล์ บหุรี่ 
กญัชา กระท่อม) นอกจากน้ีร้อยละ 48.9 ของกลุม่
ตวัอย่าง ดืม่แอลกอฮอล์ และร้อยละ 25.5 ของ
กลุม่ตวัอย่างสบูบหุรีใ่นปีทีผ่่านมา

“กล่าวโดยสรุปว่า กลุ่มตวัอย่างมองปัญหาสาร
เสพตดิเป็นปัญหาส�าคญัของชาต ิและมคีวามเหน็ว่า 
ไม่ควรลองใช้สารเสพติด การใช้กัญชาแบบสูบ
เพื่อนันทนาการสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาสามปีที่
ผ่านมา ในทกุกลุม่อาย ุโดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2565 
การใช้กญัชาแบบสบูในเดก็และเยาวชนไทยอายุ 
18-19 ปี สงูขึน้ 10 เท่า จากร้อยละ 1-2 เป็น 
ร้อยละ 9.7 ในระยะเวลาเพยีง 3 ปี การใช้เครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ บุหร่ี สูงข้ึน รวมถึงสารเสพติด
ผิดกฎหมายอื่นพบสูงขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่า

สดัส่วนการใช้กญัชา โดยมข้ีอแนะน�า ว่า ควรใช้
กฎหมายเข้าควบคมุสารเสพตดิโดยเร่งด่วน โดย
เป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ (enforcement)  
ได้จริงในพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ควรติดตามผลกระทบทางกายและจิตที่เกิดจาก
การใช้สารเสพตดิทีเ่พิม่มากขึน้ของประชากรไทย
ในช่วงปีทีผ่่านมา มาตรการการป้องกนัโดยการให้
ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชนเกีย่วกบัการหลกี
เลีย่งสารเสพตดิยงัเป็นสิง่จ�าเป็น รวมถงึมาตรการ
ให้ความรูแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ความเข้าใจทีถ่กูต้อง
เกีย่วกับประโยชน์และโทษของสารเสพตดิยงัเป็น
สิง่จ�าเป็น” รศ.พญ.รศัมน กล่าว

ขณะที่  รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช  
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า สถานการณ์
จากผลส�ารวจข้างต้น ค่อนข้างน่าเป็นห่วง โดย
เฉพาะในกลุม่เด็กและเยาวชน พร้อมเผยผลการ
ส�ารวจในกลุม่เดก็และเยาวชนในเรือ่งบหุรีไ่ฟฟ้า  

หากเปรียบเศรษฐกิจไทยเป็นดั่งเรือท่ีเพ่ิง
ผ่านมรสุมใหญ่ คือการระบาดของโควิด-19 
มาอย่างยากล�าบาก แม้เรอืล�านีจ้ะเริม่เดินหน้า 
ได้ในปี 2565 แต่ก็ต้องเผชิญกบัท้ังแรงลมต้าน 
(headwind) และแรงลมหนนุ (tailwind) จ�านวนมาก 
จากภาวะเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งใน
ภูมิรัฐศาสตร์ในปี 2566 หลงัจากการผ่อนคลาย
มาตรการลอ็กดาวน์และการควบคมุการเดินทาง 
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ 
ตัง้แต่ต้นปี 2565 แม้เผชญิกบัปัญหาของแพง 
แต่เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ 3.2% 
ในปี 2565

ทีดอีาร์ไอคาดว่า เศรษฐกจิไทยจะขยายตวั
ได้ราว 3.5% ในปี 2566 ซ่ึงได้รบั “แรงลมหนนุ”  
จากการฟ้ืนตวัของการบริโภคครัวเรอืนและรายได้ 
จากการ ท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว 
ชาวจีนที่คาดว่าจะเริ่มกลับมาในครึ่งปีหลัง 
ของปี 2566 อกีทัง้ ยงัได้รบัแรงหนนุจากการลงทนุ 
ภาคเอกชนและการย้ายฐานการผลิตออกมา
จากประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
ไทยปี 2566 จะเผชิญกับ “แรงลมต้าน” 
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ  
ความขดัแย้งในภมูริฐัศาสตร์ ปัญหาเงนิเฟ้อและการ
เพิ่มข้ึนของอัตราดอกเบ้ียในโลกแรงลมต้าน
นอกประเทศทีส่�าคญัคอื เศรษฐกจิโลกทีม่คีวาม 
ไม่แน่นอนสูง และอาจเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอย
ในหลายประเทศในปี 2566 ซึ่งเป็นผลพวง 
มาจากปัญหาภูมริฐัศาสตร์และเงนิเฟ้อ โดยเฉพาะ 
สหรัฐและสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็นตลาด 
ส่งออกหลกัของไทย 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ เกิดจาก
ความพยายามลดเงนิเฟ้อ โดยการปรบัขึน้อตัรา
ดอกเบีย้อย่างรวดเรว็ในปี 2565 และมแีนวโน้ม
ว่าจะปรับเพิ่มต่อไปอีกในปี 2566 ซ่ึงคาดว่า
อตัราดอกเบีย้นโยบายของสหรฐัอาจจะมากกว่า 
5% ณ สิ้นปี 2566 ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปได้
รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนผ่าน
ราคาพลงังานทีเ่พิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ
ราคาก๊าซธรรมชาติ ท่ีแม้ว่าจะผ่านจุดสูงสุดไป
แล้วแต่ยงัคงอยูใ่นระดบัสงู และจะเป็นตวัฉุดรัง้ 
การเตบิโตของเศรษฐกจิยโุรปในปี 2566

นอกจากนี้ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ 
ในโลกจะยงัคงกดดนัต่อต้นทุนการผลติสนิค้าโลก 
เนื่องจากการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน โดย
เฉพาะในตลาดพลังงานและเซมิคอนดักเตอร ์
ส�าหรับตลาดพลังงานแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติ

‘ทดีอีาร์ไอ’ เปิดเศรษฐกจิไทยปี 2666
รอเงินจากจนีมาท่องเท่ียว-ตัง้โรงงาน

ระหว่างประเทศของนกัท่องเทีย่วชาวจนี ดงันัน้ 
การผ่อนคลายนโยบายโควดิเป็นศนูย์ ซ่ึงคาดว่าจะ
เป็นช่วงต้นไตรมาสที ่2 ของปี 2566 เป็นความหวงั
ส�าหรบัภาคการส่งออกและภาคการท่องเทีย่วของ
ไทยในปี 2566 แต่อย่างไรกต็ามยงัมีความเสีย่ง 
ท่ีจะเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในจนี จะส่งผลต่อ
การผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวในจนี

นอกจากน้ี สถานการณ์การเมอืงในประเทศ
จนีและความขดัแย้งในภูมริฐัศาสตร์ ท�าให้บรษัิท
ต่างชาตใินประเทศจีนจ�านวนมากต้องย้ายฐานการ
ผลติออกจากจีน โดยส่วนหนึง่ย้ายมายงัประเทศ
ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเวียดนาม
และประเทศไทย ซ่ึงอตุสาหกรรมทีย้่ายมาลงทนุ
ในประเทศไทยจ�านวนมากอยู่ในภาคเทคโนโลยช้ัีน
สงู เช่น ยานยนต์และชิน้ส่วน รวมถงึรถยนต์ไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี ตลอดจนเทคโนโลยี
สารสนเทศและศูนย์ข้อมลู (data center) ดงัน้ัน 
ประเทศไทยควรใช้ประโยชน์จากความแขง็แกร่ง

(สปสช.) ที่ขอร่วมเป็นหน่วยงานหนึ่งในการ
สนับสนุนมติสมัชชาสุขภาพฯ ควบคู่กับการ
ด�าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
(กปท.) ทีมี่เป้าหมายขบัเคล่ือนงานด้านสร้างเสริม 
สขุภาพและป้องกนัโรคเชงิรกุ หรอื ราชวทิยาลยั
จฬุาภรณ์ ทีแ่สดงความมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่น
แพลตฟอร์ม CCC เพือ่สนับสนนุการออกก�าลัง
กายอย่างสม�า่เสมอของประชาชน ทีจ่ะส่งผลถงึ
การมคีณุภาพชวีติ สขุภาพทีด่ ี แล้วยงัสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสขุของประเทศลงได้

ด้านมตทิี ่3 หลกัประกนัรายได้เพ่ือคณุภาพ
ชีวิตที่ดีเมื่อเข้าสู ่วัยสูงอายุ มีกรอบทิศทาง
นโยบายเพือ่น�าไปสูก่ารจดัให้มรีะบบหลกัประกนั
รายได้ฯ ทีค่นในสงัคมทกุช่วงวยั ทกุสาขาอาชพี 
จากทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าของและมส่ีวนร่วม 
ในการด�าเนินงาน ภายใต้ 5 เสาหลักที่มี 
ความเชือ่มโยงและต้องขบัเคลือ่นไปด้วยกนั ได้แก่ 
1. การพัฒนาผลิตภาพและรายได้ประชากร 
2. เงินอุดหนนุและบรกิารทีจ่�าเป็นจากรฐั 3. การ
ออมระยะยาว การบริหารจดัการเงิน 4. การเข้าถงึ 
หลกัประกันสขุภาพ การบรกิารสขุภาพระยะยาว 
(Long-term care) 5. การร่วมกันดูแลของ
ครอบครวั ชุมชน ท้องถิน่

ในส่วนของหน่วยงานทีร่่วมให้ถ้อยแถลงต่อ 
มตนิี ้อาท ิกองทนุการออมแห่งชาต ิ(กอช.) ทีแ่สดง
ความขอบคุณต่อสมัชชาสุขภาพฯ ที่ให้ความ
ส�าคญัต่อการผลกัดนัประเดน็ด้านการออมระยะ
ยาวเพื่อยามชราภาพ พร้อมมุ่งมั่นช่วยส่งเสริม 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนมติดังกล่าว ให้
บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนดไว้ หรอื ส�านกังาน
เศรษฐกจิการคลงั ทีย่นืยันว่าระบบการออมเพือ่
การเกษียณอายุ ถือเป็นหนึง่ในหลกัประกันทาง
สังคมด้านการชราภาพที่ภาครัฐจะต้องจัดให้มี
ขึน้ หากแต่รฐับาลไม่สามารถด�าเนนิการเรือ่งนี้
ให้เป็นผลส�าเร็จได้โดยล�าพัง จ�าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมอืจากทกุฝ่าย เพือ่ให้ระบบการออม
เพือ่การเกษยีณอายขุองประเทศไทยมกีารพัฒนา
ทีค่รอบคลมุ เพียงพอ และย่ังยนื

“ในทางหนึง่มตเิหล่านีจ้ะถกูเสนอต่อรฐับาล 
เพื่อให้มีการก�าหนดเป็นนโยบายต่อไปตาม
ดลุพนิจิ แต่ในอกีทางหนึง่ทีจ่ะด�าเนนิควบคูก่นั
ไปนบัตัง้แต่วนันี ้คอืกระบวนการในการท�าให้มติ
สมชัชาฯ เหล่านีเ้กิดขึน้จรงิในพืน้ที ่เช่ือมโยงกบั 
สมชัชาสขุภาพในระดบัต่างๆ พร้อมการขบัเคลือ่น 
ท่ีจะเกิดขึ้นในทุกท้องถิ่น” นายชาญเชาวน  ์
กล่าว

และน�้ามันจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว แต่ยังคงอยู่ใน
ระดบัสงู เนือ่งจากอปุทานทีต่งึตวั และหากรสัเซยี
หรือยูเครนยกระดับการตอบโต้ในสงครามก็อาจ
กดดนัให้ราคาพลงังานสูงขึน้อกีครัง้

ส่วนการขาดแคลนชิปเซมคิอนดกัเตอร์ คาดว่า
จะยงัคงขาดแคลนอกีอย่างน้อย 2 ปี จนกว่าบรษัิท
ผลติชปิท่ีย้ายออกมาจากจนีจะสามารถสร้างโรงงาน
แล้วเสร็จ และเร่ิมด�าเนินการผลิตทดแทนชิปจาก
จนีได้ เหล่านีจ้ะกลายเป็นแรงลมต้านจากภายนอก
ประเทศทีส่่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยในปี 
2566 ในฐานะประเทศทีพ่ึง่พาการส่งออกและยงัเป็น
ผูน้�าเข้าพลังงานและวัตถดุบิเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรม
การผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต ์ 
และอิเลก็ทรอนิกส์

เพิม่ 6 เท่า 2. คดิว่าบหุรีไ่ฟฟ้าปลอดภัย เสีย่งติด
เพิม่ 5 เท่า 3. สบูบุหรีธ่รรมดาอยูแ่ล้ว เสีย่งติด
เพิม่ 4 เท่า 4. มเีพ่ือนสบูบุหรีไ่ฟฟ้า เส่ียงตดิเพ่ิม 
4 เท่า และ 5. สภาพแวดล้อมทีเ่พือ่นยอมรับการ 
สบูบหุรี ่เสีย่งตดิเพิม่ 2 เท่า ซ่ึงผลการศกึษาค่อนข้าง 
ตรงกับการศึกษาในต่างประเทศ ในฐานะผูด้แูล
เรื่องสุขภาพ และร่วมก�าหนดนโยบาย ควรให้
ความส�าคญัในเรือ่งการสร้างเสรมิสขุภาพ ในเรือ่ง
การป้องกนัไม่ให้เดก็และเยาวชนใช้บหุรีไ่ฟฟ้า โดย
เฉพาะบุหรี่ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ ที่ปริมาณสารนิโคตินสูง 
เสพตดิง่ายและเลกิยาก มีอันตรายกบัสมองเดก็
เพราะสมองยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่” รศ.ดร.
พญ.เรงิฤด ีกล่าว 

ด้าน ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ ส�านักพัฒนา
นโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวถงึ 
ผลการศึกษา ภาระโรคจากยาเสพติดและ
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2562 และแง่มุมการแก้
ปัญหาแอลกอฮอล์ในยุค VUCA World พบว่า  

เรียบร้อยในสังคม ไปจนถึงสิทธิมนุษยชนโดย
เฉพาะความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงจากคนดื่ม
และเมาสุรา ในยุคปัจจุบันเยาวชนมีความเส่ียง
รอบด้านที่จะเข้าใกล้แอลกอฮอล์และยาเสพติด
ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการ
ท�าการตลาดและส่งเสริมการขายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของธรุกจิแอลกอฮอล์ทีม่ากขึน้

ความเสี่ ยงและผลกระทบจากการดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ป้องกันได้ด้วยนโยบาย
แอลกอฮอล์ทีป้่องสขุภาพประชาชน จัดการปัจจยั
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการไม่ดื่มไม่เสพ และการวิถี 
ชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์และสารเสพติด  
ซึง่กต้็องอาศยัความร่วมมือของชมุชนและสงัคม  
โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการกระท�าผิดกฎหมาย
และแจ้งแก่หน่วยภาครฐัด้วย 

ด้าน ดร.นพ.อธิบ ตันอารีย์ โรงพยาบาล
ศรธีญัญา กล่าวถงึรายงานสถานการณ์การบรโิภค
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัดปี พ.ศ. 2564 
ที่ท�าการส�ารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ 
ในระดับพื้นที่ จากกลุ่มตัวอย่าง 84,000 คน  
ทัว่ประเทศ พบว่า ร้อยละ 28 ของประชากรไทย 
อายุ 15 ปี ขึน้ไปด่ืมสรุาในช่วง 12 เดอืนทีผ่่านมา  
ร้อยละ 9 ของวยัรุน่ไทยอาย ุ 15-19 ปี ดืม่สรุา 
แม้ว่ากฎหมายห้ามจ�าหน่ายแอลกอฮอล์ให้ผู้อายุ
ต�า่ว่า 20 ปี ขณะทีสั่ดส่วนของนกัดืม่ท่ีมพีฤตกิรรม
เส่ียงสูง คอื ดืม่บ่อยอย่างน้อยทกุสปัดาห์ ร้อยละ  
43.8 ดื่มหนัก ร้อยละ 35.9 ดื่มแล้วขับข่ียาน
พาหนะ ร้อยละ 31.6 ขณะทีค่วามชุกของการดืม่
รายภาค พบว่า ภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืมีนกัดืม่วยัผูใ้หญ่สงูทีส่ดุ สอดคล้องกับนักดืม่ 
วัยรุ่น แต่พบว่าสัดส่วนการดื่มประจ�ามากที่สุด
คอื ภาคกลาง เมือ่เทยีบรายจงัหวดัทีด่ืม่มากทีส่ดุ 
5 อนัดบัแรก คอื น่าน เชยีงราย แพร่ มกุดาหาร 
พะเยา จังหวดัทีด่ื่มน้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั คอื ยะลา 
ปัตตานี นราธวิาส พงังา สงิห์บรีุ ตามล�าดับ

“ข้อมูลทีน่่าสนใจคอื จงัหวดัท่ีพบการดืม่มาก
ทีส่ดุ 5 อนัดบัในปี 2560 อนัดับลดลงซึง่เป็นเรือ่ง
ทีน่่ายนิด ีได้แก่ จ.ล�าปาง จากอนัดบั 1 ลงมาอยู่
ทีอ่นัดบั 22 จ.จนัทบรีุ จากอนัดบัท่ี 4 ลงมาอยูท่ี่
อนัดับ 18 และ จ.สโุขทัย จากอนัดับ 5 ลงมาอยู่
ที ่17 ส่วนจงัหวดัทีม่คีวามเสีย่งต�า่สดุยังคงเป็นก
ลุม่จังหวดัเดมิ เพยีงแต่สลบัอนัดับเท่านัน้ ซึง่เป็น
เรือ่งทีน่่าวเิคราะห์ และเรยีนรู้จากจงัหวัดเหล่าน้ี
ว่ามีมาตรการในพืน้ท่ีอย่างไร” ดร.นพ.อธบิ กล่าว

ส�าหรบัแรงลมต้านในประเทศท่ีส�าคญั คือ ราคา
สินค้าและอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยที่ยังคงมี
แนวโน้มเพิม่ขึน้ในปี 2566 ตามการฟ้ืนตวัของก�าลงั
ซ้ือในประเทศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่า 
อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่ทัง้ปี 2566 อยูท่ี่ 2.5%

นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังได้เริ่มผลักภาระต้นทุนท้ัง 
ค่าพลงังานและค่าแรงไปยังผู้บริโภคผ่านการข้ึนราคา 
หลังจากก่อนหน้านี้ท�าได้ค่อนข้างจ�ากัด เนื่องจาก
ก�าลังซื้อที่หายไปเพราะการระบาดของโควิด-19 
ขณะที่อัตราดอกเบี้ยของไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่ง 
เป็นผลจากการปรบัขึน้ของอตัราดอกเบีย้ในสหรฐั

อย่างไรกด็ ีการเปิดประเทศของจนีจะกลายเป็น
แรงลมหนนุท่ีส�าคญัส�าหรบัเศรษฐกิจไทย เนือ่งจาก
จนีเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอนัดบัสองของไทยรอง
จากสหรัฐ และเป็นแหล่งรายได้หลักของภาคการ
ท่องเท่ียว ซ่ึงท่ีผ่านมาการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลติในประเทศจนีท่ีต้องน�า
เข้าสินค้าจากประเทศไทย และยังจ�ากดัการเดนิทาง

ในฐานะผู ้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 
ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงฐานการผลิตที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและคาร์บอนต�า่ เพือ่ดึงดูด 
การลงทนุจากต่างประเทศให้มากขึน้ และกลาย
เป็นแรงลมหนนุท่ีส�าคญัของเศรษฐกจิไทย

เพราะฉะนัน้ปี 2566 จะเป็นปีทีเ่ตม็ไปด้วย
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงจ�านวนมาก  
ทัง้ความขดัแย้งในภมูริฐัศาสตร์ทีไ่ม่อาจคาดเดา
จนเป็นความเส่ียงต่อราคาพลงังาน ความมัน่คง
ในห่วงโซ่อุปทาน และภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ทั่วโลก แม้การเปิดเศรษฐกิจของจีนจะเป็น 
ความหวังของเศรษฐกิจไทย แต่ก็ยังมีความไม่
แน่นอน หากอัตราการเสียชีวิต จากโควิด-19 
ในจนีเพิม่ขึน้ เหล่านีเ้ป็นโจทย์ส�าคญัส�าหรบัทมี
เศรษฐกจิของรัฐบาลในปี 2566 เพ่ือแล่นผ่านแรง
ลมต้านท่ีเป็นความท้าทายและใช้ประโยชน์จาก
แรงลมหนุนให้เรือที่ช่ือว่าประเทศไทย สามารถ
เดนิหน้าต่อไปได้อย่างมัน่คง

ชาญเชาวน์ ไชยานกุจิ

ซึ่งไทยยังผิดกฎหมาย ในเรื่องการน�าเข้า ห้าม
จ�าหน่าย ห้ามให้บรกิาร ซึง่ทีผ่่านมา มงีานวจัิย 
ในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสหรฐัอเมรกิา อังกฤษ 
ทีเ่ราน�ามาอ้างองิ แต่ในไทยกม็กีารศกึษาเกีย่วกบั 
บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยน�าผลงานวิจัยเรื่อง 
Use of E-Cigarettes and Associated Factors 
among Youth in Thailand หรือปัจจัยที่ม ี
ความสัมพันธ์กับการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและ
เยาวชนในประเทศไทย ทีต่พีมิพ์ปี พ.ศ. 2564 จาก
กลุม่ตวัอย่างเดก็และเยาวชนจ�านวน 6,045 คน 
อายุระหว่าง 11-16 ปี จากทกุภูมภิาคทัว่ประเทศ 
พบอัตราการสบูบหุรีไ่ฟฟ้า 3.7% โดยเดก็ผูช้าย
สบูมากกว่าผูห้ญงิ (5.9% และ 1.3% ตามล�าดบั) 

“การศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการ
สูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กไทยมี 5 ปัจจัยส�าคัญ คือ 
1. มีพ่อหรือแม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดบุหรี่ไฟฟ้า 

การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงล�าดับที่ 4 ที่
ท�าให้ประชากรไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือ
การอยูอ่ย่างทพุพลภาพ คดิเป็นร้อยละ 7.7 ของ 
การสญูเสยีทัง้หมด แอลกอฮอล์เป็นทัง้สารเสพตดิ  
สารพิษและสารก่อมะเร็งท�าให้เกิดโรคและ 
การบาดเจบ็กว่า 230 อาการ การด่ืมแอลกอฮอล์ 
ในกลุ่มผู้ชายท�าให้เกิดภาระโรคจากการป่วยและ 
การเสียชวีติจากอบุตัเิหตจุราจรมากท่ีสดุ รองลงมา 
คอืโรคตบัแขง็ การบาดเจบ็โดยไม่ได้ตัง้ใจ การฆ่าตวัตาย 
หรอืความรนุแรงทางกายและโรคมะเรง็ 

โดยการเจ็บป ่วยด ้วยโรคตับแข็งและ 
โรคมะเร็งจากการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ได้เกดิขึน้ผลเฉพาะกบัผูด้ืม่ แต่ยงั
ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างผูด้ืม่ด้วย ซึง่เกีย่วข้อง
กับประเด็นความความปลอดภัยและความสงบ



ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 วันที่ 16-31 มกราคม 25668 คณุภาพชวีติ

กคช.ช ู“เคหะเกษตรย่ังยืน่ เชียงราย 1”
บ้านเช่าพร้อมอาชพีเกษตรกรรม/ปศสัุตว์

การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) โดย บริษทั เคหะ
สุขประชา จ�ากดั (มหาชน) จบัมอืกบัเจ้าของทีด่นิ
ในจังหวดัเชยีงราย จดัท�าโครงการบ้านเช่าพร้อม
อาชพี ให้กบัผู้มรีายได้น้อยและกลุม่เปราะบาง 
โดยส่งเสรมิอาชพีการเกษตรและปศสุตัว์ ให้แก่ 
ผูท้ีเ่ข้าอยูอ่าศัย ภายใต้ชือ่โครงการ “เคหะเกษตร
ยัง่ยนื เชยีงราย 1”

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะ
แห่งชาติ และประธานกรรมการ บริษัท เคหะ
สุขประชา จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่
คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบให้การเคหะแห่งชาติ  
จดัตัง้ บรษิทั เคหะสุขประชา จ�ากดั (มหาชน) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
อสงัหารมิทรัพย์ภาคทีอ่ยูอ่าศยั โดยมุง่เน้นให้กบั
ผู้มีรายได้น้อย ควบคูก่บัการยกระดบัคณุภาพชวีติ
ผ่านระบบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครบวงจร  
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการมี
ความม่ันคงในที่อยู่อาศัยได้อย่างมีคุณภาพชีวิต
และสิง่แวดล้อมทีดี่มีมาตรฐาน ภายใต้ช่ือ “บ้านเช่า 
พร้อมอาชพี”

นับเป็นโอกาสดีที่ทาง บมจ.เคหะสุขประชา 
ได้รบัความร่วมมอืจาก “นายวเิศษ ศรสีวุรรณ์” ซึง่
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยให้สิทธิ์ครอบ
ครองและใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ บนพื้นที่
กว่า 40 ไร่ และเครือข่ายโคเนือ้ล้านนา จะให้การ
สนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการเริ่มต้นอาชีพ
ปศสุตัว์ หรอืการเลีย้งโคเนือ้ และการเพาะปลกู
ทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ยงัให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทาง ทัง้
ด้านการเลีย้งสตัว์ การเพาะปลกูพชือาหารสตัว์  
รวมตลอดถงึการแปรรปูผลผลติเพือ่การจ�าหน่ายให้
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยทาง บมจ.เคหะ
สขุประชา จะพฒันาพืน้ทีโ่ครงการตามแนวทาง
ทีก่�าหนดไว้ เพ่ือจดัให้เป็นทีอ่ยูอ่าศยัพร้อมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติตาม
ทีก่�าหนด ภายใต้ชือ่โครงการ “เคหะเกษตรยัง่ยนื 
เชยีงราย 1”

ให้ชุมชนดีข้ึน และเราก็ม่ันใจว่าถ้าเราเอาที่ดิน
ทีม่ไีปร่วมกบัโครงการ มนัจะสร้างประโยชน์กับ
ประชาชนโดยส่วนรวมได้แน่นอน อาจจะเป็นทีอ่ยู่ 
ทีท่�ากิน ทีส่ร้างองค์ความรูไ้ปพัฒนาตวัเอง จรงิอยู่
ทีท่ีด่นิมันมีมูลค่ามาก แต่เราคิดว่าถ้าให้สงัคมไป
มันจะคุม้ค่ากว่า เพราะตวัเราเองยงัมศีกัยภาพที่
จะท�าอย่างอืน่ได้ แต่ขณะเดยีวกนัประชาชนทียั่ง
ไม่มีทีอ่ยู่ หรือเกษตรกรทีเ่ขายังมองไม่เหน็อนาคต 
เขาล�าบากกว่าเรา”

โครงการ “เคหะเกษตรยัง่ยนื เชยีงราย 1” 
นับเป็นความร่วมมือคร้ังส�าคัญและอีกก้าวของ 
บมจ.เคหะสุขประชา ในการสร้างบ้านให้เป็นที่
อยูอ่าศยั ให้กับกลุม่เปราะบาง รวมถงึการพฒันา
ในการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ประชาชนกลุ่ม 
ดงักล่าว ในด้านการปศุสตัว์รวมถงึการเกษตรกรรม
ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนอาชพีอืน่ๆ ให้มคีวามมัน่คง 
อยูอ่าศัยได้อย่างมคีณุภาพชวีติและมส่ิีงแวดล้อมที่
มมีาตรฐานในรปูแบบการเช่าระยะยาว

ด้าน นายวิเศษ ศรสุีวรรณ์ เจ้าของกรรมสทิธิ์
ทีด่นิ ทีจ่ะมอบให้กบัโครงการ “เคหะเกษตรยัง่ยนื 
เชียงราย 1” กล่าวว่า อดีตตนเป็นข้าราชการกรม
ส่งเสรมิสหกรณ์ จงึมแีนวความคดิในแบบสหกรณ์
อยูใ่นตวั น่ันคอืการอยากให้ประชาชนได้อยูด่กีนิ
ด ี สามารถลมืตาอ้าปากได้ แต่ในภาพความจริง 
คอืประชาชนบางส่วน โดยเฉพาะในกลุม่เปราะบาง 
ขาดปัจจัยที่เอื้ออ�านวยแทบทุกอย่าง และมีทาง
เลือกที่ไม่มากนัก เช่น การท�าอาชีพใช้แรงงาน  
ท�าอาชพีการเกษตรเดมิๆ ปลกูพชืซ�า้ซากทีใ่ห้ผลผลติ
ได้ไม่เตม็ที ่จนน�าไปสูผ่ลลพัธ์ทีแ่ย่กว่าคอื ความท้อ
ทีจ่ะสร้างความมัง่คัง่ในชวีติ

“โครงการเคหะเกษตรยัง่ยนื เชยีงราย เป็น
โครงการทีต่รงกับความต้องการในใจเรา คอือยาก

ในฝ่ังของแม่น�า้ คลองชลประทาน และถนน เพือ่
ให้พื้นที่ในโครงการสร้างประโยชน์ได้มากที่สุด
โดยเน้นทีก่ารสร้างรายรบัแก่ผูอ้ยูอ่าศยัเป็นหลกั  
อกีท้ังยังมีการวางแผนงานในอนาคตด้านต่างๆ อาทิ 
ส่วนการท่องเที่ยวและต่อยอดสร้างพื้นที่ส�าหรับ
การเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยว, ชุมชนใกล้เคียง 
รวมถึงเป็นต้นแบบให้เกดิการพฒันาในบ้านเคหะ
สขุประชาโครงการอืน่ๆ อกีด้วย

ด้าน นายนเรศ รัศมจีนัทร์ ประธานเครอืข่าย
โคเนือ้ล้านนา กล่าวว่า กลุม่เครอืข่ายโคเนือ้ล้านนา 
เชยีงราย กนิพืน้ทีจ่งัหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน 
เชยีงใหม่ ล�าปาง น่าน แพร่ พะเยา และล�าพนู 
และปัจจุบันเกษตรกรในเครือข่ายโคเนื้อล้านนา 
ได้มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น โดยมีการ
พัฒนาสายพันธุ์หลากหลาย โดยเฉพาะพันธุ์บีฟ
มาสเตอร์ ซ่ึงการผสมผสานทีล่งตวั มคีวามทนทาน  
เล้ียงง่ายเหมาะกบัสภาพภมูปิระเทศและอากาศของ
ประเทศไทย สามารถใช้พ่อพนัธุผ์ลติโคขนุทดแทน
การผสมเทียมในรูปแบบเดิมได้ รวมทั้งมีการ
สร้างตลาดแบบเป็นระบบโดยมีการขึ้นทะเบียน 
โคแม่พนัธุข์องสมาชกิทุกตวัด้วยการฝังไมโครชปิ

โดยปัจจบุนั เกษตรกรมโีคเนือ้ในการบรหิาร
จดัการเลีย้งให้ได้มาตรฐาน และมตีลาดในประเทศ
ทีมี่พนัธะสญัญา มีราคาประกนัทีแ่น่นอนด้วยการ
ซือ้ขายแบบชัง่น�า้หนกัด้วย ดงัน้ัน ทางเครอืข่าย
โคเนือ้ล้านนาเลง็เหน็ว่า โครงการ “เคหะเกษตร

นพ.โอภาส การย์กวนิพงศ์ ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ เปิดเผยว่า ทางกระทรวงฯ ได้เปิด
อาคารธรรมรักษ์และหอผู้ป่วยจิตตารมณ์โรง
พยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมตรวจ
เยี่ยมติดตามการด�าเนินงานซึ่งโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาลศูนย์
ขนาด 500 เตียง ให้การดูแลประชาชนใน
พืน้ที ่จ.ปราจนีบรุ ีและจงัหวดัข้างเคยีง มคีวาม
โดดเด่นในเรื่องของการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร ซ่ึงสอดรับกับนโยบาย Health for  
Wealth ของกระทรวงสาธารณสุขที่ ให  ้
ความส�าคญักบัการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร  
เพือ่ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยสขุภาพ 

โดยอาคารธรรมรกัษ์นี ้ จะใช้เป็นสถานท่ี 
ปฏิบัติงานจัดซื้อ งานคลังยา คลังน�้าเกลือ 
รวมถึงเป็นสถานทีจ่ดัประชมุ อบรมวชิาการ 
สมัมนา จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
ต่างๆ นอกจากนี ้ยังได้เปิดหอผู้ป่วยจิตตารมณ์ 
ซึง่เป็นหอผูป่้วยจติเวช ขนาด 10 เตยีง เพือ่ให้
บริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีความเสี่ยง 
ก่อความรุนแรงและอยู่ในภาวะฉุกเฉินใน 
จ.ปราจีนบรุี

“การเปิดอาคารธรรมรักษ์และหอผู้ป่วย 
จิตตารมณ์ จะช่วยเพิม่ศักยภาพของโรงพยาบาล 
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในการให้การดูแลและ
บรกิารประชาชนทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามสะดวก 
คล่องตัว และครอบคลุมมากย่ิงข้ึน รวมถึง
เป็นสถานท่ีรองรับในการประชุมและจัดงาน
ด้านวชิาการ เพิม่โอกาสในการขบัเคลือ่นงาน
วิชาการด้านการแพทย์ การแพทย์แผนไทย 
และสมุนไพรได้อย่างต่อเนือ่ง” นพ.โอภาส กล่าว

ด้าน พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผูอ้�านวยการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า 
อาคารธรรมรกัษ์ ก่อสร้างแล้วเสรจ็ เม่ือเดอืน

‘อภัยภเูบศร’ เปิดอาคารธรรมรกัษ์
พร้อมหอผูป่้วยจติตารมณ์ 10 เตยีง

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่
มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรใน
ประเทศ และ 3. การใช้นวัตกรรมสุขภาพ
และการส ่งออก โดยการอบรมความรู  ้
เพื่อสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และการ
วจัิยพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑ์สมนุไพรและ
บริการ โดยทั้ง 3 ประเด็น มีการฝึกอบรม
ภายใต้แนวคดิ “สร้างงาน สร้างอาชพี พึง่พา
ตนเอง”

“ในปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรมีผลงานเชิงบวกจาก
การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร โดยมีรายได้รวมจากการให้บริการ
แผนไทย 40 ล้านบาท ส่วนมลูนธิิฯ มีรายได้
จากการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สมนุไพร 600 ล้าน
บาท มกีารสัง่ซือ้สมนุไพรจาก 8 กลุม่เกษตรกร 
2.4 แสนบาท จาก 11 กลุม่เครอืข่ายเกษตร
อินทรีย์ 32.6 ล้านบาท มีผู้ผ่านการอบรม
พฒันาสูผู่ป้ระกอบการ 70 คน และเกดิการ
จ้างงานด้านสมนุไพรและการแพทย์แผนไทย
ใน จ.ปราจนีบรีุ 375 คน” นพ.โอภาสกล่าว

ด้าน ดร.ภญ.ผกากรอง ขวญัข้าว ผูช่้วย
ผูอ้�านวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภเูบศร กล่าวว่า โรงพยาบาลมุง่เน้นการดแูล
แบบองค์รวมโดยใช้หลกัของ 3 สมดลุสุขภาพ 
คือ เจ้าเรือน โครงสร้าง และระบบขับถ่าย  
โดยงานการแพทย ์แผนไทยจะให ้การ
ดูแลในเชิงป้องกัน รักษา ฟื ้นฟู และส่ง
เสริมสุขภาพอย ่างครอบคลุมเป ็นองค ์
รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและ
การใช้สมุนไพร ส่วนการตรวจรักษา จะ
มี หั ต ถ ก า ร ท า ง ก า ร แพท ย ์ แ ผ น ไ ท ย 
และคลินิกหัตถเวชศาสตร์ที่มุ ่งเน้นการให้
บริการรักษาเฉพาะโรคอย่างตรงจุด ผ่าน
หตัถการทีห่ลากหลาย เช่น การเผายา พอกยา 
กักน�้ามัน เป็นต้น ส�าหรับบริการส่งเสริม 
สขุภาพ มกีารพฒันาเพือ่รองรบักบัสถานการณ์
สขุภาพปัจจบุนัและกระแสสขุภาพ เช่น การ
ดูแลหลังติดเช้ือโควิดด้วยการใช้หัตถการ
ทางการแพทย์แผนไทยและการศึกษาวิจัย
อย่างเป็นระบบ, โปรแกรม Deep Sleep 

สงิหาคม 2565  เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหล็ก
ขนาด 5 ชัน้ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 36.6 ล้าน
บาท มพีืน้ท่ีใช้สอย 4,884 ตารางเมตร ชัน้ที ่1 
เป็นคลงัยาและคลงัน�า้เกลอื ชัน้ที ่2 ส�านกังาน 
งานจัดซื้อต่างๆ  ชั้นท่ี 3 คลังยา วัตถุดิบ
สมุนไพร ยาเสพตดิ ชัน้ที ่ 4 คลังเวชภณัฑ์
มใิช่ยา และคลงัทัว่ไป และชัน้ที ่ 5 เป็นห้อง
ประชมุขนาดใหญ่ รองรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุได้ 
ไม่น้อยกว่า 200 คน ส่วนหอผู้ป่วยจิตเวช 
“จิตตารมณ์” จะช่วยรองรับประชาชนท่ีมี
ปัญหาด้านสขุภาพจิต ซ่ึง จ.ปราจีนบรุ ีมีผูป่้วย
มารบัการรกัษาด้วยอาการทางจติเวชเพิม่ขึน้
ทกุปี ข้อมลูปี 2565 โรคทีมี่ผูม้ารบัการรกัษา
มากทีส่ดุ 5 อนัดบั คอื โรคซมึเศร้า โรคจิต โรค
วติกกังวล โรคสมองเส่ือม และโรคจิตจากสาร
เสพตดิ โดยในระยะแรก รองรบัผูป่้วยจติเวช 
จ�านวน 10 เตยีง เนือ่งจากยงัมข้ีอจ�ากดัเรือ่ง
บคุลากรประจ�าหอผู้ป่วยและพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านจิตเวซ และในอนาคตเมือ่มบีคุลากร
และพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเพิ่มข้ึน 
จะเพิม่จ�านวนเตยีงรองรบัผูป่้วยจติเวชให้มากขึน้ 
ต่อไป

ปลดั สธ. กล่าวว่า หนึง่ในนโยบายส�าคญัของ
กระทรวงสาธารณสขุ คอื Health for Wealth 
น�าเรือ่งของสขุภาพโดยเฉพาะการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรไทย มาใช้ขับเคลื่อนสร้าง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภยัภูเบศร จงัหวดัปราจนีบรุ ี ซึง่
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีความโดดเด่นด้าน
การแพทย์แผนไทยและสมนุไพร มกีารพฒันา
และยกระดบังานด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 3 ประเดน็ คอื 1. การท่องเทีย่ว 
เชิงสุขภาพ หรือ Wellness ผ่านกิจกรรม
และบริการของ “อภัยภูเบศร เดย์ สปา” 
และ “ภูมภิเูบศร” 2. การผลติยาและสมุนไพร
ไทยสูส่ากล โดยโรงงานผลติยาสมนุไพรและ

ปรับสมดุลการนอนให้มีคุณภาพ ด้วยการ
ใช้เทคโนโลยีองค์ความรู ้และยาสมุนไพร, 
โปรแกรมการดูแลมารดาหลงัคลอด เพือ่ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพมารดาให้กลับมาเป็นปกติพร้อม
ดแูลบตุร

นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้กับ
สถาบนัต่างๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ Health & 
Wellness Tourism การอบรมเรยีนรูก้ารใช้
ประโยชน์จากสมุนไพรภาคประชาชนเพื่อ
การพึง่ตนเอง เช่น เรือ่งอาหารเป็นยา โคก
หนองนา “ภทัร-ธรรมรกัษ์นเิวศ” ซึง่เป็นแหล่ง
รวบรวมพชืสมุนไพรกนิได้กว่า 500 ชนดิ ถอื
เป็นโมเดลความย่ังยืนทางธรรมชาต ิเพือ่ความ
มัน่คงทางยา อาหารและสุขภาพ โดยน�าเสนอ
เป็นเมนอูาหารทีด่แูลระบบท้องไส้ ได้แก่ 

1. ข้าวไรซ์เบอร์ร ีอดุมด้วยสารต้านอนมูุล
อิสระ มีเส้นใยสูง จึงช่วยชะลอการดูดซึม
น�้าตาลและช่วยท�าให้ระบบขับถ่ายท�างานได้
อย่างมปีระสทิธิภาพมากขึน้ 2. ทอดมันใบบวั
อ่อน ซึ่งใบบัวอ่อนมีสารที่มีคุณสมบัติท�าให้
หลับสบาย คลายเครียด คนปราจีนบุรีนิยม
รบัประทานเป็นผกัสด ผกัจิม้น�า้พรกิ ใส่แกง
คัว่ เมือ่น�ามาผสมกบัทอดมันจะช่วยลดความ
ขม ท�าให้รบัประทานได้ง่ายขึน้ 3. ย�าผกัเป็ด
แดงไก่ฉกี โดยต้นผกัเป็ดแดง มสีรรพคุณฟอก
และบ�ารุงโลหติ ในศรลีงักาใช้ต้มเป็นยาแก้ไข้
และเป็นอาหารบ�ารงุของแม่ลกูอ่อน 4. ห่อหมก
ใบยอ โดยใบยออ่อนมีรสขมเล็กน้อย ช่วย
ลดความร้อนในร่างกายและมีแคลเซียมสูง 
5. แกงส้มผักรวม เป็นเมนไูขมนัต�า่ ใยอาหารสงู 
ดต่ีอระบบขับถ่าย รสเผด็ร้อนจากเครือ่งแกง
ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดี เพิ่มความอบอุ่น 
ให้กบัร่างกาย และ 6. เฉาก๊วย แปะก๊วย รากบวั  
โดยรากบวัมรีสหวาน มฤีทธิเ์ยน็ ช่วยบรรเทา
อาการร้อนในและกระหายน�า้

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ ่าสวัสดิ์ 
ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อ
สงัคมไทยปลอดบหุรี ่กล่าวว่า จากกรณทีีเ่ครือข่าย 
ที่ผลักดันให้รัฐบาลไทยยกเลิกกฎหมายห้าม
น�าเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า ได้ส่งหนังสือถึง
หัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ ขอเข้าพบเพื่อ
เสนอนโยบายลดอันตรายจากยาสูบ (Tobacco 
harm reduction) ให้พิจารณารับเป็นนโยบาย
ในการหาเสยีง ในวาระทีจ่ะมกีารเลอืกตัง้ในปี 
2566 โดยอ้างว่า เพื่อให้ผู้สูบบุหร่ีไทยมีทาง
เลือกที่จะสูบบุหร่ีไฟฟ้าที่มีอันตรายน้อยกว่า

ประชากรในภาพรวม ในกรณนีีค้อืผลกระทบ 
ต ่อทั้ งคนที่สูบบุห ร่ีธรรมดาอยู ่แล ้วและ 
คนทีไ่ม่สูบบหุร่ี มีตวัอย่างการลดอันตรายจากการ
ใช้ยาเสพตดิทีเ่ป็นรปูธรรมชัดเจนคอื การใช้ยา
เมทาโดนทดแทน (Methadone maintenance) 
ซึง่ใช้รกัษาคนทีเ่สพตดิเฮโรอนี ซึง่อยู่ภายใต้การ
ควบคมุของบคุลากรสาธารณสุข แต่การใช้บหุรี่
ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่ กลับท�าให้เกิดผลตรงข้าม 
คอื ท�าให้คนทีไ่ม่เคยสูบบหุรีม่าก่อนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่  
ซึง่เป็นปัญหาวิกฤตในหลายประเทศในขณะน้ี 

“เครือข่ายที่ผลักดันให้ยกเลิกกฎหมาย
ห้ามขายบหุรีไ่ฟฟ้าในไทย เป็นสมาชกิขององค์กร 
ผูบ้รโิภคนโิคตนินานาชาติ (International Network 
of Nicotine Consumer Organizations) ทีร่บัทนุ
จากมลูนธิิเพ่ือโลกปลอดควนับหุรี ่(Foundation 
for a Smoke-Free World) ซ่ึงได้รบัทนุจาก
บริษัทบุหรี่ข้ามชาติฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์
เนช่ันแนล เพือ่สนบัสนุนให้มกีารใช้ผลติภัณฑ์
ยาสูบชนิดใหม่ๆ รวมทั้งบุหร่ีไฟฟ้า บริษัท 
ข้ามชาตินี้มีบริษัทลูกที่ขายบุหรี่ซิกาแรตใน
ไทย ท�าให้คนทีไ่ม่เคยสบูบหุรีม่าก่อนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชน กลายเป็นนักสูบหน้าใหม่  
ซึง่เป็นปัญหาวิกฤตในกลายประเทศในขณะน้ี” 
ศ.นพ.รณชยั กล่าว

971 องค์กร ‘ย�า้’ ภยับุหรีไ่ฟฟ้า
‘ช้ี’ หน้าใหม่สูบเพิม่-ไร้ทางหักดบิ 

บุหรี่ธรรมดา ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วเป็นการให้คน
ที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า ถือว่า 
ไม่เข้าข่ายการลดอนัตรายจากการสบูบหุรี่

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติฯ ซึ่งมีสมาชิก
ประเภทบคุคล 9,823 ราย และสมาชกิประเภท
องค์กร 971 องค์กร ทั้งด ้านสุขภาพและ 
วงการอืน่ๆ ทัว่ประเทศ ท่ีท�ากิจกรรมรณรงค์ไม่สบู
บหุรี/่บหุรีไ่ฟฟ้า ขอให้ข้อเทจ็จรงิ 1. คนทีเ่ปลีย่น
จากสูบบหุรีธ่รรมดามาสูบบหุรีไ่ฟฟ้า ส่วนใหญ่ยงั
คงสูบบุหรี่ธรรมดาต่อไป ผู้สูบจะได้รับอันตราย
มากกว่าสบูเพยีงบหุร่ีธรรมดาหรอืบหุร่ีไฟฟ้าเพยีง
อย่างเดยีว 2. คนทีไ่ม่เคยสบูบหุรีม่าก่อน แต่เริม่
สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างแรกที่เรียกว่านักสูบหน้า
ใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเดก็และเยาวชน มคีวามเสีย่ง
ทีจ่ะเสพตดินโิคตนิในบหุรีไ่ฟฟ้าไปตลอดชวีติ และ
เส่ียงท่ีจะพัฒนาไปสบูบหุร่ีธรรมดาเพิม่ข้ึน 2-4 เท่า  
ซึ่งก�าลังเป ็นวิกฤตระบาดหนักในประเทศ 
ทีอ่นญุาตให้มบีหุรีไ่ฟฟ้าทัว่โลก 

“การพิจารณาผลกระทบของบหุร่ีไฟฟ้า ต้อง
พิจารณาทั้งผลที่จะเกิดกับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว  
ซึง่ยงัสรปุไม่ได้ว่ามีแต่ผลด ีและผลทีจ่ะเกิดต่อคน

ท่ีไม่สบูบหุรีท่ี่เข้ามาสบูบหุรีไ่ฟฟ้าเพิม่ขึน้ ซึง่ส่วนใหญ่
เป็นเดก็และเยาวชน ซึง่ชัดเจนว่า หากไทยยกเลกิ
การแบนบหุรีไ่ฟฟ้าจะเกิดผลเสยีมากกว่าผลด ีทัง้
ในบริบทของการระบาดและการควบคมุยาสบูของ
ไทย ทางสมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตฯิ ยนิดทีีจ่ะ
เข้าพบเพ่ือให้ข้อมลูแก่พรรคการเมอืงทีส่นใจเกีย่ว
กับข้อเท็จจริงของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อประกอบการ
ก�าหนดนโยบายของพรรคในการหาเสยีง และใน
การบริหารประเทศในโอกาสต่อไป” ศ.เกียรตคิณุ 
พญ.สมศร ีกล่าว

ด้าน ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ เลขาธิการ
สมาพนัธ์เครอืข่ายแห่งชาตเิพือ่สงัคมไทยปลอด
บหุรี ่กล่าวว่า ตามหลกัวชิาการการลดอันตราย
จากบุหรี่ ต้องพิจารณาทั้งผลดีและผลเสียต่อ

ศ.เกียรติคณุ พญ.สมศร ีเผ่าสวสัดิ์

ปัจจุบัน ท่ีดินของนายวิเศษ อยู่ในขั้นตอน 
การวางแผนพฒันาในโครงการเคหะสขุประชา ทัง้
การแบ่งส่วนทีพ่กัอาศยั ส่วนท�าการเกษตร ส่วน
ปศสัุตว์ และอืน่ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากทีส่ดุ 
รวมไปถึงการจัดสรรเส้นทางคมนาคมในที่ดิน 

ผลกระทบจากกญัชาสังเคราะห์
หัวใจพงั-จติหลอน-ปัญญาเส่ือม

นีค่อืส่วนหนึง่จากรายงานเรือ่ง ผลกระทบของ
นโยบายกญัชาเสรต่ีอเดก็และเยาวชน : บทเรยีน 
จากนานาชาต ิเอกสารวชิาการหลกัในงานสมัชชา
แห่งชาตพิฒันาเด็กและเยาวชน ประจ�าปี 2565  
วันท่ี 14 กันยายน 2565 กระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย์ ปัจจบุนัมีบรษัิทยาหลายแห่ง 
ผลติยากัญชาสงัเคราะห์ แต่พบว่า กญัชาสงัเคราะห์
มีสรรพคุณสู้กัญชาจากธรรมชาติไม่ได้ และมี
อนัตรายมากกว่า

บรษิทัซาโนฟ่ี ประเทศฝรัง่เศส ผลติยากญัชา
สังเคราะห์ชื่อ “ไรโมนาแบนท์” (Rimonabant) 
น�ามาใช้รกัษาโรคเบาหวานและโรคอ้วน กลบัพบ
ว่า ท�าให้มีอาการทางจิตประสาทและฆ่าตัวตาย 

สิง่ท่ีน่าห่วงมากคอื มกีารจ�าหน่ายกญัชาสงัเคราะห์
ทางอินเทอร์เนต็ น�ามาพ่นผสมใส่ในพชืกญัชาจาก
ธรรมชาต ิการวจิยัทีป่ระเทศอังกฤษ พบว่า คนใช้
กัญชาสังเคราะห์มีอาการทางจิตมากขึ้นกว่ากลุ่ม
ควบคมุอย่างชัดเจน

นอกจากนี ้ยงัพบว่า กญัชาสงัเคราะห์มผีลต่อ
การเต้นของหัวใจ ท�าให้หวัใจหยดุเต้นได้ ตัวอย่าง
ยากัญชาสังเคราะห์ที่มีจ�าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต 
เช่น ยีห้่อ Spice, K2, Green Giant, Smacked, 
Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, 
Red Giant, Keisha Kole, Scoobie Snacks, 
24-Karat Dream, Yucatan Fireix การแก้กฎหมาย
กัญชาของมลรัฐ Washington สหรัฐอเมริกา  

ผูเ้ขียน / รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบรูณ์

ผลเสยีของกญัชาสงัเคราะห์

ระบบหัวใจและหลอดเลือด : จะส่งผลกระทบต่อเลอืด หัวใจเต้นเรว็, หวัใจเต้นช้า, ความดนัสงู,  
หวัใจขาดเลอืด, เต้นผดิจังหวะ, เจ็บหน้าอก, ใจสัน่, เพิม่ความเสีย่งเป็นโรคหัวใจ

อาการทางจติ : จะส่งผลกระทบ/ อาการทางจติรนุแรง เช่น กระสบักระส่าย, ก้าวร้าว, 
เฉื่อยชา, ระแวง, ประสาทหูหลอน, เห็นภาพหลอน, การรับรู้เปล่ียนไป, มีอาการทางจิต 
แบบต่อเนือ่ง, เพิม่ความเสีย่งเป็นโรคจติ

เชาว์ปัญญา : จะส่งผลกระทบความผิดปกตทิางเชาว์ปัญญาแบบรนุแรง เช่น หลงลืม, สมาธสิัน้, 
 ท�างานตามปกตใินชวีติไม่ได้

สมอง, ระบบประสาท : จะส่งผลกระทบต่อกล้ามเนือ้ วงิเวยีน, ง่วงซึม, ชกั, กล้ามเนือ้อ่อนล้า,  
ระบบประสาทตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้มากกว่าปกต,ิ กล้ามเนือ้เกรง็ยดื, ประสาทรบัสมัผสัเปล่ียนไป,  
กล้ามเนือ้กระตกุสัน่, โครงสร้างและการท�างานของสมองผิดปกติ

ระบบทางเดนิอาหาร : จะส่งผลกระทบคลืน่ไส้, อาเจยีน, เบือ่อาหาร, ปวดท้อง, ท้องร่วง, 
หวิน�า้มาก, ปากแห้ง, อาเจยีนรุนแรง, น�า้หนกัลด, เกลอืแร่ในเลอืดไม่สมดลุ, เลอืดเป็นกรด

อาการอืน่ๆ : ไตบาดเจบ็, เป็นโรคไต, ม่านตาหด, ม่านตาขยาย, ปากแห้ง, ไข้สงู, อ่อนเพลยี, 
กล้ามเนือ้สลาย, ไอ, เมด็เลอืดขาวเพิม่สงูผดิปกต,ิ ทกัษะการขบัรถบกพร่อง, นอนไม่หลบั,  
ฝันร้าย, เสพติด, ดือ้ยา, ถอนยา

คนสามารถเข้าถึงกัญชาที่มีคุณภาพแบบถูก
กฎหมาย ท�าให้ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากกัญชา
สังเคราะห์จนต้องเข้าโรงพยาบาลมีจ�านวนลดลง 
ร้อยละ 37 ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2562 

ยัง่ยืน เชยีงราย 1” จะสามารถช่วยส่งเสรมิและ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเน้ือให้กับผู้ที่อยู่อาศัย
ในโครงการ “เคหะเกษตรยั่งยืน เชียงราย 1”  
ให้มรีายได้ทีเ่พิม่ขึน้ และยัง่ยืนอกีด้วย

โครงการ “เคหะเกษตรยั่งยืน เชียงราย 1” นับเป็น 
ความร่วมมอืครัง้ส�าคญัและอกีก้าวของ บมจ.เคหะสขุประชา  
ในการสร้างบ้านให้เป็นท่ีอยูอ่าศยั ให้กับกลุ่มเปราะบาง รวมถึง
การพฒันาในการสร้างอาชพีท่ีม่ันคงให้แก่ประชาชนกลุ่มดงักล่าว 
ในด้านการปศุสตัว์รวมถงึการเกษตรกรรม
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คอลมัน์สโมสรต�ารวจ ฉบบันี ้ควนัหลงปี 65 
เปิด 11 ฉายาต�ารวจ แห่งปี จากสมาคมผู้สือ่ข่าว 
และช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย  
@@@ พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์ กติตปิระภสัร์ ผบ.ตร. 
ฉายา “ผบ.ปี ชง” ทีเ่จอมรสมุทัง้เรือ่ง ขโมยปืนหลวง, 

 

ณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติจนี (NHC) 
ออกประกาศยกเลิกมาตรการกักตัว 

ผู้ที่เดินทางจากนอกประเทศเข้าจีน โดยให้มี
ผลตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
หลังจากได้ใช้มาตรการเข้มข้นมานับต้ังแต่ 
ปี 2563 ตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์เพ่ือป้องกัน 
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

เหตผุลของการผ่อนคลายมาตรการดงักล่าว 
เนือ่งจาก NHC มมีตปิรบัแนวทาง Zero-COVID 
เป็นการใช้ชวิีตอยูร่่วมกับไวรสัแทน เพราะพบว่า 
เช้ือไวรัสสายพันธ์ุโอไมครอนท่ีระบาดในปัจจบุนั
มีความรุนแรงน้อยลง โอกาสท่ีผู้ติดเช้ือจะมี
อาการปอดอกัเสบนัน้พบเคสน้อยมาก

อย่างไรกต็าม ผูท้ีจ่ะเดนิทางเข้าจนียงัคงต้อง
ได้รบัการตรวจหาเชือ้โควิด-19 แบบ PCR แสดง
ผลก่อนขึ้นเครื่องจากประเทศต้นทางเป็นเวลา  
48 ชัว่โมง โดยไม่ต้องส่งผลไปยงัสถานทตูหรอืสถาน
กงสลุจนีเพ่ือลงทะเบยีนรหัสตามระเบยีบเดมิ

ช่วงท่ีจีนตัดสินใจปิดประเทศใช้นโยบาย 
Zero-COVID เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนั้น 
นานาชาติรวมทั้งสหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนเปิด
ประเทศ เพราะส่งผลกระทบหนักต่อระบบ
เศรษฐกิจโลก แต่พอจีนลดความเข้มงวด
ประกาศเปิดประตรัูบคนนอกเข้า-จะให้คนในออก  
หลายประเทศตกใจพากนัยกการ์ดสงู ตัง้เงือ่นไขคนจนี 
เข้าประเทศ กลบัล�ามองจนีเป็น “ปัจจยัเสีย่ง” ว่า
จะท�าให้เกดิการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอีกคร้ัง

นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่า หลัง “ตรุษจีน”  
ปีนี้ ซึ่งมีการเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยว
กันมาก คนจีนจะติดเชื้อไวรัสกันมาก จะมีผล
บั่นทอนระบบเศรษฐกิจจีนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 

ค
จนีกลบัมาแล้ว

สหภาพยุโรป (EU) ออกแถลงการณ์ว่า  
ผู ้โดยสารที่เดินทางออกจากประเทศจีนจะ
ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิดเป็นลบก่อน 
เดินทางเข้าไปยัง 27 ประเทศในสหภาพยุโรป 
และในระหว่างเท่ียวบนิอาจถกูขอให้สวมหน้ากาก
อนามัย รวมทั้งอาจถูกสุ่มตรวจเมื่อเดินทางถึง
ประเทศปลายทาง 

แคนาดาและออสเตรเลยี กอ็อกค�าสัง่ให้มี
การตรวจหาเช้ือโควิดก่อนขึน้เคร่ืองบนิ ส�าหรบั
ผู้ท่ีเดินทางมาจากจนี ฮ่องกงและมาเก๊า

ญ่ีปุ่น แม้จะเป็นประเทศท่ีมีผลส�ารวจพบว่า 
ชาวจีนอยากไปท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 1 
หลังโควิด แต่รัฐบาลญี่ปุ ่นมีประกาศตั้งแต่  
30 ธันวาคม 2022 ว่า ผู้ที่เดินทางมาจากจีน 
จะต้องได้รบัการตรวจคัดกรองทีส่นามบนิ หากพบว่า 
ผลตรวจเป็นบวกและมีอาการป่วยจ�าเป็นต้อง
กกัตวัเป็นเวลา 7 วัน หากไม่มีอาการต้องกกัตัว 
5 วนั อกีทัง้ยงัคงเข้มงวดในเรือ่งจ�านวนเทีย่วบนิ
จากจีนท่ีแม้จะมีความต้องการเพ่ิมขึน้

อนิเดยี ชาตทิีจ่�านวนประชากรจะแซงหน้า
จนีในปีนี ้ เกดิแรงกดดันจากพรรคการเมอืงฝ่าย
ค้านให้รัฐบาลออกมาตรการส�าหรับผู้ที่เดินทาง
จากมาจนี ฮ่องกง ญีปุ่่น เกาหลใีต้ และไทย ต้อง
แสดงผลตรวจโควดิ-19 เป็นลบ ก่อนการเดนิทาง
เข้าประเทศ และหากพบว่ามอีาการป่วย หรือผลตรวจ 
เป็นบวก ต้องกกัตวัตามก�าหนด

ไต ้หวัน ดินแดนของจีนท่ีถูกตะวันตก
แทรกแซง ประกาศว่า นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางโดย
เครือ่งบนิและเรอืจากจนี จะต้องตรวจคดักรองโรค
โควิด-19 โดยมผีลตัง้แต่วันที ่1-31 มกราคม หาก
พบว่าผลตรวจเป็นบวกสามารถแยกกกัตวัทีบ้่าน

ฟ้องผูเ้ป็นนาย ในทีส่ดุมชีือ่เลือ่นเป็น จเรตร.(สบ.8) 
@@@ พล.ต.ต.พันธนะ นชุนารถ รอง ผบช.สตม. 
ฉายา “มอืปราบคอลเซน็เตอร์” ช่วยท�าให้คนไทย
หลดุพ้นไม่ตกเป็นเหยือ่ของแกง็คอลเซน็เตอร์ได้
เป็นจ�านวนมาก @@@ พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง 
รองผบช.สตม./โฆษกส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
ฉายา “องครักษ ์ พิทักษ ์  สตช .” @@@  
พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี ผบก.สส.บช.น.ฉายา 
“จ๋อ ขอดเกลด็มงักร” มผีลงานโดดเด่น ตามเช็กบลิ
คดสี�าคญัได้มากมาย ล่าสดุทลายผบั “จนิหลงิ”  
@@@ พล.ต .ต .จรูญเกี ยร ติ  ปานแก ้ว  

ผบก.ปปป. ฉายา “มอืปราบคอรปัช่ัน” สร้างความ
สัน่สะเทอืนให้กบัข้าราชการบางคนทีเ่รยีกรบัผล
ประโยชน์โดยมิชอบ ทุจริต คอร์รัปชั่น @@@  
พล.ต.ต.กติติธ์เนศ ธนนนัท์ทวสีนิ อดตี ผบก.ภ.จว.
ชลบรีุ ฉายา “นายพลรูบคิ” @@@ ท�าดมีรีางวลั 
“บิก๊เด่น” ช่ืนชม ส.ต.อ.วิษณ ุพนัวอ ส.ต.ต.ณัฐพล  
คลิง้ขาว ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางบัวทอง กระโดดน�า้ 
ช่วยชีวิตหญิงสาวคิดส้ันฆ ่าตัวตาย ก ่อน
ปฐมพยาบาลท�า CPR จนปลอดภัย @@@  
เริ่มบังคับใช้แล้ว พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง 

เริม่ราชการครัง้แรกท่ี สน.ดุสิต ในต�าแหน่ง
รองสารวัตรสอบสวน ต่อมาได้เดินทางไปศกึษา
ระดับปริญญาโทด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
(รฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) ณ มหาวทิยาลัย 
เซาท์อีสเทิร์น ยูนิเวอร์ซิตี้ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ประเทศสหรฐัอเมรกิา

รบัศักราช 2566 เปิดตวัโฆษกส�านกังาน
ต�ารวจชาติ ยุค “บิ๊กเด่น” พล.ต.อ.ด�ารงศักดิ ์ 
กิ ตติ ประภั สร ์  ผบ .ตร .  ผู ้ ท� าหน ้ าที่
ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ แถลงข่าว ชีแ้จง
ท�าความเข้าใจ การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในภาพรวมของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  
ในทกุช่องทางของการสือ่สาร 

ชือ่ว่า “กอล์ฟ” พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง 
รอง ผบช.สตม./ฐานะโฆษก ตร. 

เกดิทีก่รงุเทพฯ ส�าเร็จการศกึษาชัน้มธัยม
จากโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
และได้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
รุ่นที ่30 ส�าเร็จการศกึษาจากโรงเรยีนนายร้อย
ต�ารวจ รุน่ที ่46 

สมชาย จรรยา...รายงาน

พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง

เคยท�าหน้าทีน่ายเวร พล.ต.อ.วเิชยีร พจน์โพธิศ์ร ี 
อดีต ผบ.ตร. และเป็นนายต�ารวจติดตาม 
ผูบ้งัคับบญัชาระดับ ตร. อกีหลายท่าน 

มีความสามารถในการประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
รวมถึงการป้องกันปรามปรามอาชญากรรม  
มผีลงานการปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้าม
ชาติท่ีแฝงตัวเข้ามาในรูปของนักท่องเท่ียว 
และแก๊งคอลเซ็นเตอร์

นอกจากนี ้ ยงัได้ฝึกฝน อบรม หลกัสตูร
ต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ อาท ิ หลกัสตูร 
FBI ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับเชญิ
จากรฐับาลต่างประเทศให้เป็นวิทยากรพเิศษ
อกีด้วย 

ล่าสุดสมาคมผู ้สื่อข ่าวและช่างภาพ
อาชญากรรมแห่งประเทศไทย ตั้งฉายา  
“รองกอล์ฟ”(องครกัษ์พทัิกษ์ สตช.)

โฆษกส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิแจ้งเตอืนผู้ขบัขี่
เริม่แล้วระบบตดัคะแนนใบขบัข่ี ความผดิหลกั 
ตดัคะแนนทนัททีีฝ่่าฝืน ส่วนความผดิอืน่ๆ จะ
ตดัเมือ่ไม่ช�าระค่าปรบั ถ้าถูกตดัเหลือ 0 จะถูก
สัง่พกัใช้ใบอนญุาต 90 วนั หากฝ่าฝืนมโีทษจ�าคกุ 
ไม่เกิน 3 เดือน @@@ หนังยาว นายวิชัย 
ชยัมงคล เลขาธกิาร ป.ป.ส. เตรยีมขยายผลยึด
ทรพัย์เครอืข่าย “ตูห่้าว” อกี 2,000 กว่าล้านบาท 
พบหลกัฐานเป็นเส้นทางการเงนิ

ออนไลน์ได้จะสามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดข้ึีนผ่านดิจทิลัได้

ทั้งน้ี ท้ังน้ัน เราต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในปัจจุบันของคนไทยเป็นอย่างไร  
มคีวามจ�าเป็นหรอืมกัใช้บรกิารใดเป็นพเิศษ ผมขอ
อ้างองิข้อมลูจากรายงานผลการส�ารวจพฤตกิรรม
ผูใ้ช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2565 พบว่า
คนไทยมแีน้วโน้มท�ากจิกรรมโดยใช้อนิเทอร์เนต็
ทีต่นสนใจดงันี้

อนิเทอร์เนต็ ส�าคญัไฉนกบัคนไทยยคุปัจจุบัน

วัสดีครับ ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
อินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งส�าคัญท่ีได้เข้ามา 

อยู่ในชีวิตประจ�าวันของเรา และได้เข้ามา
เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเป็น
อย่างมาก ในอดีตเราใช้อินเทอร์เน็ตในการ
ค้นหาข้อมลู แต่ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็ได้มกีาร
พัฒนาการไปอย่างมากมีรูปแบบการบริการ
ใหม่ๆ ทีส่ามารถท�าผ่านอนิเทอร์เนต็ได้เกดิขึน้ 
เกิดการท�าธุรกรรมเกิดขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือที่เรียกว่าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
ขึน้มากมาย

โดยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์มแีนวโน้ม 
ที่จะเติบโตขึ้นเร่ือยๆ อีกทั้งยังส่งผลกระทบ 
ไปถึงเศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้างมากข้ึน 
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส�าคัญกับการใช้
ชวีติ ช่วยให้ประชาชนชีวติมคีวามสะดวกสบาย
มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้สร้างโอกาสต่างๆ มากมาย
ประเทศทีส่ามารถพฒันาเรือ่งการท�าธรุกรรม

ยอดฮติตลอดกาล เช่น ในอดตีเรารับชมโทรทัศน์ 
ดหูนงั กต้็องด ูตามโปรแกรมรายการทีท่างช่องจดั
มาให้ แต่พอมาปัจจุบนัเราสามารถเลอืกรายการ 
เลอืกเวลาที ่ต้องการรบัชมได้หรอืแม้เป็นรายการ
สดเรากส็ามารถดยู้อนหลงัได้ ปัจจบุนัยงัมีการน�าเสนอ 
บริการ ท่ีตรงกับความต้องการเฉพาะบุคคล
ต้องการรบัชมภาพยนตร์กไ็ม่จ�าเป็นต้องเดนิทาง
ไปถงึโรงภาพยนตร์ สามารถรบัชมผ่านมอืถอืได้

3. กิจกรรมการดาวน์โหลดชอฟต์แวร์ เพลง 
ละคร เกม ได้รับความนิยมลดลง ส่วนหนึ่ง 
เกดิจากผูใ้ช้อินเทอร์เนต็สามารถท�ากจิกรรมต่างๆ 
ผ่านการสตรีมมิงส่งไฟล์มัลติมีเดียท้ังภาพและ
เสียงผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งไม่ต้อง
มีการดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดจนครบ หรือเรียก
ว่าไลฟ์ (Live) บนแพลตฟอร์ม เช่น YouTube, 
Facebook, Tiktok เป็นต้น

4. การค้นหาข้อมูลท่ัวไป จาก Search  
Engine และการรบัส่งอเีมล มแีนวโน้มได้รบัความ
นยิมลดลง เพราะผูค้นชอบค้นหาข้อมูลบน TikTok 
และ Instagram มากกว่า Google Search และ 
Google Maps และแทบจะไม่หรอืไม่เคยใช้อเีมล
ในการตดิต่อกับเพือ่นและครอบครวั

ส

5. กิจกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์
อันดับกลับขึน้มาสูงอีกคร้ังในช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของ COVID-19 เพราะผูบ้รโิภคท�างาน
ที่บ้านมากขึ้น การชอปปิงออนไลน์ก็เป็นตัว
เลือกที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชอปปิง 
และลดโอกาสที่จะติดเชื้อหากเดินทางออก
นอกทีพ่กัอาศัย

6. กิจกรรมการท�าธุรกรรมทางการเงิน 
และการอ่านโพสต์ ข่าว บทความ หนงัสอื พุง่
สูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะการเติบโต 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�าระเงนิ และในส่วนของการอ่าน
โพสต์ ข่าว บทความ หนังสือ คนไทยมีการใช้งาน
โซเชียลมีเดีย ติดตามข่าวสาร สร้างความความ
บันเทิงขายสินค้า บริการ เนื่องจากโซเชียล 
มีเดียแต่ละแพลตฟอร์มมีจดุเด่นและการเข้าถงึ
กลุม่เป้าหมายทีแ่ตกต่างกนัออกไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ท่ัวโลกมีการใช้งาน
อนิเทอร์เน็ตในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของคนไทย 
อย่างหลากหลาย ซ่ึงมีผลท�าให้พฤติกรรม
ในการด�าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน  
จึงท�าให้ทุกคนต้องเรียนรู้และมีการปรับตัว 
ให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เพือ่ให้ทนั 
ต่อยุคดจิทิลัในอนาคต

“ส�านักข่าวใหญ่ขององักฤษ 2 แห่ง อ้างแหล่งข่าววงในของ 
NHC โดยระบวุ่า ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2023 ทีร่ฐับาลปักก่ิงเริม่
ผ่อนคลายมาตรการโควิด มชีาวจีนทีอ่าจตดิเชือ้โควิด-19 ระลอกใหม่
สงูถงึ 250 ล้านคน หรอืประมาณ 18% ของประชากรจนี 1,400 
ล้านคน ซึง่ถ้าเป็นจรงิถือเป็นเรือ่งน่ากลวัมากแต่จนถงึบดัน้ียงัไม่
ปรากฏบคุคลหรือข้อมลูใดมายนืยันหรอืรับรองว่า ข่าวดงักล่าว
ไม่ใช่ “ข่าวโคมลอย”

ของโลก แล ้วผลกระทบนั้ น  จะส ่ งต ่อ 
เป็นลูกระนาดไปยงัภมิูภาคและต่อโลก

ผูเ้ชีย่วชาญต่างชาต ิ (โดยเฉพาะชาตติะวันตก) 
ประเมนิว่า แต่ละวนัจนีมผีูต้ดิเชือ้หลายล้านคน 
รวมถงึคาดว่าปี 2023 จนีอาจมีผู้เสยีชีวิตจากโรค
โควิดอย่างน้อย 1 ล้านคน

บริษัทข้อมูลด้านสาธารณสขุองักฤษรายหนึง่
ระบวุ่า อาจมีประชาชนเสียชีวิตราว 9,000 คน
ต่อวันในจนี เนือ่งจากโควิด-19

ส�านักข่าวใหญ่ของอังกฤษ 2 แห่ง อ้าง
แหล่งข่าววงในของ NHC โดยระบุว่า ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2023 ที่รัฐบาลปักกิ่งเริ่มผ่อนคลาย
มาตรการโควิด มีชาวจนีท่ีอาจตดิเช้ือโควิด-19 
ระลอกใหม่สูงถึง 250 ล้านคน หรือประมาณ 
18% ของประชากรจนี 1,400 ล้านคน ซ่ึงถ้าเป็น
จริงถือเป็นเร่ืองน่ากลวัมาก

แต่จนถงึบดันียั้งไม่ปรากฏบคุคลหรือข้อมูลใด
มายืนยนัหรือรับรองว่า ข่าวดังกล่าวไม่ใช่ “ข่าว
โคมลอย”

อย่างไรกต็าม ทีป่รากฏแน่ คอืการป่ันข่าวการ
แพร่ระบาดเช้ือโควิดในจนีแผ่นดนิใหญ่สามารถ
ปลุกกระแส “รังเกียจจีน” ขึ้นมาอีกคร้ัง โดย
เฉพาะจากสหรฐัอเมรกิาและบรรดาชาตพินัธมติร
ท่ีเกรงกลวัจนี 

ตั้งแต่วันท่ี 5 มกราคม 2023 เป็นต้นมา 
สหรฐัฯ บงัคบัให้ผูโ้ดยสารทกุคนทีเ่ดนิทางจากจนี
แผ่นดนิใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า จะต้องมผีลตรวจ
โรคโควิด-19 เป็นลบไม่ต�า่กว่า 48 ชัว่โมงก่อน
การเดนิทาง จงึจะได้รับอนญุาตให้เข้าประเทศ  
เพ่ือชะลอการระบาดในประเทศ 

รัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยกระทรวง
สาธารณสขุออกมาขานรับลกูพีใ่หญ่ทนัควันด้วย
การออกประกาศว่า ผู้เดินทางมาจากจีนตั้งแต่ 
วันที ่5 มกราคม 2023 ต้องตรวจหาเชือ้โควิดก่อน
ออกเดนิทาง และต้ังแต่วันที ่8 มกราคม หน่วย
งานด้านความม่ันคงทางสาธารณสขุจะสุม่ตรวจ
โควิดผู้เดนิทางท่ีมาจากจนี 

“โมร็อกโก” ชาติในแอฟริกา ถึงขนาดสั่ง
ห้ามผู้ที่เดินทางจากจีนเข้าประเทศ ไม่ว่าจะมี
สญัชาตใิดกต็าม เดนิทางเข้าประเทศ เริม่ตัง้แต่ 
วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยง 
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

มาตรการป้องกันโควิดที่พุ ่งเป้ามายังจีน 
ดงักล่าว มผีลให้รฐับาลจนีต้องออกแถลงการณ์
ประณามประเทศต่างๆ พร้อมเตอืนว่า “อาจเจอ
มาตรการตอบโต้” 

เหมา หนงิ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน 
แถลงต่อสือ่มวลชนว่า การท่ีบางประเทศวางข้อ
จ�ากัดในการเข้าประเทศที่มุ ่งเป้ามาที่นักท่องเที่ยว 
ชาวจีนเท ่านั้น นับเป ็นการขาดพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และการเลือกปฏิบัติอย่าง 
ไม่เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงจีนอาจใช้มาตรการตอบโต ้
ในลกัษณะเดยีวกนั

ส�าหรับประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในเป้าหมาย
ต้นๆ ท่ีชาวจีนอยากมาเยือนนั้น รัฐบาลแสดง
จุดยืนชัดเจนว่า “ยินดีต้อนรับอย่างเป็นมิตร” 
โดยฝ่ายสาธารณสุขของไทยยึดหลักปฏิบัติกับ 
ผู้เดนิทางจากทุกประเทศอย่างเท่าเทยีมกนั

ฝ่ายสาธารณสขุไทยประเมนิว่า นกัท่องเทีย่ว
จนีคงไม่ได้หล่ังไหลมาไทยพร้อมๆ กนัอย่างเม่ือก่อน 
มีการคาดการณ์ว่า เดือนมกราคมแม้จะตรง
เทศกาลตรุษจนีแต่คงมาเพียง 4 หมืน่คน เดอืน
กมุภาพนัธ์ประมาณ 5 หมืน่คน และจะค่อยๆ  
เพ่ิมขึน้ในไตรมาสสองหรือช่วงคร่ึงปีหลงั 

เคยมีรายงานผลส�ารวจชาวจีนว่า เมื่อ
เปิดประเทศแล้วชาวจีนมากกว่า 50% จะ
รอดูสถานการณ์ไปก่อนหลายเดือนหรือเป็นปี  
แล้วค่อยตดัสนิใจเดนิทางต่างประเทศอกีครัง้ 

ผลวิจัยอีกชิ้นระบุว ่า การเดินทางออก 
ต่างประเทศของชาวจีนจะยังไม่กลับสู่ระดับปกติ
จนกว่าจะถงึปี 2024

ฉะน้ัน อย่าเพ่ิงฝันหวาน

ททท. ลงนามความร่วมมอืไทย- เกาหลี
ตอกย�า้ปีท่องเท่ียวไทย-เกาหลี 2023-2024

นายยุทธ ศกัดิ ์ สภุ สร  ผู้ว่าการ การท่อ งเทีย่ว
แห่ งประ เทศไทย  (ททท .) เป็น ประธานใ นพิธ ี
ลงนามข้อตลงและลงนามความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ ไทยและ เกาหล ี ( MOU & MOC Signing 
Cere mon y  betwe e n Tha i la nd-K orea) 
ณ โรงแรม Westin  Josun  Seoul  โดยการลงนาม 
ข้อตกลงในส่งเสรมิการท่องเทีย่วระหว่างประเทศ 
ให้มนีกัท่องเทีย่วเดินทางระหว่างกนั ได้ด�าเนนิการ 
ลงนามร่วมกบั Mr.Changhee  Oh Chairman  

เดนิทางท่องเที่ยวตลอดทัง้ ปีของนกัท่องเทีย่ว
เกาหลด้ีวย ส�าหรบัในปี 2565 คาดว่าจนถงึสิน้ปี 
จะเกิดการเดนิทางของนกัท่องเทีย่วเกาหลไีปยัง
ประเทศไทยกว่า 500,000 คน 

การลงนามความร่วมมอื ระหว่าง ททท. และ 
สายการบนิ Korean Air  โดย Mr.Yohan Park 
Managing Vice President of Korean Air เพือ่
แสวงหาความร่วมมือในการเพิม่จ�านวนเทีย่วบนิ
และเส้นทางบนิใหม่สูป่ระเทศ ไทย เพือ่รองรบั
ความต้องการทีม่ากขึน้ของนกัท่องเทีย่วเกาหลี  
ซึ่ง จะเ ดินทางไป ยั งประ เ ทศ ไทย ในปี 2566   
ตลอดจนเป็นสายการบนิทีเ่ช่ือมโยงการเดินทาง
จากตลาด อเมริกาไปยงัประเทศไทยด้วย

การลงนาม ข้อตกลง ในการส ร้างการรบัรู้
ประเทศไทย  ร่วมกับ  Mr.Son Jun CEO บรษัิท 
SOOBAK จ�ากดั เพื่อโปรโมทประเทศไทย ผ่าน 
NFT (Non-Fungible Token) ในตลาดเกาหลี 
โดยแสดงถึงความสวยงามของแหล่งท่องเทีย่ว
และกจิกรรมของไทย เพือ่เป็นของทีร่ะลกึให้กับ
นกัท่องเที่ยว (NFT Holder) มสีทิธิประโยชน์ 
ให้กบันักท่องเที่ยว (NFT Holder) โดยร่วมกับ
พนัธมติรในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว น�าเสนอ 

of  Korea Association of Travel Agents 
(KATA) ซึง่มุง่เป้าหมายของตลาดเกาหลี ในปี
หน้า คาดการณ์ จะมนัีกท่องเทีย่วเกาหลเีดนิทาง
ไปยงัประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านคน มุง่เน้น
กลุ่มเป้าหมาย Millennial, Lady Solo Travel, 
Incentive และกลุ่ม Luxurious อันประกอบ
ด้วย Luxury Groups, Long Stay Golfers 
และ Honeymooners เป็นต้น ทั้งนี ้มุ่งหวังที่
จะให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการ

สทิธปิระโยชน์ ที่ถกูออกแบบเป็นประสบการณ์
ใหม่ให้กบันกัท่องเทีย่ว และสามารถเปลีย่นมอืได้/ 
โอนได้ ตามรปูแบบของการโอน NFT นบัเป็น
อกีมติหินึง่ในการส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ
และเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการท่องเท่ียวด้วย 
โดยมุง่หวงัให้เกิดการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว
กลุ่ม MZ (Millennial &Gen Z) ไปยังประเทศไทย
มากยิง่ขึน้ด้วย

นบัเป็นการสร้างความร่วมมอืระหว่างสอง
ประ เ ทศใ น โ อก าสป ระกาศ ปีท่องเทีย่วไทย-
เกาหล ี(Korea-Thailand Mutaul Visit Year 
2023-2024) ซึ่งท้ังสองประเทศได้ลงนามความ
ร่วมมอืระหว่างกนัเมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2565  
ทีผ่่านมาด้วย พธิลีงนามความร่วมมอืไทบ-เกาหลี เมือ่ วันที ่19 ธ.ค. 2565

Mr.Changhee  และยทุธศกัดิ ์สุภสร

มาเ ฟียก ลุ่ม ทุนจีนสีเทา, โกงสอบเข้าต�ารวจ  
@@@ พล.ต.อ.วสิน ุปราสาททองโอสถ จเรต�ารวจ 
แห่งชาต ิฉายา “หิน คลนีน่ิง” ทกุครัง้จเรต�ารวจ
แห่ ง ชาติ  จะ ถกูมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเทจ็
จริงเปรียบเสมอืนพ่อบ้านทีค่อยเก็บกวาดขยะที่
ซกุซ่อนอยูใ่ต้พรม @@@ พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล 
รอง ผบ.ตร .ฉายา “โจ๊ก…เต็มคาราเบล” เป็น
นายต�ารวจที่จดัหนกั จดัเตม็ ทกุรปูแบบ ทกุมติิ  
ล่า สุ ดขย า ย ผล ต รวจสอบเส้นทางการเงิน 
ยึด ท รัพย์ เ ครื อข่ายทุนจีน “ตู้ห่าว” @@@ 
พล.ต.ท.ภาณรุตัน์ หลักบญุ ผูช่้วย ผบ ตร. ฉายา 
“แม ว ห ลวง  ส ตช .  กวาดล้างจบักมุผู้ลักลอบ 
เล่นพนนัทายผลฟตุบอลโลก จบัผูต้้องหากว่าหม่ืนราย 
ยดึทรพัย์กว่าพนัล้าน @@@ พล.ต.ท.ธนายตุม์ 
วฒุจิรสัธ�ารง ผบช.ภาค 7 ฉายา “โอ๋ เดอะสตาร์”  
@@@  พ ล.ต . ต . วั น ไชย เอกพรพิชญ  ์ 
รอง ผบช.ภ.8 ฉายา “นายพลดบัเครือ่งชน” เป็นนาย
ต�ารวจ ท่ี  “ ฝันสลาย” หลงัไม่ได้รับการแต่งตัง้ 
ก่อน จ ะ  “ดั บ เ ครื่องชน” ร้องศาลปกครอง 

. พล.ต.อ.ด�ารงศกัดิ ์กติตปิระภัสร์ 

พล.ต.ต.ธรีเดช ธรรมสธุร์ี 

พล.ต.อ.สรุเชษฐ์ หกัพาล

พล.ต.ต.จรูญเกียรต ิปานแก้ว

1. กิ จ กรร ม ติ ด ต่ อ สือ่สารออนไลน์เตบิโต 
พุง่ต่อเนือ่งช่วงทีเ่กดิโควดิ

2. กิจกรรมเพือ่ความบนัเทงิการดูโทรทศัน์ 
ดูคลิป ดูหนัง ฟังเพลงออนไลน์ครองแชมป์กจิกรรม
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DITP ให้ทุนสนับสนุน SMEs กลุม่ใหม่
ร่วมการค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มระดับโลก

2566  ซึ่งเป็นการรับสมัครส�าหรับรอบการ
พจิา รณาที ่ 1/2566 โดยผูป้ระกอบการสามารถ
ขอรับการสนบัสนุนในกจิกรรม ทีม่กี�าหนดจดัขึน้
ในช่วงตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2566 ไปจนถงึเดอืน
กนัยายน 2567 โดยผูท่ี้สนใจสามารถศกึษาข้อมูล
การรบัสมคัรเพิม่เตมิและสมคัรเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.
go.th/ หรอืโทรสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ท่ี  
0 2507 7783 และ 0 2507 7786” นายภสิูตกล่าว

ส�าหรบัผลการพจิารณาสนับสนนุผูป้ระกอบการ 
SMEs ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของ
ปี คณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active  
ได้มี มตอินมุตัใิห้การสนบัสนนุผู้ประกอบการทัง้หมด 
116 ราย ใน 58 กิจกรรม วงเงินกว่า 22.8 ล้านบาท 
โดยเป็นการสนบัสนนุการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า
ในต่างประเทศ จ�านวน 57 กจิกรรม และเข้าร่วม
งานแสดงสนิค้าแบบ Virtual อกี 1 กจิกรรม

ส�าหรั บผูส้นใจสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เพิม่เตมิได้ที ่กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
(DITP) กระทรวงพาณชิย์ www.ditp.go.th หรอื
สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

กอน.รับลกู “สรุยิะ” ถกปรับโครงสร้าง กบ.-
เคาะรา คาอ้อย ผวาหีบอ้อย 27 วัน ลอบเผา
อ้อยพุง่สูงถงึ 4 ล้านตนั กงัวลฝุน่พษิเร่ิมรุนแรง 
หลายพืน้ที ่กทม. อากาศแย่เริม่กระทบประชาชนและ
อตุสาหกรรมท่องเท่ียว เร่งประสานมหาดไทย-ทส. 
ชีเ้ป้าจดุเสีย่ง จบักมุลกัลอบเข้มข้น

แก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศ 
ที่เกิ ดจากการเผาอ้อย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ได้ก�าหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดกูารผลติปี 
2565/2566 เป็น 0% เพือ่คืนอากาศบริสทุธ์ิให้คนไทย 
กว่า 60  ล้านคนในช่วงที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 
และยงัเป็นการหนนุภาคเศรษฐกจิด้านการท่องเทีย่ว 
โดยล ่าสุดได ้ เพิ่มเป ้านักท ่องเที่ยวต ่างชาติ
ในปี 25 66 จาก 20 ล้านคนเป็น 25 ล้านคน
แล้ว ซึ่งจากการติดตามข้อมูลการหีบอ้อย ฤดู
การผลิต  2565/66 อัพเดตสถานการณ์ล่าสุด
ตั้งแต ่ วันที่  1-27 ธันวาคม 2565 พบว ่า  
มปีรมิาณอ้อยเข้าหบีแล้ว กว่า 15 ล้านตัน จ�านวน
นีเ้ป็นอ้อยถูกลกัลอบเผาสงูถงึ 4.1 ล้านตนั หรอืคดิ
เป็นสัด ส่วนถึง 27.36% ซึ่งมากกว่าฤดูการผลิต
ปี 2564 /2565 ที่มีสัดส่วนอ้อยที่ถูกลักลอบเผา 
27.28% จากสัดส่วนการลักลอบเผาอ้อยที่เพิ่ม
ขึน้ ถื อเป็นสถานการณ์ทีค่่อนข้างวกิฤต ท�าให้เกิด
มลพษิทางอากาศท่ีส่งผลกระทบโดยตรงกบัสขุภาพ
ประชนชนกว่า 60 ล้านคน และบรรยากาศของภาค
การท่องเทีย่ว 

นายภานุวฒัน์ กล่าวว่า จากข้อมูลลกัลอบเผา
ช่วง 28  วนัทีเ่ปิดหบี ยงัพบว่าม ี 5 จังหวดัทีเ่ผา
อ้อยสงูสดุ คอื นครราชสีมา 6.7 แสนตนั กาฬสินธ์ุ  
4.2 แสนตัน อดุรธาน ี4.1 แสนตัน ขอนแก่น 3.5 แสนตนั 
และหนองบวัล�าภู 2.6 แสนตนั ล่าสุด สอน.ยังได้
ตดิตามส ถานการณ์ฝุน่ละอองพบข้อมลูทีน่่าสนใจ
จากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร 
เมือ่วันที ่28 ธนัวาคม 2565 พบว่า ฝุ่นพเีอม็ 2.5 
มีค่าเกินมาตรฐานมากถึง 13 พื้นท่ี ปริมาณฝุ่น
ที่พบ 3 1-69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./
ลบ.ม.) บ่งชีว่้าสภาพอากาศของกรงุเทพมหานคร
เริ่มแย่ลง ขณะที่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สอน.  
ได้ประสานข้อมลูกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการตดิตาม
สถานการณ์การลกัลบิเผาอ้อนซ�า้ซากรายพืน้ทีแ่ละ
ใช้มาตร การทางกฎหมายอย่างจรงิจงักบัผูล้กัลอบ
เผาอ้อย ขณะเดียวกนั สอน. จะเชญิโรงงานน�า้ตาล
มาหารอื ร่วมกนั เพือ่หามาตรการในการสนับสนุน 
ไม่ให้มีการลกัลอบเผาอ้อย อนัเป็นต้นเหตขุองปัญหา
ฝุน่พเีอม็ 2.5 ทีเ่ริม่มีความรนุแรงในเวลาน้ี

กอน.เร่งประสาน มท. และ ทส. 
แก้ปัญหาการลกัลอบเผาอ้อยซ�า้ซาก

ภานวัุฒน์ ตริยางกรูศรี

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่สนใจจะขอรับ 
การสนับส นุนในกิจกรรม Cross-Border  
e-Commerce จากโครงการ ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี ้
1) เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ไทย 2) เป็นนติบิคุคล
จดทะเบีย น 3) มีประสบการณ์ในการส่งออก  
มีมูลค่า การส่งออกเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ไม่เกิน 
500 ล้านบาท 4) เป็นสมาชกิกรมฯ และเป็นสมาชกิ
ผูข้ายในแพลตฟอร์ม thaitrade.com ของกรมฯ 
5) เป็นสมาชกิสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สภาหอการ ค้าแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสนิค้า 
ทางเรอืแห่งประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึง่ ทัง้น้ี 
ผูป้ระกอ บการทีย่งัไม่เคยมปีระสบการณ์ส่งออก 
กย็งัมโี อกาสเข้าร่วมโครงการได้ โดยต้องเข้ารบั
การอบรมหลกัสูตรทีท่างโครงการให้การรับรอง

“ขณะนี้โ ครงการ SMEs Pro-active  
อยูร่ะหว่างการเปิดรบัสมคัรจนถึงวนัที ่20 มกราคม 

นายภานวุฒัน์ ตริยางกรูศรี รองปลดักระทรวง
อตุสาหกร รม รกัษาการเลขาธกิารส�านกังานคณะ
กรรมการอ้อยและน�า้ตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า 
เม่ือวันท่ี 29 ธนัวาคม 2565 คณะกรรมการอ้อยและ
น�า้ตาลทราย (กอน.) โดยมี นายณัฐพล รงัสิตพล 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรมเป็นประธาน ได้จดัการ
ประชมุเพือ่ขบัเคลือ่นมาตรการต่างๆ ในการดแูล
ชาวไร่ ตลอดจนอตุสาหกรรมอ้อยและน�า้ตาลทราย
ทั้งระบบ รวมทั้งเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษ 
ด้านฝุ่นล ะอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อย 
ตามนโยบายของ นายสุริยะ จงึรุ่งเรืองกจิ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม 

ส�าหรบัวาร ะหลกัในการประชมุนดันีค้อื การ
แต่งตั้งคณ ะกรรมการบริหาร (กบ.) เพื่อให้ กบ. 
สามารถจดัประชมุวาระส�าคญัในวนัที ่4 มกราคม 
2566 ได้แก่ การเคาะราคาอ้อยขัน้สดุท้ายของฤดู
การผลิตปี 2564/65 และหากองค์ประกอบการ
ก�าหนดราคาอ้อยข้ันต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 
ครบถ้วนแล้ว จะพิจารณาก�าหนดราคา และรบัฟัง
ความเหน็ผู้ มีส่วนได้เสยีเพือ่เสนอทีป่ระชมุ กอน. 
พจิารณานดัถดัไป 

ทีป่ระชมุ ก อน. ได้มีการเน้นย�า้ถงึชาวไร่และ
โรงงานน�้าตา ลให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อ

ภสูติ รัตนกลุ เสรเีรงิฤทธิ์

ทพิานนั ศริชินะ

กรมส่งเสรมิก ารค้าระหว่างประเทศ (DITP) 
เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ขอรับ
การสนบัสนุนจ ากโครงการ SMEs Pro-active  
เพือ่เข้าร่วมค้าออนไลน์กบัแพลตฟอร์มชือ่ดังระดับ
โลก ยืน่ใบสมัครได้ตัง้แต่วนันีถ้งึ 20 มกราคม 2566

นายภูสิต รัต นกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรม 
ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวง
พาณชิย์ เปิดเผยว่า ขณะนีโ้ครงการส่งเสรมิและ
เพิม่ศกัยภาพ ของผูป้ระกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หรื อ SMEs Pro-active ได้เร่ิมเปิด
รบัสมคัรขอรั บการสนบัสนนุกจิกรรมในกลุม่ใหม่
เพิม่เตมิ ได้แก่ กจิกรรมส่งเสรมิการค้าพาณชิย์
ข้ามพรมแดน หรอื Cross-Border e-Commerce 
โดยผูป้ระกอบการ SMEs ทีส่นใจสามารถขอรบั
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกผู้ขายในแพลตฟอร์ม B2B ชัน้น�า อย่างเช่น 
Alibaba หรอื Klangone และ GlobalConnect 
ได้ในวงเงินสูงสุดครั้งละ 100,000 บาท และ 
ผู้ประกอบการ แต่ละราย มโีอกาสใช้สทิธิส์�าหรบั
กจิกรรมในกลุม่นีไ้ด้ถึง 6 คร้ัง จนถึงระยะเวลา
สิน้สุดโครงการในเดอืนกนัยายน 2567

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจ�า
ส�านักนายกรัฐ มนตรี แถลงว่า ทีป่ระชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม .) เห็นชอบและอนุมัติตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไขโครงการสนิเช่ือธรุกจิชมุชนสร้างไทย 
โดยขยายระยะเว ลาด�าเนินโครงการสินเชื่อ
ธรุกจิชมุชนสร้างไทย ออกไปอกี 3 ปี จากเดมิ
สิน้สุดวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เป็นส้ินสดุ 
วนัที ่30 พฤศจกิายน 2568 และปรบัช่ือโครงการ 
จาก “โครงการสนิเชือ่ธรุกจิชมุชนสร้างไทย” เป็น 
“โครงการสนิเชือ่ธุรกจิชมุชนสร้างไทย ระยะ
ที ่2” เพือ่ให้เป็นกลไกขบัเคลือ่นการสนับสนนุ
สนิเชือ่ในการ ปฏริปูภาคการเกษตร การสร้าง
กจิกรรมและมลู ค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ เกดิการ
จ้างงานในชมุช นอย่างต่อเนือ่ง และยกระดบั
คุณภาพการผลติ สนิค้าเกษตรในห่วงโซ่มลูค่า
เพิม่ให้ได้มา ตรฐานตรงตามความต้องการของ
ตลาด รวมทัง้ท�าให้เกดิความยัง่ยนืตามแนวทาง 
BCG Model 

ครม.ขยายสินเช่ือธุรกจิชุมชนไทย 
“เฟส 2” ต่อยอดเศรษฐกจิ BCG

ทัง้น้ี ได้เพ่ิมเตมิกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร 
บคุคลทัว่ไป ลกูค้า Smart Farmer (คอืเกษตรกร
ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 
นวัตกรรม รวมถงึข้อมูลหรือแนวคิดทางธรุกจิแบบใหม่ 

เพือ่ผลักดนัประสิทธิภาพการผลติให้ได้มากทีส่ดุ
ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสมที่สุด) ชุมชนที่
อยูร่ะหว่างกระบวนการพฒันาของ ธ.ก.ส. และ
กลุม่ผูใ้ช้น�า้ทีพ่ฒันาเป็นกลุม่ผูผ้ลติตามโครงการ
พัฒนาแหล่งน�้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบกับได้ขยายวัตถุประสงค์ ให้
สอดคล้องกับการด�าเนินโครงการ ในการปฏิรูป
ภาคการเกษตร สร้างกจิกรรมทางเศรษฐกจิใหม่
หรอืต่อยอดธรุกจิชมุชนเดมิ โดยการปรบัเปลีย่น
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมหรือด�าเนิน
การตามแนวทาง BCG Model ภายใต้หลกัการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง หรอืโครงการพัฒนาการบรหิารจดัการ
แหล่งน�้าเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้ความ
ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็น
กลไกการขับเคลื่อน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพการผลิต รองรับการแข่งขัน 
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ี สังคมเศรษฐกจิ 
และสิง่แวดล้อม

น.ส.ทพิานัน กล่าวว่า โครงการนีจ้ะเป็นสนิเชือ่ 
เพื่อเป็นค่าลงทุนในการด�าเนินกิจการและเป็น
ค่าใช้จ่ายหมุนเวยีนในการด�าเนนิกจิการทีม่อีตัรา

ดอกเบีย้เพยีงร้อยละ 0.01 ต่อปี เป็นระยะเวลา 
3 ปี หลงัจากน้ันจะคดิอตัราดอกเบ้ียตามเกณฑ์
ปกตขิองธนาคาร ซึง่โครงการเดมิทีส่ิน้สดุไปแล้ว
มผีูไ้ด้ประโยชน์จากการขอสนิเช่ือ 5,155 กลุม่/
ราย ส�าหรบัสนิเชือ่ทัง้หมด 22,933.22 ล้านบาท 
ท�าให ้ยังเหลือวงเงินสินเชื่ออีกประมาณ 
27,066.78 ล้านบาท จากวงเงินเต็ม 50,000 
ล้านบาท

“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
มุ ่งมั่นโครงการนี้ให ้มีความต่อเนื่องเพื่อให้มี
ทนุหมนุเวยีนแก่เกษตรกร ท�าให้เกดิการปฏิรปู
ภาคการเกษตร สร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขนัให้ชมุชน และเกดิกจิกรรมและเพิม่มลูค่า
ทางเศรษฐกจิ เกิดการจ้างงานในชุมชน รวมถึง
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนทุกท้องถ่ินทั่วไทย 
ดงันัน้ทีป่ระชมุ ครม.ยงัเหน็ชอบให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้องควรให้ความส�าคญักบัการประเมนิผล 
เพื่อหารูปแบบการด�าเนินธุรกิจที่ประสบความ
ส�าเร็จ และท�าการขยายผลเพื่อสนับสนุน
ให้การปรับโครงสร้างการผลิตและบริการ 
ภาคการเกษตรของไทยไปสูเ่ศรษฐกจิฐานนวตักรรม
และการเปลีย่นผ่านการผลติและการบรโิภคไปสู่
ความยัง่ยนืต่อไป” น.ส.ทพิานนั กล่าว

อุตรดิตถ์ : นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อตุรดติถ์ เปิดเผยว่า เร่ิมต้นปี 2566 ยงัมปีระชาชนออกจบัจ่ายใช้สอย 
เป็นจ�านวนมาก จึงประสานส่วนที่เก่ียวข้องควบคุมมาตรการราคาสินค้า
และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ส�านักงานสาขาชั่งตวงวัด  
กรมการค้าภายใน ส�านกังานพาณิชย์จังหวดัอตุรดติถ์ ออกตรวจสอบตราชัง่ 
แก่ผู ้ประกอบการร้านค้าในการใช้เครื่องชั่งให้มีความเท่ียงตรง  
เพือ่เป็นการป้องปรามมิให้เป็นการเอาเปรยีบผูบ้ริโภค

ทัง้นี ้ กระทรวงพาณชิย์ ได้ด�าเนนิโครงการพาณชิย์ลดราคาช่วย
ประชาชน Lot 22 (new year grand sale 2023) ไปจนถงึวันที่ 
31 มกราคม 2566 เพือ่เป็นการช่วยเหลอืประชาชนในการลดค่าครองชพี 

และเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 2566 
ซึง่จังหวัดอุตรดติถ์ได้ด�าเนนิการทีห้่างสรรพสนิค้าเทสโก้โลตสั แม็คโคร 
และร้านพทินูซปุเปอร์

จ.อุตรดิตถ์ คุมเข้มราคาสนิค้า
คุ้มครองผูบ้รโิภค เริม่ต้นปี 66

เพรชรบรุ ี : นางสาวจนิตะณา ป่ินสภุา พาณชิย์จงัหวัดเพชรบรีุ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที ่ร่วมตรวจเยีย่มและตดิตามผลการด�าเนนิกจิกรรม 
“พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 22 (New Year Grand Sale 
2023)” ร่วมกบัผูป้ระกอบการห้างค้าปลกีค้าส่งจ�านวน 5 แห่ง ณ ห้าง
สหไทย ห้างแมค็โคร ห้างบิก๊ซ ีห้างโรบินสนั และ ห้างโลตสั ลดราคา
สนิค้าอปุโภค บรโิภค ทีส่�าคัญ ได้แก่ อาหารสด อาหารแปรรปู ข้าวสาร 
ของใช้ประจ�าวนั เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เครือ่งแต่งกาย โดยลดสงูสุดถึง 70% 
เพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่า

ท้องตลาดทัว่ไป เป็นการช่วยลดภาระค่าครองชพีให้ประชาชน โดยด�าเนิน
กจิกรรมตัง้แต่วนัที ่21 ธนัวาคม 2565 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2566

พาณชิย์เพชรบุร ี/ค้าปลีก-ค้าส่ง
จดั New Year Grand Sale 2023

จ.อุบลราชธานี ตรวจราคาสินค้า
งานประจ�าปี 66 “ลานขวัญเมือง”

อบุลราชธาน ี: นายก�าพล สริริตัตนนท์ รองผูว่้าราชการจงัหวัด
อบุลราชธาน ี พร้อมด้วย พาณชิย์จงัหวดัอบุลราชธาน ี น�าเจ้าหน้าที่
ออกตรวจติดตามและก�ากับดูแลราคาสินค้า อุปโภค-บริโภค และบริการ  
ในงานประจ�าปีจงัหวดัอบุลราชธานี ประจ�าปี 2566 โดยตรวจในพืน้ทีก่าร
จดังานฯ บริเวณลานขวญัเมือง อ�าเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธาน ีซึง่มี
ก�าหนดจดังานประจ�าปีข้ึนในระหว่างวนัที ่29 ธนัวาคม 2565 ถงึวนัที่  

7 มกราคม 2566 เพือ่ประโยชน์ต่อผู้บรโิภคให้ได้รบัความเป็นธรรม
ในการจับจ่ายใช้สอย และเลือกซือ้สนิค้าหรอืบรกิารในงานประจ�าปีฯ 
โดยได้ด�าเนนิการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า การจ�าหน่ายราคา
สนิค้าตรงตามป้ายแสดงราคา การจ�าหน่ายสินค้าในราคาทีเ่หมาะสม 
และก�าชบัให้ผูป้ระกอบการ ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
เนือ่งจากช่วงนีป้ระชาชนได้เริม่ออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจ�านวนมาก 
เพือ่สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัประชาชนผู้บรโิภค

ทัง้น้ี จงัหวดัอบุลราชธาน ีขอแนะน�าประชาสมัพนัธ์ ให้ผูบ้รโิภค 
(ผู้ซื้อ) ตรวจสอบราคาและรายละเอียดต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ  
หากพบมกีารด�าเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรมทางการค้า  
สามารถแจ้งทางสายด่วน 1569 หรือแจ้งต่อส�านักงานพาณิชย์ 
จงัหวัดฯ หรอืศนูย์ด�ารงธรรมจงัหวดั

ททท.ภูเกต็ พร้อมรบัข่าวจนีเปิดประเทศ
ผูว่้าฯ ภเูกต็ ส่งคลปิ ‘สวัสดีปีใหม่’ ถงึชาวจนี

ภเูกต็ : ททท.ภเูกต็ พร้อมต้อนรับนกัท่องเท่ียวจนี เตรียมเมนเูดด็ 
‘‘กุง้มังกร-สบัปะรดภเูกต็” ต้อนรบัช่วงเทศกาลตรษุจนี นอกจากน้ี 
 ยงัได้อดัคลปิผูว่้าราชการจงัหวดัภเูกต็ สวสัดปีีใหม่นกัท่องเทีย่วชาวจีน 
โดยส่งให้ ททท.ส�านกังานจนี น�าไปเผยแพร่ เน้นว่า “ภเูกต็ยงัรอคณุอยู่ 
โปรดอย่าลมืภูเกต็”

นางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู ้อ�านวยการการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ส�านักงานภเูกต็ กล่าวว่า การทีมี่ข่าวว่านักท่องเท่ียวจนี 
จะเข้ามาจงัหวดัภเูกต็ วนัที ่8 มกราคม 2566 เป็นสญัญาณทีด่ขีอง 
ภเูกต็และประเทศไทย โดย นายยทุธศักดิ ์สภุสร ผู้ว่าการการท่องเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย ประกาศและประชุม ททท. ทั้งหมดเพื่ออับเดต
สถานการณ์ตลาดจนี ซึง่ทาง ททท.จะมีแคมเปญออกมา ภายใต้การ
ประชุมหารือกับทุกฝ่ายในการเตรียมความพร้อมรับตลาดจีน อาทิ 
การเตรยีมเมนูอาหารกุง้มงักร และสบัปะรดภเูกต็ ในเทศกาลตรษุจนี

นนัทาศริ ิรณศริิ

ทีจ่ะถงึนี ้ และอดัคลปิผูว่้าฯ ภเูกต็สวสัดปีีใหม่พร้อมรบันกัท่องเทีย่ว
ชาวจีน โดยส่งให้ ททท.ส�านกังานจนี เน้นว่าภเูก็ตยงัรอคณุอยู ่โปรด
อย่าลมืภูเกต็ ให้นกัท่องเทีย่วจนีรบัรูว่้าเรารอต้อนรบัการเข้ามาของ
นกัท่องเทีย่วจนี

“ภาพรวมการท่องเทีย่วภเูกต็ ตอนนีม้นีกัท่องเทีย่วเข้ามาจ�านวน
มาก เป็นคนต่างชาติมากกว่าคนไทย เป็นนักท่องเที่ยวที่หนีหนาว 
เข้ามาหาสถานทีท่่องเทีย่วทีอ่บอุน่และสวยงาม บางคนไม่ได้มา 3 ปี
แล้วจากโควดิ และอยากกลบัมาท่องเทีย่วสถานทีเ่ดิม พกัโรงแรมเดมิ  
มาเจอเพื่อนเดิมๆ โดยเฉพาะเที่ยวถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต 
ทีม่คีวามสวยงามเป็นท่ีประทบัใจ ของนกัท่องเทีย่ว”

ททท.คาดการณ์ว่า ตัง้แต่วนัที ่30 ธ.ค. 65-2 ม.ค. 66 จะมรีายได้ 
หมุนเวียนระบบเศรษฐกจิ กว่า 6,600 ล้านบาท อัตราเข้าพักเฉลีย่ 77% 
บางโรงแรมเตม็ถงึ 100% และบางโรงแรมต้องปรบัปรงุรโีนเวตหลงัจาก 
ปิดมานาน จงึท�าให้มห้ีองพกัไม่เตม็ โดยมนีกัท่องเทีย่วเข้ามาภูเกต็และ
ประเทศไทยประมาณ 10 ล้านคนทัว่ประเทศแล้ว และในส่วนค่าตัว๋
เครือ่งบินทีมี่ราคาแพง ทางหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมีการหารอืกนั คาดว่า 
น่าจะมข่ีาวดีในเรว็ๆ นี้

“ททท.ภเูกต็ ขอบคณุทกุภาคส่วนทีร่่วมมอืกนัในช่วงฝ่าฟันอุปสรรค
ทีล่�าบากกนัมา ตอนนีเ้หน็ผลแล้ว จะเหน็ว่ามนีกัท่องเทีย่วเข้ามาทุก
มมุเมอืงของภเูกต็ ขอให้ร่วมกนัเป็นเจ้าบ้านทีด่ต้ีอนรบันกัท่องเท่ียว
ชาวไทยและชาวต่างชาตทิกุคนทีเ่ข้ามาถอืเป็นแขกของจงัหวัดภเูก็ต” 
นางสาวนนัทาศริ ิกล่าว

จ.ตราด Kick Off ขจดัความจน
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ตราด : นายช�านาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  
เป็นประธานกิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนการด�าเนินงานขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่จังหวัดตราด ในระยะต่อไป ประจ�าปี 
2566 ซึง่ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดตราดจดัข้ึน โดยมี นายกฬัชยั 
เทพวรชยั รองผูว่้าราชการจังหวดัตราด นายณรงค์ เทพเสนา รองผูว่้า
ราชการจังหวดัตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการบรหิารศนูย์อ�านวยการ
ขจดัความยากจนและพัฒนาคนทกุช่วงวยัอย่างย่ังยนื ตามหลกัปรชัญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงจังหวดัตราด (ศจพ.จ.ตร.) จากหน่วยงานภาครฐั  
ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม ทีห้่องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง 
จงัหวัดตราด พร้อมทัง้มกีารถ่ายทอดผ่านระบบ ZOOM MEETING ไปยงั
ศนูย์อ�านวยการขจัดความยากจนและพฒันาคนทกุช่วงวยัอย่างย่ังยืน
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงระดบัอ�าเภอทกุแห่ง

“ขอให้ทมีพีเ่ล้ียง ด�าเนินงานเอกซเรย์ รายบคุคล ในทกุรายครัวเรอืนที่
ยากจน เพือ่เร่งส่งเสรมิอาชีพ ยกระดบัรายได้เป็นรายบุคคล ให้เกิด
การแก้ไขปัญหาได้อย่างยัง่ยนื และขอให้มกีารวางระบบการติดตาม

การแก้ไขปัญหาความยากจนรายครวัเรือนในทกุๆ สัปดาห์ เพือ่เป็นการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเรว็และย่ังยนื” ผูว่้าราชการจังหวดัตราด กล่าว

นายอิรยศ อเนก พฒันาการจงัหวัดตราด กล่าวว่า ตามทีผู่ว่้าราชการ
จงัหวัดตราด ในฐานะประธานศนูย์อ�านวยการขจดัความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ ได้มอบหมายให้ส�านักงานพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัตราด บรูณาการข้อมลูทัง้ในระบบ TPMAP และ Thai 
QM เข้าร่วมกนัรวม 9 ด้าน พร้อมทัง้ตัง้คณะท�างาน 9 คณะรบัผดิชอบ 
การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับบคุคลและระดับครวัเรือน ให้แล้ว
เสรจ็ภายในวันที ่30 กนัยายน 2566 จงึได้จัดให้มกีาร Kick Off การ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยัง่ยนืตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั
ตราดในระยะต่อไป

ช�านาญวิทย์ เตรตัน์
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ออกแพ็กเกจรับปีใหม่ ดึงดูดลงทุน 
ใน 4 นคิมอตุสาหกรรม เช่ือปี 2566 ยอดขาย/
เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จากการ
เคลือ่นย้ายการลงทนุของหลายประเทศ ท�าเล
ทีต่ัง้ของไทย รวมถงึมาตรการกระตุน้การลงทนุ
ของรัฐบาล

นายวีริศ อัมระปาล ผู ้ว ่าการการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า 
ปี 2565 เป็นปีท่ีดีของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (กนอ.) ทีป่ระสบความส�าเรจ็
ตามเป้าหมายการขาย/เช่าที่ดินในพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมให้กับนักลงทุนหลายราย ดังนั้น 
ในปี 2566 กนอ.จึงก�าหนดมาตรการส่งเสริมการ
ขายและให้เช่าทีด่นิในนิคมอตุสาหกรรม ประจ�า
ปีงบประมาณ 2566 เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประกอบการ 
ในการลดอัตราค่าเช่า และอัตราซื้อขายที่ดิน 
รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามา
เช่าและซือ้ทีด่นิในพืน้ทีน่คิมอุตสาหกรรมเพือ่ใช้
เป็นฐานการผลิตและการลงทุน โดยมาตรการ
ดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและ 
รายใหม่ในพ้ืนทีน่คิมอตุสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย 
นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์
ซิตี้ จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสงขลา 
(ระยะที่1) จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรม
สระแก้ว จงัหวดัสระแก้ว และนิคมอตุสาหกรรม
พิจิตร จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว 
จะมีผลบังคับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565- 
30 กันยายน 2566 

1. นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ ในส่วนพื้นที่
รับเบอร์ซิตี้ จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับ
การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี นับจากวันที่ท�า
สญัญา และได้รบัการยกเว้นค่าบรกิารบ�ารุงรักษา 
สิ่งอ�านวยความสะดวก 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู ้เช่ารายเดิมได้รับ
การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 2 ปี นับจากวันที่ท�า
สญัญา และได้รบัการยกเว้นค่าบรกิารบ�ารุงรักษา 
สิ่งอ�านวยความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี  
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้ทีด่นิจาก กนอ.

ส�าหรับผู้ที่จะซื้อจะขายรายใหม่ได้ส่วนลด 
15% ของอัตราราคาขายที่ดิน และได้รับการ
ยกเว้นค่าบรกิารบ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวยความสะดวก 
1 ปี นบัตัง้แต่วนัทีท่�าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ ส่วนผู้ที่
จะซือ้จะขายรายเดิมได้ส่วนลด 20% ของอัตรา

กนอ.ออกแพก็เกจ ลดราคาขาย-เช่า
ดึงดูดนักลงทุน ใน 4 นิคมอุตสาหกรรม

ราคาขายทีด่นิ และได้รบัยกเว้นค่าบรกิารบ�ารงุ
รกัษาสิง่อ�านวยความสะดวก 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
ท�าสญัญาซือ้ขายทีด่นิ

2. นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่ 1) 
จ.สงขลา ผู้เช่ารายใหม่จะได้รับการยกเว้น 
ค่าเช่า 3 ปีแรก นบัจากวนัทีท่�าสญัญา และได้รบั
การยกเว้นค่าบ�ารงุรกัษาส่ิงอ�านวยความสะดวก
เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วันทีไ่ด้รับอนญุาต
ให้ใช้ที่ดิน ส่วนผู้เช่ารายเดิมได้รับการยกเว้น 
ค่าเช่า 3 ปีแรก นบัจากวันทีท่�าสัญญา ได้ส่วนลด
ค่าเช่าทีด่นิ 25% ในปีที ่4 ของค่าเช่าทีด่นิในปี
นัน้ และได้รบัการยกเว้นค่าบ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวย
ความสะดวกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่วนัที่
ได้รบัอนญุาตให้ใช้ทีด่นิจาก กนอ.

3. นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จ.สระแก้ว 
ผู้เช่ารายใหม่ได้รับการยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 1 ปี 
นับจากวันที่ท�าสัญญา และได้รับการยกเว้น 
ค่าบริการบ�ารุงรกัษาส่ิงอ�านวยความสะดวก 1 ปี 
นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้ทีด่นิ ส่วนผูเ้ช่า
รายเดมิได้รบัการยกเว้นค่าเช่าทีด่นิ 3 ปี นบัจาก
วันที่ท�าสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการ
บ�ารงุรกัษาสิง่อ�านวยความสะดวก 1 ปี นบัต้ังแต่
วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดิน นอกจากนี้ ยังมี
มาตรการส่งเสริมการเช่าโรงงานมาตรฐานใน
นิคมอตุสาหกรรมสระแก้ว โดยทัง้ผูเ้ช่ารายใหม่
และรายเดิมจะได้รับการยกเว้นค่าเช่าโรงงาน
มาตรฐาน 2 ปี นบัจากวนัทีท่�าสญัญา และได้
รับการยกเว้นค่าบริการบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวย 
ความสะดวก 1 ปีแรก นบัตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้
ใช้ทีดิ่นจาก กนอ.

ญหาภั ยแล ้ งกั บน�้ าหลากในพื้ นที่ 
ภาคตะวันออกน้ัน แม้จะไม่ได้เกดิขึน้ทุกปี 

แต่เกิดขึ้นทีไรก็สร้างความเสียหายรวมกัน 
มมีลูค่านับร้อยล้านบาท บางปีก็สงูแตะพนัล้านบาท  
เพราะพื้น ท่ี ท่ีได ้รับผลกระทบส ่วนใหญ่ 
อยูใ่นเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ฉะเชิงเทรา 
ชลบรีุ และระยอง รวมท้ังจนัทบรุ ีอย่างเมือ่ปี 
62 กเ็พิง่เจอภยัแล้งหนกัสดุในรอบ 14 ปี

“อสีท์ วอเตอร์” เดนิหน้าเสริมความม่ันคง
ด้านน�า้ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก  
หรือ EEC จับมอื “อมตะ วอเตอร์” ร่วมศกึษา
แนวทางการบรหิารจัดการน�า้ และสร้างความ
เชือ่มัน่ตลอดจน ตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้น�า้ในระยะยาวในพ้ืนทีภ่าคตะวันออกให้เป็น
เขตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ อีสท์ วอเตอร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอื เรือ่งการร่วมศกึษาแนวทางการ
บรหิารจดัการน�า้ ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก กับ นายชชูาต ิ สายถิน่ กรรมการ
บรษิทั อมตะ วอเตอร์ จ�ากดั เพือ่เสรมิความ

ปั

4. นคิมอตุสาหกรรมพิจิตร จ.พจิติร ผูเ้ช่า 
รายใหม่ได้รบัการยกเว้นค่าเช่าทีด่นิ 2 ปี นบัจาก
วันที่ท�าสัญญา และได้รับการยกเว้นค่าบริการ
บ�ารุงรักษาส่ิงอ�านวยความสะดวก 1 ปี นับ
ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัอนญุาตให้ใช้ท่ีดนิ ส่วนผูเ้ช่าราย
เดมิได้รบัยกเว้นค่าเช่าทีด่นิ 3 ปี นบัจากวนัทีท่�า
สัญญา และได้รบัการยกเว้นค่าบรกิารบ�ารงุรกัษา
สิง่อ�านวยความสะดวก 1 ปี นบัต้ังแต่วนัท่ีได้รบั
อนญุาตให้ใช้ทีด่นิจาก กนอ. 

“ปี 2566 กนอ.เปิดรับศักราชใหม่ด้วยการ
จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่นิคม
อุตสาหกรรม 4 แห่ง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทนุในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพ ลดภาระ/ต้นทุนการ
ลงทนุของผูป้ระกอบการ ท้ังการยกเว้นค่าบรกิาร 
ค่าบ�ารุงรักษาสิ่งอ�านวยความสะดวก เชื่อว่า
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์จากการ

เคลื่อนย้ายการลงทุนจากหลายประเทศ อาทิ 
จนี และซาอุดอิาระเบยี ท่ีนกัลงทนุมีความม่ันใจ
ต่อศักยภาพของประเทศไทยเนื่องจากมีท�าเล
ที่ตั้งเหมาะสมเอื้อต่อการลงทุน ขณะเดียวกัน
มาตรการเพือ่กระตุ้นการลงทุนของรฐับาล ก็เป็น 
อกีหนึง่แรงดงึดดูทีส่�าคญั หรอืแม้แต่ความเชือ่มัน่ 
ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ 
ก็ท�าให้นักลงทุนเกิดความเช่ือม่ันกับการลงทุน
ในประเทศไทย อย่างไรกต็าม กนอ.ยงัคงมุง่มัน่
พร้อมให้บริการอย่างเตม็ที ่ เชือ่ว่าการออกแพก็เกจ 
ครั้งนี้ จะสามารถจูงใจนักลงทุนเพ่ิมมากขึ้น  
ส่งผลให้การลงทุนในปีนี้ฟื้นตัวได้ตามเป้าอย่าง
แน่นอน” นายวีรศิ กล่าว

ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถติดตาม
รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการข้างต้นได้จากประกาศ
และมาตรการส่งเสริมการเช ่าที่ดิน ได ้ที่  
contact@ieat.mail.go.th และ investment.1@
ieat.mail.go.th หรอืท่ีโทรศัพท์ 0 2253 0561  
ต่อ 2123 หรือ Call Center 0 2207 2700

อีสท์ วอเตอร์ ผนึก อมตะ วอเตอร์ 
เสรมิแกร่งบรหิารจดัการน�า้ใน EEC 

น�้าดิบ และดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียให้กับผู ้
ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ 
จังหวัดชลบุรีและระยอง โดยจะร่วมกันศึกษา
แผนการบรหิารโครงการน�า้ครบวงจร อนัได้แก่ 
น�า้ดิบ น�า้อตุสาหกรรม การบ�าบดัน�า้เสยี และ
การน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ นอกจากน้ี ยังร่วมกัน
ศึกษารูปแบบธุรกิจ และพัฒนารูปแบบการ
บรหิารจดัการน�า้เพือ่เพ่ิมประสิทธภิาพของแหล่ง
กกัเกบ็น�า้ โครงข่ายท่อ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ
การใช้น�า้ในพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก
อกีด้วย

อีสท์ วอเตอร์ พร้อมสนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกหรือ EEC มขีดีความสามารถในการ
ให้บรกิารส่งจ่ายน�า้เพือ่สนบัสนนุโครงการภายใต้ 
การดูแลของ EEC 2 โครงการส�าคัญดังนี้ 
การให้บริการน�้าครบวงจรเต็มรูปแบบให้แก่ 
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (EECA) และ 
การให้บริการผลิตน�้าประปาให้แก่โครงการ 
วังจันทร์ วัลเลย์ (EECI) เป็นการบูรณาการ 
การบรหิารจัดการน�า้ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เน้น
ความเป็นเอกภาพและเสถยีรภาพ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการใช้น�า้ได้อย่างเพยีงพอ 
ม่ันใจได้ว่าความร่วมมือในคร้ังน้ี จะช่วยสร้าง

ปี 2566 ถอืเป็นปีหวัเลีย้วหวัต่อของเศรษฐกจิ
ไทย เนือ่งจากวกิฤตมากมายในปี 2565 ทัง้

สงครามรัสเซีย-ยูเครน ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคร้ายโควดิ-19 ท�าให้เร่ือง เงินๆ ทองๆ ทัง้
ไทยและทั่วโลก ต้องประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึง
หลงั ท�าให้หลังจากผ่านมรสมุโรคร้ายมาได้ซกัพกั 
สถานการณ์ต่างๆ เริ่มลงตัว ท�าให้หลายคนเริ่ม 
คาดหวงัเศรษฐกิจในปี 2566 ว่าจะฟ้ืนตวัข้ึน

ทว่า จากปัญหาหลายๆ อย่างยังไม่คลีค่ลาย
แบบหมดจด ทั้งโรคโควิดที่ยังมีแววกลายพันธ ์
ไม่เลกิ ปัญหาสงครามของรสัเซยี – ยเูครนทีย่งัรบกนั 
ข้ามปี ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะ 
รอฟ้ืนตวัแบบช้าๆ จึงเป็นไปได้ว่า เศรษฐกิจไทยที่
มกีารขบัเคลือ่นด้วยการส่งออกและการท่องเทีย่ว 
ซึ่งต้องพึ่งการระหว่างประเทศเป็นหลัก จะย่อม
ได้รบัผลกระทบไปด้วย จงึน่าสงสัยว่าในปี 2566  
ทกุอย่างจะสดใสอย่างท่ีหลายคนหวงัจริงไหม

มีความเหน็ทีน่่าสนใจจาก นายอตุตม สาวนายน 
หวัหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย ได้โพสต์ข้อความ
ผ่านเฟซบุ๊กเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ระบุ
ว่า ความท้าทายและความเส่ียงทางเศรษฐกิจของ
ไทยในปี 2566 ทีม่องว่า ความเส่ียงทางเศรษฐกิจ
หลกัๆ ของไทยผูกอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกจิไทย ปี 66
ลกูผลีกูคน ?!

 โดย : ไข่เจยีวฟู

ทีเ่ศรษฐกจิของประเทศขนาดใหญ่ทัง้สหรฐัฯ จนี 
และยุโรป ก�าลงัจะชะลอตัวลงพร้อมๆ กนั ขณะท่ี 
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ก็ยังไม่มีว่ีแววว่าจะยุติ  
เป็นแรงกดดันต้นทุนพลังงาน ส่งผลต่อเงินเฟ้อ 
และอัตราดอกเบีย้ในตลาดโลก 

หากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงซึ่งอาจรวมถึง
เศรษฐกิจจีน ย่อมกระทบต่อบรรยากาศตลาด 
การท่องเที่ยวเช่นกัน โดยระหว่างที่ทุกฝ่ายเน้น
เตรยีมกจิกรรมรองรับนกัเทีย่ว ภาคเอกชนด้วยการ
สนบัสนนุจากภาครัฐ ควรเร่งการยกระดบัพัฒนา
องคาพยพของภาคการท่องเที่ยวไทยและที่เกี่ยว
เนือ่ง อย่างครอบคลมุไปพร้อมกนั อาท ิการจดัการ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเทีย่ว การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
รายเลก็จ�านวนมากทีจ่ะปรับปรุงกิจการสถานท่ี

ยังไม่รวมถึงการเลือกตั้งที่ก�าลังจะมาถึง 
ผลของการเลือกตั้งต้องสร้างแรงกระเพ่ือมท้ัง
บวกและลบ ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ด้วย
สถานการณ์ผเีข้าผอีอกเช่นนีแ้ล้ว กค็งต้องมาลุน้
กันต่อว่า ชพีจรเศรษฐกจิไทยในปีนียั้งมโีอกาสรอด
ตลอดปีอยู่หรือไม่

ม่ันคงเสถียรภาพด้านแหล่งน�้าและสร้างความ
เชื่อม่ันตลอดจนตอบสนองความต้องการของ 
ผู้ใช้น�า้ในระยะยาวในพืน้ทีภ่าคตะวันออกให้เป็น
เขตอุตสาหกรรมหลกัของประเทศ

ส�าหรับความร่วมมือในคร้ังนี้ระหว่างอีสท์ 
วอเตอร์ และ อมตะ วอเตอร์ เป็นความร่วมมือ
ศกึษาแนวทางการบริหารจัดการน�า้ในพืน้ทีเ่ขต
พฒันาพเิศษภาคตะวนัออกหรอื EEC โดยน�า
ความเชีย่วชาญของ อสีท์ วอเตอร์ ทีเ่ป็นผู้น�าใน
การสร้างความมัน่คงของการจัดการและพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ครบวงจรของประเทศด้วยสมาร์ท
เทคโนโลยี และผูเ้ชีย่วชาญการให้บรกิารน�า้ครบ
วงจร ทัง้น�า้ดบิ น�า้ประปา น�า้อตุสาหกรรม การ
บ�าบดัน�า้เสีย และการน�าน�า้กลบัมาใช้ใหม่ ร่วม
กบั อมตะ วอเตอร์ ผูเ้ชีย่วชาญการด�าเนนิธุรกิจ
จัดการแหล่งน�้าเพื่อผลิตและส่งจ่ายน�้าประปา 

เสถยีรภาพความมัน่คงด้านน�า้เพือ่สนบัสนนุการ
เตบิโตของพืน้ทีเ่ขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก
หรือ EEC ได้เป็นอย่างดี

และเพ่ือตอกย�า้ความม่ันคงของการจดัการ
และพฒันาทรัพยากรน�า้ครบวงจร อสีท์ วอเตอร์ 
จึงสร้างความมัน่คงด้านน�า้อย่างเตม็ท่ี ด้วยการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายท่อส่งน�า้หนองปลาไหล-
หนองค้อ-แหลมฉบัง มูลค่าโครงการ 4,200 ล้าน
บาท จะด�าเนนิการแล้วเสร็จในปี 2566 ซ่ึงการ
ลงทุนวางท่อส่งน�้าสายหลักในครั้งนี้ สามารถ
รองรับความต้องการของผู้ใช้น�้าในพื้นที่ภาค
ตะวันออกในอีก 20 ปีข้างหน้า เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
โครงข่ายท่อส่งน�้า เกิดเป็นโครงข่ายท่อส่งน�้า
ขนาดใหญ่ หรือ Water Grid ทีส่มบรูณ์มากข้ึน 
โดยเชื่อมโยงแหล่งน�้าส�าคัญในภาคตะวันออก
เกอืบทัง้หมด

วริีศ อัมระปาล

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู ้จัดการ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า 
เพือ่เป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูท้ีต้่องการมีบ้าน
เป็นของตนเอง ได้เลือกซื้อบ้านมือสองคุณภาพดี 
และท�าเลที่เหมาะสม สามารถเข้าอยู่อาศัยได้
ทนัทโีดยไม่ต้องเสยีเวลาซ่อมแซม ธอส.ในฐานะ
สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิของรฐั ทีม่พัีนธกิจ “ท�าให้
คนไทยมบ้ีาน” จงึได้จดัท�า “โครงการ บ้าน ธอส.
พร้อมอยู ่GHB NPA ready to move-in” โดย
ธนาคารได้คดัสรรเฉพาะบ้านมอืสอง ธอส. ท�าเลด ี
น�ามาซ่อมแซมปรับปรุง (รีโนเวท) โดยช่าง 
ผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ให้บ้านมสีภาพท่ีสวยงาม พร้อม
เข้าอยู่อาศัยได้ทันทีเหมือนการซื้อบ้านมือหน่ึง 
โดยรายการทรัพย์ทีม่ีราคาจ�าหนา่ยต�า่สดุเพียง 
956,000 บาท เท่านั้น ได้แก่ ทรัพย์ประเภท

ธอส.จดัโปรบ้านมือ 2 พร้อมอยู่
ดอกเบ้ีย 0% นานสูงสุด 24 เดือน

คอนโดมิเนียม ขนาดเนื้อที่ 29.41 ตารางเมตร 
ในโครงการเดอะเซน็เตอร์คอนโดมิเนยีม อาคาร 2 
อ.ล�าลกูกา จ.ปทมุธาน ี ส่วนรายการทีน่่าสนใจ 
อาทิ ทรัพย์ประเภททาวน์เฮ้าส์ ขนาดเนื้อที่ 
17.40 ตารางวา ในโครงการพฤกษาทาวน์ 
ราชพฤกษ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคา
เพียง 2,200,000 บาท และทรัพย์ประเภท
คอนโดมเินยีม ขนาดเนือ้ที ่26.02 ตารางเมตร 
ในโครงการอะพลูคอนโด เขตบางนา กรุงเทพฯ 
รโีนเวทแล้วจ�าหน่ายในราคาเพยีง 1,600,000 บาท 
เท่าน้ัน 

ส�าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ขอรีโนเวท
ทรัพย์ตามความต้องการของตนเอง ลูกค้า
สามารถเลือกบ้านมือสองที่ต้องการ และแจ้ง
ความประสงค์ให้ธนาคารปรบัปรงุขัน้พืน้ฐานให้ 
อาทิ ทาสีใหม่ เปลีย่นสุขภัณฑ์ ประต ูหน้าต่าง 
และอ่ืนๆ (ตามที่ตกลงท�าสัญญากับธนาคาร) 
โดยธนาคารจะด�าเนนิการปรบัปรงุซ่อมแซมให้
ก่อนส่งมอบบ้านให้กบัลกูค้าต่อไป และลกูค้าที่
ซือ้บ้านมอืสอง ธอส. ใน “โครงการ บ้าน ธอส. 
พร้อมอยู่ GHB NPA ready to move-in” 
ยังได้สิทธิ์โปรโมชันสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0%  
นานสงูสดุถึง 24 เดอืน อีกด้วย (เป็นไปตามเงือ่นไข
ทีธ่นาคารก�าหนด) 

อตุตม สาวนายน

ฉตัรชัย ศิริไล

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อ�านวยการ
ส�านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า  
เปิดเผยว่า ดัชนรีาคาผูบ้รโิภคของไทย เดอืนธนัวาคม 
2565 เท่ากบั 107.86 เมือ่เทยีบกบัเดอืนเดยีวกนั
ของปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 101.86 ส่งผลให้อัตรา
เงนิเฟ้อทัว่ไป สงูขึน้ร้อยละ 5.89 (YoY) ตาม
ราคาสนิค้าในกลุม่พลงังาน และอาหาร ทีย่งัสูงกว่า
เดอืนเดยีวกนัของปีก่อน ประกอบกบัฐานราคาใน
เดอืนธนัวาคม 2564 ไม่สูงมากนกั และอปุสงค์ 
ในประเทศปรบัตวัดีขึน้ ทัง้น้ี เม่ือเทยีบกับเดอืน
ทีผ่่านมา ลดลงร้อยละ 0.06 (MoM) โดยลดลง
ต่อเน่ือง เป็นเดอืนท่ี 2 ตามการลดลงของราคา
น�า้มันเชือ้เพลงิ เน้ือสกุร ไก่สด ไข่ไก่ และผลไม้
สด เป็นส�าคญั 

ส่วนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2565 สูงขึ้น
ร้อยละ 6.08 (AoA) ซึง่ใกล้เคยีงกบัทีก่ระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์ไว้ และเมื่อเทียบกับอัตรา
เงินเฟ้อต่างประเทศที่เริ่มชะลอตัวลง (ข้อมูล
ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2565) พบว่า อัตรา
เงนิเฟ้อของไทยอยู่ในระดับท่ีดีกว่าหลายประเทศ 
เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อิตาลี 
เม็กซิโก และอนิเดยี รวมถงึประเทศในอาเซียน 
ลาว ฟิลปิปินส์ และสงิคโปร์ 

เงนิเฟ้อทีส่งูขึน้ร้อยละ 5.89 (YoY) ในเดอืนนี้ 
สาเหตสุ�าคญัมาจากสนิค้าในหมวดอืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่
อาหารและเคร่ืองดืม่ สูงขึน้ร้อยละ 3.87 (YoY) 
ตามราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานที่สูงข้ึนร้อยละ 
14.62 โดยเฉพาะน�า้มนัเชือ้เพลงิ ค่าไฟฟ้า และ
ก๊าซหุงต้ม ตลอดจนค่าโดยสารสาธารณะที่
ปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่เกี่ยวกับท�าความ
สะอาด (น�้ายาล้างจาน น�้ายาปรับผ้านุ่ม ผง
ซกัฟอก) ยาสฟัีน แชมพสูระผม และค่าแต่งผม
ชาย-สตร ีราคาสูงขึน้เลก็น้อย อย่างไรกต็าม ยงั
มสีนิค้าส�าคญัอกีหลายรายการทีร่าคาลดลง อาทิ 
โฟมล้างหน้า แป้งผัดหน้า ผลิตภัณฑ์ป้องกัน
และบ�ารุงผิว เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องซักผ้า  

เงนิเฟ้อของปี 65 สูงขึน้ร้อยละ 6.08 
คาดปี 66 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.0-3.0

เครื่องปรับอากาศ และค่าสมาชิกเคเบิลทีวี  
ส่วนหมวดอาหารและเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 
สงูขึน้ร้อยละ 8.87 (YoY) 

โดยเฉพาะอาหารส�าเร็จรูปที่สูงขึ้นร้อยละ 
9.66 อาท ิ ข้าวราดแกง อาหารเช้า ก๋วยเต๋ียว 
และบะหมี่ก่ึงส�าเร็จรูป ราคาปรับเพิ่มขึ้นตาม 
ราคาวตัถดุบิและต้นทุนการผลติ รวมท้ังเนือ้สกุร 
ไก่สด ไข่ไก่ และข้าวสาร ราคายงัสงูกว่าเดอืน
เดยีวกนัของปีก่อน ตามความต้องการในประเทศ 
ทีป่รับตวัดข้ึีนตามสถานการณ์เศรษฐกจิ ขณะที่
ผักและผลไม้บางประเภทราคาลดลง อาท ิมะเขอื
เทศ กะหล�า่ปล ีพรกิสด ผกักาดขาว มะขามเปียก 
มะพร้าวแห้ง/ขดู กล้วยน�า้ว้า และทเุรยีน 

เงินเฟ้อพ้ืนฐาน เมื่อหักอาหารสดและ
พลงังานออก สงูขึน้ร้อยละ 3.23 (YoY) เพิม่ขึน้
เลก็น้อย จากเดอืนก่อนหน้าท่ีสงูขึน้ร้อยละ 3.22 
(YoY) ตามต้นทนุการผลติท่ียงัอยูใ่นระดบัสงู 

ดัชนีราคาผู ้บริโภคในเดือนนี้ เม่ือเทียบ
กับเดอืนก่อนหน้า ลดลงร้อยละ 0.06 (MoM)  
ลดลงต่อเนือ่งเป็นเดอืนท่ี 2 โดยสินค้าในหมวด
อืน่ๆ ทีไ่ม่ใช่อาหารและเครือ่งด่ืม ลดลงร้อยละ 
0.30 ตามการลดลงของราคาน�้ามันเชื้อเพลิง 
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า (เส้ือและกางเกงบรุษุ)  
ตู้เย็น น�้ายารีดผ้า น�้ายาปรับผ้านุ่ม และผง
ซักฟอก ส�าหรับสินค้าส�าคัญในกลุ่มอาหารที่
ราคาปรบัลดลง อาท ิเนือ้สุกร ไก่สด ไก่ย่าง ไข่ไก่  
ส้มเขยีวหวาน ชมพู ่ฝรัง่ กล้วยน�า้ว้า มะขามเปียก  
และน�า้มนัพชื 

ขณะทีสิ่นค้าอืน่ๆ ราคาเพิม่ขึน้เลก็น้อย อาทิ 
ข้าวสาร ผักสดบางชนิด (ผกัช ีผกับุ้ง ผกัคะน้า) 
กาแฟผงส�าเร็จรูป อาหารบรโิภคในบ้าน-นอกบ้าน 
และค่าโดยสารสาธารณะ 

ส�าหรับอตัราเงนิเฟ้อเฉลีย่ทัง้ปี 2565 สงูขึน้
ร้อยละ 6.08 เป็นระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัทีก่ระทรวง
พาณิชย์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 
5.5-6.5 (ค่ากลางร้อยละ 6.0) ปัจจยัส�าคญัมาจาก 

ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศ 
ผูส่้งออกน�า้มนัรายส�าคญัควบคมุปรมิาณการผลติ 
และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 
ส่งผลให้อุปทานการผลิตพลังงานตึงตัวมากขึ้น 
และส่งผลมายังราคาขายปลีกน�้ามันเชื้อเพลิง 
ค่ากระแสไฟฟ้า และก๊าซหงุต้มในประเทศ ทัง้นี้ 
ราคาพลังงานที่สูงขึ้นดังกล่าว รวมถึงการปรับ
ขึน้ค่าจ้าง อตัราดอกเบีย้ และเงินบาททีอ่่อนค่า  
ยังเป็นต้นทุนที่แฝงอยู ่เกือบทุกขั้นตอนการผลิต  
ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการหลายประเภท
ทยอยปรบัเพิม่ข้ึน นอกจากน้ี โรคระบาดในสุกร 
ปัญหาอุทกภยั อปุสงค์ในประเทศทีป่รบัตวัดขีึน้ 
ฐานราคาในปี 2564 ที่อยู่ในระดับต�่า รวมถึง 
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์ทีป่รบัตวัสงูขึน้ มส่ีวนท�าให้
เงนิเฟ้อ ปี 2565 อยูใ่นระดบัสูง อย่างไรก็ตาม 

2565 ทีใ่ช้ค�านวณเงินเฟ้อค่อนข้างสูง มาตรการ
ลดค่าครองชีพของภาครัฐ และการก�ากับดูแล
ราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่
การผลติ มส่ีวนท�าให้อัตราเงินเฟ้อปี 2566 ขยาย
ตวัไม่มากนกั 

อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่ากระแสไฟฟ้า 
การปรับข้ึนค่าจ้างท้ังระบบ และเงินบาทท่ียัง
ผนัผวน ซึง่เป็นต้นทุนการผลติ รวมถงึอปุสงค์ใน
ประเทศท่ีเพิม่ข้ึน และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ อาจเป็นปัจจัยที่ท�าให้ราคาสินค้า
และบริการปรบัสูงขึน้ ขณะที ่ ปัจจัยเสีย่งท่ีอาจ
จะกระทบต่ออตัราเงนิเฟ้อปี 2566 ได้แก่ ความ
ผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก 
จากความเสี่ยงของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สภาพ
อากาศที่แปรปรวน การแพร่ระบาดของโควิด-19 
และโรคระบาดในสัตว์ ซึ่งจะต้องติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้คาดการณ์อัตรา
เงนิเฟ้อทัว่ไปปี 2566 อยูร่ะหว่างร้อยละ 2.0-3.0 
ซึง่เป็นอตัราท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของไทย และหากสถานการณ์เปลีย่นแปลงอย่าง
มนียัส�าคญั จะมกีารทบทวนอกีคร้ัง 

ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม 
เดอืนธนัวาคม 2565 ปรบัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบั 
50.4 จากระดับ 49.9 ในเดอืนก่อนหน้า ซึง่อยู่
ระดับสูงท่ีสุดและเป็นการปรับข้ึนมาอยู่ในช่วง
เชื่อม่ันครั้งแรก ในรอบ 43 เดือน (นับต้ังแต่
เดือนพฤษภาคม 2562) ก่อนการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 เป็นการปรับเพิ่มขึ้น ทั้งดัชนีความ
เชื่อมั่นผู ้บริโภคในปัจจุบัน และในอนาคต 
(3 เดอืนข้างหน้า) สาเหตุส�าคญัมาจากเศรษฐกจิ
ในประเทศท่ีฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง โดยได้รบัแรง
สนบัสนนุจากภาคการท่องเทีย่ว การส่งออก ราคา
สนิค้าเกษตรส�าคัญยังอยู่ในเกณฑ์ด ีและมาตรการ
ของภาครัฐที่ส่งผลให้ภาคประชาชนและภาค
ธุรกิจมีรายได้ และก�าลังซื้อมากข้ึน รวมถึง 
ราคาน�้ามันท่ีปรับลดลงเม่ือเทียบกับเดือนท่ี
ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนมีความเช่ือม่ันต่อ|
เศรษฐกจิไทยมากขึน้

พนูพงษ์ นัยนาภากรณ์

ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงที่ปรับลดลงในช่วงปลายปี 
สถานการณ์อุทกภัยที่คลี่คลาย และมาตรการ
ลดค่าครองชพีของภาครฐัท่ีด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง 
ตลอดทั้งปี ส่งผลให้เงินเฟ้อในช่วงปลายปี 
ชะลอตัว

ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี 2566 
คาดว่าจะชะลอตวัลงจากปี 2565 อย่างชดัเจน 
เนื่องจากราคาสินค้าส่วนใหญ่เริ่มทรงตัวและ
บางรายการปรับลดลง หลงัจากท่ีทยอยปรับขึน้ตาม
ต้นทุนแล้วในปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาพลังงาน 
โดยเฉพาะราคาน�้ามันดิบ มีแนวโน้มชะลอตัว
ตามอุปสงค์โลกทีล่ดลงตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศต่างๆ นอกจากนี้ ฐานราคาในปี 
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สถาบนัมาตรฐานฮาลาลไทยวางเป้า ปี 66
พฒันามาตรฐานห่วงโซ่อุปทานฮาลาล

ตลาดสนิค้าฮาลาล ถอืเป็นตลาดทีน่่าจบัตามอง
เป็นพิเศษ เพราะผลข้อมูลสถิติประชากรโลก
ของ Pew Research Center (Washington,  
DC) พบว่ากลุ่มคนที่นับถือศาสนาอิสลาม 
จะเพิม่จ�านวนเร็วทีส่ดุในโลก ดงันัน้ ผลติภณัฑ์
และสนิค้าทีไ่ด้รบัตรารบัรองฮาลาล ตามหลกั
ศาสนาอสิลาม จงึมคีวามต้องการมากขึน้ไปด้วย

ปัจจุบันไทยมีการผลิตอาหารฮาลาลเพื่อ
จ�าหน่ายแก่มุสลมิภายในประเทศ รวมถงึส่งออก
ไปต่างประเทศ อาหารฮาลาลของไทย มจีดุแข็ง
ด้านคณุภาพวตัถดิุบ อตุสาหกรรมอาหารของไทย
ยงัมคีวามเข้มแขง็ มชีือ่เสียงในตลาดโลก ท้ังใน
ด้านมาตรฐาน คุณภาพ และรสชาติ โดยไทย
ได้ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารไปยังกลุ่มประเทศ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation 
of Islamic Cooperation-OIC) จ�านวน 57 
ประเทศ ซึ่งสินค้าฮาลาลของไทยเป็นที่นิยมไป
ทั่วโลก เพราะกระบวนการผลิตสินค้าฮาลาล
ไทยได้มาตรฐาน ภายใต้หลกัการศาสนารบัรอง
วิทยาศาสตร์รองรบั

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรยีากร ผูอ้�านวยการสถาบนั
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า 
มาตรฐานฮาลาลไทยในปัจจุบนั ถอืได้การยอมรับ
จากโลกอสิลามในวงกว้าง เนือ่งจากประเทศไทย
ได้รบัความร่วมมอืจากประเทศต่างๆ ทีไ่ทยได้ส่งออก
สนิค้าฮาลาล เช่น หรอืซาอดุอิาระเบยี สหรัฐ
อาหรบัเอมเิรตส์ หรอืแม้แต่ในกลุม่ประเทศอ่ืนๆ 
กใ็ห้การรบัรองมาตรฐานเช่นเดยีวกนั 

เนื่องด้วยในปี 2560 สถาบันมาตรฐาน 
ฮาลาลแห่งประเทศไทย ร่วมกบัคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย ์

อย่างไรกต็าม สินค้าอาหารฮาลาลต้องมกีาร
พฒันาในหลายๆ ด้าน เนือ่งจากมาตรฐานฮาลาล 
จะลงลกึในทกุๆ ขัน้ตอน โดยเฉพาะอาหารจาก
ฟาร์มไปโต๊ะอาหาร ดังน้ันจึงต้องใส่ใจทุกข้ันตอน 
ตัง้แต่การเลีย้ง ฟาร์ม อาหารสตัว์ ก็ต้องไม่ใช้ 
สิ่งที่ไม่ฮาลาล ซึ่งในจุดนี้ในประเทศไทยถือว่า
ท�าได้ด ี เพราะการปศสัุตว์-กรมปศสุตัว์ มคีวาม
ก้าวหน้า ดงันัน้ในเรือ่งของการพฒันาอาหารสตัว์ 
เพ่ือเลีย้ง ววั หรอื ไก่ กพ็ยายามท�าให้ไม่มกีารปนเป้ือน 
สิง่ท่ีไม่ใช่ฮาลาล 

ซึ่งรวมไปถึงวัตถุดิบอื่นๆ แม้แต่มาจากพืช
ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันกลุ่ม
พชืจะมุง่เน้นไปที ่ ออร์แกนกิ มากข้ึน เพราะว่า
จะหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เข้าเป็นสมาชิกและคณะท�างานของสถาบัน
มาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม 
(Standards and Metrology Institute for 
Islamic Countries-SMIIC) ซึ่งมีผู้แทนจาก
ประเทศไทยเข้าร่วมการประชมุสมชัชาใหญ่ของ 
SMIIC ทุกปี โดยไทยได้เป็นสมาชิกประเภท 
“ผูส้งัเกตการณ์” เหตุจากประเทศไทยไม่ใช่ประเทศ 
มุสลิม ซ่ึงท่ัวโลกมีเพียง 3 ประเทศเท่านั้น 
ทีถ่กูเชญิเข้าร่วมเป็นสมาชกิ ได้แก่ ประเทศไทย 
ประเทศบอสเนยี และประเทศรัสเซยี

ด้วยผลจากทีไ่ทยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ
สถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศ
อิสลาม ท�าให้มาตรฐานประเทศไทยได้รับการ
พัฒนาต่อเน่ือง และยังได้เข้าร่วมประชุมเรื่อง
ของยกร่างมาตรฐานฮาลาล ตัง้แต่ปี 2560 จนถงึ
ปัจจบัุน ซึง่ประเทศไทยให้ความส�าคญัมกีารขบัเคลือ่น
มาตรฐานฮาลาลเสมอมา

ทั้งนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกๆ 
ของโลกที่ให้ความสนใจเร่ืองฮาลาลต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2492 มีเครือ่งหมายรับรองฮาลาลในปี พ.ศ. 
2538 ภายใต้บทบาทขององค์การศาสนาอสิลาม
คือ จุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการกลาง
อสิลามแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ สถาบันฯ ก็มีการพัฒนาการ
ท�างานขององค์กรรบัรองฮาลาลของประเทศไทย
อยู่ตลอดเวลา แม้ทางสถาบันฯ จะต้องลงทุน 
ค่อนข้างมากและไม่ได้รับงบประมาณมาก แต่เรากย็งั
สามารถท�าได้ ขณะเดยีวกนั ยงัได้ให้ความรูก้บั 
ผู้ประกอบการก่อนทีเ่ขาจะเข้ามาสู่ผูป้ระกอบการ
สนิค้าฮาลาลอกีด้วย ซึง่กลุม่ธรุกจิต่างๆ ท�าได้ 
ถกูต้องจนได้การยอมรับ

“บรษิทัยกัษ์ใหญ่ของเรา อาท ิCP เป็นอนัดบั 1 
ของประเทศไทยในด้านการผลติอาหาร เมือ่เขา
ได้เข้ามาผลติอาหารฮาลาล กไ็ด้มกีารท�าอย่างถกูต้อง 
ไม่ว่าจะการลงทนุการพฒันาพนกังาน การลงทนุ
การปรับแก้หากเกิดปัญหา และเขาเห็นความ
ส�าคญัของตลาดนีเ้ป็นอย่างมาก” ผูอ้�านวยการสถาบนั
มาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย กล่าว

1. Supply Chain : การเกบ็ในคลงัสนิค้าต้อง
ระมดัระวงัในการแตกหกัหรอืการปนเป้ือนข้าม
ระหว่างกัน เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ผู้ประกอบการ 
โลจิสติกส์ของประเทศไทยจะมีความก้าวหน้า 
เนือ่งจากมสีมาพนัธ์โลจสิตกิส์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งก็ได้มีการท�างานร่วมมือกันด้านการขนส่งไป
คลงัสนิค้า จากคลงัสนิค้าไปสูต่ลาดแล้วจากตลาด
เขาไปเก็บสูจั่ดจ�าหน่ายอย่างไร ซึง่ตรงนีก็้จะยาก
พอสมควร เพราะเวลาจดัเกบ็จะมีคลงัแยกต่าง
หาก รวมถงึ แพก็เกจจงิ กมี็ความส�าคญัในการ
ป้องกันตวัสนิค้า โดยปัจจบุนัมเีทคโนโลยต่ีางๆ 
มาช่วยรกัษาความปลอดภยัสนิค้าได้ดยีิง่ขึน้ ดงันัน้ 
การเอาใจใส่เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งส�าคญัในการพฒันา
ในอนาคต 

2. soft power : เรือ่งของ soft power ทีอ่ยูใ่น
ความสนใจในปัจจบุนัคอืเรือ่งอาหาร, การท่องเทีย่ว 
และเร่ืองวฒันธรรมต่างๆ จะต้องท�าความเข้าใจ
กบัผูป้ระกอบการผูร้บัรอง ประกอบกบัตวัรฐับาล
กไ็ด้ให้ความส�าคญักบั Soft power 

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลธุรกิจ 
ช่วงปีทีผ่่านมาวเิคราะห์ร่วมกบัสถติกิารจดทะเบยีน
จดัตัง้ธุรกิจ ระหว่างเดอืน ม.ค.-พ.ย.65 งบการเงิน
และผลประกอบการของธุรกิจ รวมถึงปัจจยัทาง
เศรษฐกิจอืน่ๆ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พบว่า 
มกีลุม่ธรุกจิทีน่่าสนใจและสะท้อนถึงแนวโน้มการ
เตบิโตตลอดปีจ�านวน 3 กลุม่ธุรกิจ แบ่งเป็นธุรกิจ 
8 ประเภท ซึง่เป็นโอกาสของนกัลงทนุทีน่่าจบัตา 
และยังมีปัจจัยต่างๆ ที่สนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนี้
ขยายตลาดออกไปได้ไกล แม้ในช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา จะมีผลมาจากการระบาดของโควดิ-19 แต่ถ้า
มองกลบัมุมจะเหน็โอกาสทีซ่่อนอยูใ่นแต่ละธรุกจิ  
ผูป้ระกอบธรุกจิจงึต้องปรบัตวัให้ทนัและวเิคราะห์
แนวโน้มธุรกิจจากการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน

ส�าหรับธุรกิจที่มีทิศทางที่สดใสในปี 2566  
มดีงันี ้กลุม่ที ่1 ธรุกจิเกีย่วข้องกบัชวีติความเป็นอยู่ 
(ไลฟ์สไตล์) สอดรบักบัพฤตกิรรมการใช้ชวีติของ 
ผูบ้รโิภคปัจจบุนัทีเ่น้นความคล่องตวั สะดวกสบาย 
แบ่งเป็นธุรกิจ 4 ประเภท คือ 1) อาหารแช่แข็ง 
อาท ิสัตว์น�า้ เนือ้สัตว์ อาหาร ผลไม้และสัตว์ พบว่า 
ปี 2565 มธีรุกิจจดัตัง้ใหม่ 99 ราย เพิม่จากปี 2564 
จ�านวน 87% ทนุจดทะเบยีนรวม 321 ล้านบาท 
2) ธุรกิจด้านสุขภาพ และความงาม อาท ิบริการ
ทางการแพทย์ สปาและความงาม และสถานที ่
ออกก�าลงักาย พบว่า ปี 2565 มีธุรกิจจดัตัง้ใหม่  
1,262 ราย เพิ่มจากปี 2564 จ�านวน 70%  
ทนุจดทะเบยีนรวม 2,787 ล้านบาท 3) ธุรกิจด้าน
ยาสมุนไพร อาทิ ปลูกพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค  
ขายเภสชัภณัฑ์และเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ พบว่า  
ปี 2565 มีธุรกิจจดัตัง้ใหม่ 2,126 ราย เพิม่จากปี 2564 
จ�านวน 8% ทนุจดทะเบยีนรวม 4,992 ล้านบาท  
และ 4) ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัสตัว์เลีย้ง อาท ิรบัดแูล
สัตว์เลีย้งและอาหารสัตว์ พบว่า ปี 2565 มีธุรกิจ
จดัตัง้ใหม่ 468 ราย เพิม่จากปี 2564 จ�านวน 36% 
ทนุจดทะเบยีนรวม 2,796 ล้านบาท

กลุม่ที ่ 2 ธรุกจิทีเ่กีย่วกับการท่องเทีย่ว การ
ประชมุ การจดัเลีย้ง ได้รับอานสิงส์จากมาตรการ
ควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ทีผ่่อนคลาย
ลงและนโยบายส่งเสริมให้เกิดการเดินทางใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และการเปิดประเทศ
ของจีนในปีนี ้อกีทัง้ช่วงทีผ่่านมา เร่ิมมีการจดังาน
ประชมุใหญ่ และงานจดัแสดงสนิค้าต่างๆ เพิม่ขึน้ 

3 กลุ่มธุรกจิท่ีมีทิศทางสดใส ปี 66
ไลฟ์สไตล์ / ท่องเท่ียว / ส่ิงแวดล้อม

ปกรณ์ ปรยีากร

จงึเป็นโอกาสกระตุน้เศรษฐกิจไทยได้ ท้ังนี ้ ธรุกจิ
ทีมี่แนวโน้มขาข้ึน 2 ประเภท คอื 1) ธรุกิจด้าน
การท่องเทีย่ว เช่น น�าเทีย่ว โรงแรม รสีอร์ท เกส
ต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และทีเ่กีย่วข้องกบัการเดินทาง 
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยปี 2565 มีธุรกิจ
จดัตัง้ใหม่ 4,852 ราย เพิม่จากปี 2564 จ�านวน 
82% ทุนจดทะเบยีนรวม 11,003 ล้านบาท และ 
2) ธุรกิจเก่ียวกับการจัดงาน การประชุม กจิกรรม
ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การจดัเลีย้ง จดัประชุม การแสดง
ธรุกจิ/สนิค้า การถ่ายภาพ โดยปี 2565 มธีรุกจิ 
จดัตัง้ใหม่ 1,830 ราย เพิม่จากปี 2564 จ�านวน 
20% ทนุจดทะเบียนรวม 2,773 ล้านบาท

กลุ ่ม ท่ี 3 ธุรกิจที่ ให ้ความส�าคัญด ้าน 
สิง่แวดล้อม จากเทรนด์ตลาดโลกท่ีหันมาแข่งขนั
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยให้ความส�าคัญกับ
การรกัษาสิง่แวดล้อม การบรหิารจดัการทรพัยากร
ให้เกิดความคุ้มค่า นวัตกรรมต่างๆ ท่ีสร้างมา
เพื่อทดแทนการใช้วัสดุจากธรรมชาติและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลดีกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
2 ประเภท คอื 1) ธุรกิจการจดัการด้านสิง่แวดล้อม 
เช่น การน�าวสัดทุีใ่ช้แล้วน�ากลบัมาใช้ใหม่ การให้
ค�าปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม โดยปี 2565 มธีรุกจิ 
จดัตัง้ใหม่ 133 ราย เพิม่จากปี 2564 จ�านวน 51% 
ทนุจดทะเบยีนรวม 405 ล้านบาท และ 2) ธุรกจิ
ยานยนต์ไฟฟ้า เช่น ผลิตยานยนต์ส่วนบุคคลและ
ยานยนต์ชนดิอ่ืนๆ ผลติแผงวงจรอิเลก็ทรอนกิส์ 
แบตเตอร่ีและอปุกรณ์ทีเ่ก่ียวข้อง สอดรบักับยอด
การจองยานยนต์ไฟฟ้าในงาน Motor Expo 2022 
ทีส่งูถงึ 16% ของยอดจองในงานทัง้หมด โดยปี 
2565 มีธุรกิจจดัตัง้ใหม่ 62 ราย จ�านวนรวมของ
ธุรกิจทีจ่ดัตัง้ใหม่เพิม่ข้ึนจากปี 2564 จ�านวน 55% 
ทนุจดทะเบยีนรวม 5,923 ล้านบาท

“มาตรฐานฮาลาลจะลงลกึในทกุๆ ข้ันตอน โดยเฉพาะอาหาร
จากฟาร์มไปโต๊ะอาหาร ดงันัน้จงึต้องใส่ใจทกุข้ันตอน ตัง้แต่ 
การเลีย้ง ฟาร์ม อาหารสตัว์ ก็ต้องไม่ใช้สิง่ท่ีไม่ฮาลาล ซึง่ในจดุน้ี 
ในประเทศไทยถอืว่าท�าได้ดี”

ผูบ้รโิภค การผลติออร์แกนกิอาจจะมีต้นทุนในเชงิ
เปรยีบเทยีบทีส่งูกว่า แต่ถือได้ว่าการเกษตรกรรม
ประเทศไทยมทีศิทางกลบัไปสูธ่รรมชาติมากข้ึน 
ในแง่จากการผลิตในโรงงานไม่ค่อยมีปัญหา 
จุดที่เป็นปัญหา คือ จากโรงงานไปตลาดจะมี
ปัญหาหรอืไม่ ปัจจบุนัได้มพีดูถึงระบบโลจสิตกิส์ 
ระหว่างขนส่งสินค้าฮาลาลไปปนเปื้อนสินค้า
ที่ไม่ใช่ฮาลาลหรือไม่ โดยในจุดนี้ก็ได้พยายาม
สร้างความเข้าใจ พร้อมประสานความร่วมมือ 
ผูป้ระกอบการรายใหญ่ให้เป็นต้นแบบวธิถีกูต้อง
ท�าอย่างไร

จะเห็นได้ว่า ในช่วงหลัง ในเซเว่นฯ หรือ  
แฟมิลี่มาร์ท รวมไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตในห้าง
สรรพสนิค้ากไ็ด้พยายามเอาใจใส่ในเรือ่งนีม้ากขึน้ 
เป็นการโฆษณามาตรฐานทีเ่รยีกว่า “มาตรฐาน
ห่วงโซ่อปุทานฮาลาล” โดยในปี 2566 มีเป้าหมาย
ในการแก้ปัญหาอยู ่3 จดุได้แก่ 

สนิติย์ เลศิไกร

ปัจจบุนักระแสเรือ่งความยัง่ยนืก�าลงัเป็น
สิ่งที่นานาประเทศให้ความส�าคัญ ส�าหรับ
ประเทศไทยได้ก�าหนดให้การขับเคลื่อน 
การพฒันาเศรษฐกิจชวีภาพ-เศรษฐกจิหมนุเวียน- 
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy : BCG Model) เป็นวาระแห่งชาติ 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564 และก�าหนดให้หน่วยงาน 
ต ่างๆ ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย 
ด้วยโมเดลเศรษฐกจิ BCG พ.ศ. 2564-2570  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งจากภายใน มุ่งสู่การ
พัฒนาทีย่ัง่ยนื

การท่องเท่ียวอย่างรบัผดิชอบสูค่วามย่ังยืน
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย

 เดินหน้าขบัเคลือ่นการท่องเทีย่วตามแผน 
 BCG Economy Model

ททท.ร่วมมอืกบัสมาคมผูบ้รโิภคอนิทรย์ีไทย 
(Thai Organic Consumer Association : TOCA)  
ด�าเนินโครงการต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคดิ BCG Model : Organic Tourism  
โดยน�าเรือ่ง BCG Model มาเช่ือมโยงกับเรือ่งการ
ท่องเทีย่วเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism)  
ต้ังแต่เกษตรกรจนถึงมือผู ้บริโภค กล่าวคือ  
ด้าน Supply Side สนบัสนนุการขยายเครอืข่าย 
และยกระดับเกษตรกรไปสู่การเป็นเกษตรกร
อนิทรีย์ (Organic Smart Farmer) และพฒันา
ระบบแพลตฟอร์ม เพือ่ขยายช่องทางการเข้าถงึ 
สินค้าอินทรีย์ท่ีน่าเชื่อถือในราคาที่เป็นธรรม 
ส่วนด้าน Demand Side ททท. ได้ด�าเนินการ
ขยายตลาดให้นกัท่องเทีย่วหรอืผูบ้ริโภคเกิดการ
รับรู้และส่งเสริมให้สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่ 
ด�าเนนิธรุกจิเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและการท่องเทีย่ว 
วถิอิีนทรย์ี รวมถงึประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเทีย่ว
มคีวามรูค้วามเข้าใจเรือ่งของ BCG มากยิง่ขึน้  
ส่งผลให้เกดิความตระหนกั และค่อยๆ ปรบัเปลีย่น
ทศันคติและพฤติกรรมในการเดินทางท่องเทีย่ว 
อย่างรบัผดิชอบในระยะยาว 

 “ปรบั ลด ชดเชย” น�าท่องเทีย่วไทย
 คาร์บอนเป็นศูนย์

ททท. ได้พฒันาธรุกจิและกจิกรรมท่องเทีย่ว
ทีมี่การจดัการด้วยแนวคิดการท่องเท่ียวท่ีปล่อย
คาร์บอนเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) 

โดยพัฒนากิจกรรมต้นแบบภายใต้แนวคิด  
“ปรบั ลด ชดเชย” ได้แก่ “ปรบั” และพฒันา 
การท่องเทีย่วคาร์บอนต�า่สูก่ารท่องเทีย่วคาร์บอน
เป็นศูนย์ “ลด” ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม หรอืไม่
สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และ “ชดเชย” 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนด้วยการจัดหาคาร์บอนเครดติ 
ซึง่ได้มาจากกจิกรรมฟ้ืนฟแูละสร้างแหล่งดดูซบั
ก๊าซเรอืนกระจก โดย ททท. ได้คดัสรร 5 แหล่ง
ท่องเท่ียว เพือ่น�าเสนอต้นแบบของการท่องเท่ียว 
ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ได้แก่ 1. บ้าน 
ถ�้าเสือ จ.เพชรบุรี 2. บ้านริมคลองโฮมสเตย์ 
จ.สมทุรสงคราม 3.ไร่ใจยิม้ จ.กาญจนบรุ ี4. ฟาร์ม
สเตย์ไร่คนืรงั จ.นครราชสีมา และ 5. สวนส้มโอ
ไทยทวี จ.นครปฐม นับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า 
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของไทย 
ในตลาดโลก 

ทัง้นี ้ททท. ได้จดัท�าคูมื่อแนวทางการออกแบบ 
และพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วทีป่ล่อยคาร์บอนสทุธิ
เป็นศูนย์ สามารถอ่านข้อมลูเพิม่เตมิในรูปแบบ 
E-BOOK โดยแสกน QR CODE 

 มุง่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วอย่างรบัผดิชอบ
 ในทุกมิติ

ททท. ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสริมเร่ืองกำรท่องเทีย่ว
อย่ำงรับผิดชอบ (Responsible Tourism) มำ
อย่ำงต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งเป้ำหมำยหลัก
ที่บรรจุไว้ในแผนตลำดกำรท่องเที่ยวของ ททท. 
เพื่อให้เกิดกำรท่องเที่ยวยั่งยืนอย่ำงแท้จริง ผ่ำน

อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว นับเป็นกลไกส�าคัญ
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ช่วยสร้างงานและกระจายรายได้ 
สู่ชุมชนท้องถิ่นโดยตรง การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) ในฐานะหน่วยงานที่มี
บทบาทด้านส่งเสรมิการตลาดและประชาสมัพนัธ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญและส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว
อย่างยัง่ยืน (Sustainable tourism) มาอย่าง
ต่อเน่ือง อนัเป็นไปตามวสิยัทศัน์ขององค์กรคอื 
“ททท. เป็นผูขั้บเคลือ่นยทุธศาสตร์การท่องเทีย่ว
ไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและ 
มุง่สู่ความย่ังยนื” 

กำรด�ำเนนิโครงกำร/ กจิกรรมต่ำงๆ ทีค่�ำนงึถงึ
สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อม อำท ิโครงกำร 
“7 Greens” ซึง่เป็นแนวทำงในกำรท่องเทีย่ว 
อย่ำงใส่ใจส่ิงแวดล้อม น�ำเสนอเส้นทำงกำรท่องเทีย่ว 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมทีน่กัท่องเท่ียวสำมำรถ
เดนิทำงตำมได้ (Green Heart/ Green Logistics/ 
Green Attraction/ Green Activity/ Green 
Community/ Green Service และ Green Plus) 
และ โครงกำร “ลดโลกเลอะ” ทีเ่ริม่ด�ำเนินกำร
ตัง้แต่ปี 2561 รณรงค์ให้ลดกำรใช้พลำสตกิแบบ
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง มุ่งให้เกิดกำรลดกำรสร้ำงขยะ 
ในแหล่งท่องเทีย่ว เพือ่รกัษำควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ อันเกิดจำกสภำพแวดล้อมที่ยัง
สำมำรถคงควำมสมบรูณ์เอำไว้ อนัเป็นกำรน�ำ
กำรท่องเทีย่วไทยปรบัเปล่ียนสูร่ปูแบบใหม่ท่ีมี
มลูค่ำสงูและย่ังยืน (High-Value & Sustainable 
Tourism) ได้ในอนำคต

BCG Economy Model คืออะไร
(Bio-Circular-Green Economy)

โมเดลเศรษฐกจิสูก่ารพัฒนาทีย่ั่งยืน ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

B = เศรษฐกจิชวีภาพ
(Bio Economy) 

คอื การมุง่เน้นการใช้ทรพัยากร
ชวีภาพเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

โดยเน้นการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
มลูค่าสงู

G = เศรษฐกจิสเีขยีว
(Green Economy)

คอื การพฒันาเศรษฐกจิ
ควบคูก่บัการพฒันาสงัคม

และรักษาส่ิงแวดล้อม

C = เศรษฐกจิหมุนเวยีน
(Circular Economy)

คอื การค�านึงถงึการใช้ทรพัยากร
อย่างคุม้ค่า หมนุเวยีนกลบัมา

ใช้ประโยชน์ให้มากทีส่ดุ

3. การท่องเที่ยว : ด้านการท่องเที่ยว 
ได้รบัมอบหมายจากรฐับาล กลุม่ตลาดทีม่าจาก
ประเทศมุสลิม ซึ่งถือเป็นตลาดท่ีมีก�าลังซื้อสูง 
และมกีารท่องเทีย่วท่ีนานประมาณ 2 อาทติย์หรอื
อาจจะเป็นเดอืน จงึถอืเป็นนกัท่องเทีย่วคณุภาพ  
ปัจจุบันได้มีการร่างมาตรฐานด้านการท่อง
เที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิมเสร็จแล้ว ด้วยเหตุนี้ 
ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ดึง 
สถาบันฯ เข้าไปเป็นคณะท�างานด้านต่างๆ  
เพราะฉะนัน้ปีนีเ้รือ่งของ “การท่องเทีย่วทีเ่ป็น
มติรกับมสุลมิ” จะได้ยนิมากขึน้ 

“ป ัจจุบันการบริโภคผลิตภัณฑ์ฮาลาล  
คดิจากทัง้โลกมีมลูค่ากว่า 2.2 ล้านล้านเหรยีญ
สหรัฐ คาดการณ์ว่าใน 3 ปี จะเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย
ปีละ 4-5% เพ่ิมตามอัตราเศรษฐกจิรวม ซึง่ทาง
กระทรวงพาณชิย์ก็ได้คาดการณ์ในลกัษณะนีเ้ช่นกัน” 
รศ.ดร.ปกรณ์ กล่าวทิง้ท้าย
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“กระทรวงและทุกหน่วยงาน ต้องบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า  
หมอกควนั และฝุน่ละอองให้ครอบคลมุทกุมติิ เพราะเป็นปัญหาทีรั่ฐบาลได้ให้ความส�าคญั 
มาโดยตลอด โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อปกป้องสุขภาพอนามัย 
ของพีน้่องประชาชนในทกุพืน้ที ่ ครอบคลมุพืน้ที ่ “เมอืง ป่า เกษตร” บนหลกัการ  
สือ่สารเชงิรุก ยกระดับปฏบิติัการ สร้างการมส่ีวนร่วม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ 

รองนายกรฐัมนตรี 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
กล่าวถงึทศิทางของนโยบายพลงังานในปี 2566 ว่า 
ยังต้องตดิตามสถานการณ์พลงังานอย่างใกล้ชดิ 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการพลังงานให้
มีความต่อเนื่อง เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับที่
คาดการณ์ว่า แนวโน้มความต้องการใช้พลงังาน
จะเพ่ิมขึ้น กระทรวงพลังงานต้องปรับบทบาท
องค์กรก้าวสู่ยคุเปลีย่นผ่านด้านพลงังาน (Energy 
Transition) ซ่ึงนอกจากจะต้องสร้างความม่ันคง 
ด้านพลงังานแล้ว ยงัต้องเปลีย่นแปลงเชงินโยบาย 
และการด�าเนินการหลายด้านเพื่อขับเคลื่อน
ประเทศเข้าสู ่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
(Carbon Neutrality) 

ทั้งการส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดให้
เป็นไปตามเป้าหมาย การปรับตัวเพื่อรองรับ
และส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

“ในปี 2566 สภาพฒัน์คาดการณ์ว่า เศรษฐกจิไทย 
จะขยายตวั 3-4% จากการฟ้ืนตวัของการท่องเทีย่ว 
การบรโิภค การลงทนุ และการผลติภาคเกษตร 
สถานการณ์ก�าลังปรับตัวไปในทิศทางท่ีเป็น
บวก แต่เรายังเผชิญปัจจัยที่มีความไม่แน่นอน 
ด้านพลงังาน และกระแสการลดโลกร้อนก�าลังทวี
ความส�าคญั เพราะฉะนัน้ การพฒันาเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดจะเป็นหัวใจส�าคัญของการ
ด�าเนินนโยบายด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการ
ดูแลผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงาน
ที่ผันผวนต่อเนื่องให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่าง
ทั่วถึง” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลงังาน กล่าว

ด้าน ดร.สราวธุ แก้วตาทพิย์ อธบิดกีรมเช้ือเพลงิ 
ธรรมชาติ กล่าวว่า ในปี 2565 ท่ีผ่านมา 
แผนงานส�าคัญที่กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติให้ 

เพ่ือส่งเสริมการซ้ือขายไฟฟ้าสะอาดเชิงพื้นที่  
ส่งเสรมิการลงทนุรถ EV และสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
รวมทั้งศึกษาศักยภาพ ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ  
การใช้ประโยชน์และการกกัเกบ็คาร์บอน (CCUS)

มติทิี ่ 2 พลงังานเสรมิสร้างเศรษฐกจิ ด้วย
การจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ  
และประเทศเพือ่นบ้านซึง่มีต้นทนุการผลติต�า่กว่า 
การน�าเข้า Spot LNG เร่งพัฒนาเครื่องมือ
ทางการเงินเพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทน และ
การอนุรักษ์พลงังาน พร้อมกนันีย้งัส่งเสรมิการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ัง
บนหลงัคาส�าหรับหน่วยงานของรัฐ การบงัคบัใช้
เกณฑ์ด้านพลังงานส�าหรับการออกแบบอาคาร
สร้างใหม่ (BEC)

มติทิี ่3 พลงังานลดความเหลือ่มล�า้และสร้าง 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยส่งเสริมการลงทุน 

ก.พลงังานเปิดแผนปี 66 ผ่าน 4 มติิ
น�ำไทยสู ่Net Zero/ผลติพลงังำนสะอำด

(EV) พร้อมๆ ไปกับติดตามและบริหารจัดการ
สถานการณ์ราคาพลังงาน เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งสร้าง
พันธมิตรและร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อน
การพฒันา เพ่ือให้เกดิการลงทุนธุรกิจพลงังาน
ใหม่ๆ ตามเป้าหมาย ดงันัน้ แผนงานส�าคญัของ
กระทรวงพลังงานในปี 2566 จึงมุ่งสู่พลังงาน
สะอาดเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคไร้คาร์บอน โดย
ได้วางแผนงานและโครงการแบ่งเป็น 4 มิติ 
ประกอบด้วย

มิติที่ 1 พลังงานสร้างความมั่นคงสู่สังคม
คาร์บอนต�่า โดยแผนพลังงานชาติและแผน
พลงังานรายสาขาใหม่เน้นการส่งเสริมพลงังาน
สะอาด ตามเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 
2065 มแีผนการลงทนุ Grid Modernization ของ
ประเทศฉบับแรก ปลดลอ็ก ปรับปรงุกฎ กตกิา 

ในการจดัหาก๊าซธรรมชาตแิละการหยดุซ่อมบ�ารงุ

ให้เป็นไปตามแผน โดยในระยะยาว กระทรวง

พลังงานมีนโยบายส่งเสริมการส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม โดยมีการเปิดให้ย่ืนขอสิทธิส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียม เพื่อความมั่นคงเพิ่มเติม 

ได้แก่ การเปิดให้ย่ืนขอสิทธิส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลยีมรอบใหม่ (รอบที ่24) จ�านวน 3 แปลง 

ในบริเวณทะเลอ่าวไทย มีพื้นท่ีครอบคลุมกว่า  

35,000 ตารางกิโลเมตร ซึง่ปัจจุบนักรมเชือ้เพลิง 

ธรรมชาตอิยูร่ะหว่างการพิจารณาค�าขอการพิจารณา 

ค�าขอสทิธสิ�ารวจและผลติปิโตรเลยีม

นอกจากนั้น ด้านการด�าเนินงานและพัฒนา

เทคโนโลยกีารดกัจบั การใช้ประโยชน์และการกกัเกบ็ 

คาร์บอน (CCUS) ในชั้นหินทางธรณีวิทยา

ของประเทศไทย จะเร่งผลกัดนัการประยกุต์ใช้

เทคโนโลย ีCCUS ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีไ่ด้รบัการ

ยอมรับในระดับสากลและมีประสิทธิภาพสูงใน

การจัดการ CO2 เพือ่เป็นไปตามนโยบายการมุ่งสู ่

เศรษฐกจิและสงัคมคาร์บอนต�า่ การด�าเนนิงาน

ด้าน CCUS ในฐานะอนกุรรมการและเลขานกุาร

คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศด้านการขบัเคลือ่นการลดก๊าซเรอืนกระจก 

ต่างๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ การรบัซือ้พลงังานหมนุเวยีน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ขยะอตุสาหกรรม 
และขยะชุมชน, การบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลงังาน (Building Energy Code: 
BEC), การช่วยเหลอืผูป้ระกอบการในด้านการ
ประหยัดพลังงานตามโครงการ 30-70/20-80 
โดยสนบัสนนุกลุ่มโรงงานอตุสาหกรรม อาคาร 
วิสาหกิจชุมชน ปรับเปล่ียนเครื่องจักร วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างเป็น
รูปธรรม ผลการด�าเนินโครงการมีเงินลงทุน
หมุนเวียน 2,300 ล้านบาท ลดการปล่อย

การส่งเสริมให้ส่วนราชการติดตั้งโซลาร์
รฟูทอ็ป และน�าร่อง ESCO อนรุกัษ์พลงังาน, 
การพัฒนาแพลตฟอร์มทางการเงิน, สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษใีนการใช้อปุกรณ์ เครือ่งจกัร
ประสทิธภิาพสงู, โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซ
ชวีภาพจากพชืพลงังาน เพือ่ชมุชนและเศรษฐกจิ 
ฐานราก โดยเร่งการลงทุน 200 เมกะวตัต์ คาดว่า 
จะท�าให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 
20 ปี มูลค่ารวมกว่า 37,700 ล้านบาท อีกทัง้
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 
630,737 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ลดโลกร้อนมสีทิธนิ�าเงินบรจิาคมาหกัเป็นรายจ่าย
ได้เท่าทีบ่รจิาค แต่ไม่เกนิร้อยละ 2 ของก�าไรสทุธิ 
ทัง้นี ้การบรจิาคตัง้แต่วันที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงบดันีม้าตรา
การดงักล่าวหมดอายแุล้ว

เพราะเห็นถึงความส�าคัญและจ�าเป็นของ
มาตราการดงักล่าว TGO ได้ประสานความร่วมมือ 
อย่างต่อเนื่องกับกรมสรรพากรเพื่อขอปรับปรุง
และขยายระยะเวลาบงัคบัใช้พระราชกฤษฎีกาฯ 
ซึ่งน�ามาซึ่งร ่างประกาศพระราชกฤษฎีกา 

น�าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายการเพิม่แหล่งกักเก็บ
และดดูกลบัก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 120 ล้านตนั
คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ภายในปี ค.ศ. 2037 

1. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนติบิคุคล จะได้รบัการยกเว้นภาษีส�าหรบั
เงินได้เท่าจ�านวนที่บริจาค โดยไม่มีขั้นต�่า 
ในการบรจิาค

2. บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้น
ส่วนนิตบิคุคล จะได้รบัการยกเว้นภาษีเงนิได้ 
ส�าหรับการบริจาคเงินผ่านระบบบริจาค
อเิลก็ทรอนกิส์ (e-Donation) ให้แก่กรมป่าไม้ 
เพือ่สนบัสนนุโครงการภาคสีนบัสนนุป่าชมุชน
ลดโลกร้อน

3. สามารถใช้สิทธิย์กเว้นภาษเีงนิได้ตัง้แต่
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2570

และกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาสนับสนุน
ชมุชนท่ีดแูลรกัษาป่าชมุชนให้มากขึน้ จงึได้มกีาร
ปรบัหลกัเกณฑ์การได้รบัสิทธปิระโยชน์ใหม่ดังนี้

ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย 
การยกเว้นรษัฎากร (ฉบบัที.่...) พ.ศ.......... โดยการ 
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 
ธนัวาคม 2565 มมีตเิหน็ชอบให้ขยายระยะเวลา
ของมาตราการตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2566 
ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2570 

ทัง้นี ้เพือ่ส่งเสรมิให้ภาคธรุกจิและประชาชน
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนป่าชุมชนจ�านวน 
10,246 แห่ง อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพ 
การด�าเนนิงานของป่าชมุชนในการกกัเกบ็คาร์บอน 

มาตรการภาษหีนนุป่าชมุชนลดโลกร้อน
ยกเว้นภำษเีงนิได้บริษทั ห้ำงหุน้ส่วนนติบิคุคล

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม โดย TGO ร่วมกบักรมป่าไม้ ผลกัดนั 
ให้กรมสรรพากรออกประกาศพระราชกฤษฎกีา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 688) พ.ศ. 
2562 (มาตรการภาษเีพือ่ส่งเสรมิการด�าเนิน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชมุชนลดโลกร้อน) 
มีสาระส�าคญัเป็นการยกเว้นภาษเีงนิได้ส�าหรับ
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้บริจาคเงิน
เพือ่สนบัสนนุโครงการภาคสีนบัสนุนป่าชุมชน

โรงไฟฟ้าชีวมวล/ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
เพ่ือชุมชนและเศรษฐกจิฐานราก โดยเร่งการลงทนุ 
200 เมกะวตัต์ คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกจิรวม 20 ปี ประมาณ 37,700 ล้านบาท 
และยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้กว่า 
630,737 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ในมตินิียั้งมี
การพฒันาระบบไฟฟ้าส�าหรบัพืน้ทีเ่กาะและพืน้ที่
ห่างไกล และทีส่�าคญักค็อืมาตรการการช่วยเหลอื
ด้านพลังงานแบบเฉพาะให้กับกลุ่มเปราะบาง 
เช่น ส่วนลดค่าซ้ือก๊าซหงุต้มผ่านบตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐั หรอืช่วยเหลอืค่าไฟฟ้าแก่ผูม้รีายได้น้อย

มติทิี ่4 การพฒันาองค์กรเพือ่ให้บรกิาร โดย
เผยแพร่ข้อมลูด้านพลงังานรปูแบบ Interactive 
Dashboard แสดงข้อมูลเชิงลึกด้านพลังงาน
ผ่านการประมวลผลรปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย เพือ่ใช้
สือ่สารให้ประชาชนเข้าถงึข้อมลูได้อย่างสะดวก  
รวมทัง้เพิม่ประสทิธภิาพด้านดจิทิลัในการด�าเนนิงาน 
ด้านพลงังาน

ความส�าคญั คอืด้านการจดัหาเชือ้เพลงิพลงังาน 
ทีต้่นทนุไม่สูง ทัง้จากแหล่งในประเทศและเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งมีส่วนช่วยลดผลกระทบต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช ้
ในการผลติไฟฟ้าและภาระค่าฟ้าของประชาชน 
โดยเฉพาะการจดัหาเชือ้เพลงิพลงังานจากแหล่ง
ในประเทศ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต�่าเมื่อเปรียบ
เทยีบกบัเชือ้เพลงิประเภทอืน่ๆ และการน�าเข้า
จากต่างประเทศในสถานการณ์ราคาพลังงาน 
โลกวิกฤตและราคา Spot LNG มีความผนัผวนสงู 
โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา แหล่งเอราวัณและ 
แหล่งบงกชได้สิน้อายสุมัปทานและได้เปลีย่นผ่าน 
จากระบบสัมปทานเป็นระบบแบ่งปันผลผลิต  
โดยกรมเช้ือเพลงิธรรมชาต ิได้ตดิตามการด�าเนนิงาน 
ในช่วงเปลีย่นผ่านอย่างใกล้ชดิ 

อย่างไรกดี็ การผลติของแหล่งเอราวัณท่ีไม่
สามารถผลิตได้ตามเป้าในช่วงแรกของสัญญา 
เนือ่งจากการเจรจาระหว่างผูร้บัสัญญารายใหม่
และผู้รับสัมปทานรายเดิมเกี่ยวกับข้อตกลงใน
การเข้าพืน้ที ่ และการเจาะหลมุเพือ่เตรยีมการ
ผลิตปิโตรเลียมเป็นการล่วงหน้าล่าช้ากว่าแผน 
แต่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้บริหารจัดการโดย
ประสานผู้รับสัมปทานรายเดิมและผู้รับสัญญา
รายใหม่ให้ผลติอย่างเตม็ความสามารถของแต่ละ
แหล่งจดัท�าก๊าชธรรมชาตเิข้าระบบ

ส�าหรบัในปี 2566 กรมเชือ้เพลงิธรรมชาตจิะ
จัดท�าและทบทวนแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ร่วมกบัหน่วยงานเกีย่วข้องเป็นระยะๆ พร้อมทัง้ 
จัดหาก๊าซธรรมชาติเข้าระบบเพิ่มเติมอย่าง 
ต่อเนือ่ง ก�ากบัดูแลผูร้บัสัมปทานและผูร้บัสญัญา 

ปัจจุบันมีการด�าเนินงานด้าน CCUS ใน
ประเทศ 23 โครงการ มโีครงการน�าร่องทีส่�าคญั 
ได ้แก ่ โครงการอาทิตย ์ตั้งอยู ่ ในอ ่าวไทย 
นอกชายฝ่ังจงัหวดัสงขลา จะเริม่อดั CO2 ได้จรงิ 
ภายในปี ค.ศ. 2026 โครงการพื้นท่ีอ่าวไทย 
ตอนบน คาดว่าจะมศีกัยภาพในการกกัเกบ็ CO2 
ในชั้นหินอุ้มน�้าเค็ม เพื่อจัดการ CO2 ที่มีการ
ปลดปล่อยบรเิวณพืน้ทีจ่ากนคิมอตุสาหกรรมภาค
ตะวนัออกของประเทศ และโครงการแอ่งแม่เมาะ
และแอ่งล�าปาง จงัหวัดล�าปาง โดยร่วมกบักรมการ
พลงังานทหาร กฟผ. ปตท.สผ. และมหาวทิยาลัย 
เชยีงใหม่ ศึกษาพ้ืนท่ีศักยภาพเพ่ือใช้ในการกักเก็บ 
CO2 จากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ

นายประเสรฐิ สนิสขุประเสรฐิ อธบิดกีรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กล่าวว่า ปี 2565 ทีผ่่านมา ได้ด�าเนนิโครงการ

คาร์บอนไดออกไซด์ 100,000 ตัน/ปี เกิดผล
ประหยัดรวม 764 ล้านบาท/ปี 

การช่วยเหลือชุมชนในพื้นท่ีห่างไกล/พื้นท่ี
พิเศษ 83 พื้นท่ี สนับสนุนให้ประชาชนและ
เกษตรกรมีการใช้พลังงานทดแทนและใช้
พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ ลดค่าใช้จ่ายด้าน 
พลังงาน ด้วยการตดิตัง้เทคโนโลย ีเช่น 10,778 ครวัเรอืน  
ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 106 ล้านบาท/ป ี
ประชาชนมรีายได้เพิม่ข้ึน

การติดฉลาก “ฉลากประหยัดพลังงาน
ประสทิธิภาพสงู” จากการด�าเนนิโครงการตัง้แต่ปี 
2564 ถงึปัจจบุนั สามารถจัดพมิพ์ฉลากประหยดั
พลงังานประสทิธิภาพสงู 3.8 ล้านใบ ลดการใช้ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 69.7 ล้านกิโลกรัม/ป ี
ลดการใช้น�า้มนัดเีซล 3.55 ล้านลิตร/ปี ลดการใช้
น�า้มันเบนซิน 8.88 ล้านลิตร/ปี ลดการใช้ไฟฟ้า 366 
ล้านหน่วย/ปี เกิดผลประหยัดพลังงาน 122.2 ktoe 
หรอิ 3,604.48 ล้านบาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 7,429 พนัตันต่อปี

ส�าหรับแผนงานในปี 2566 มกิีจกรรมส�าคญั 
อาทิ การบังคับใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐาน
อาคารด้านพลังงาน (BEC) ซึ่งการบังคับใช้
จะช่วยลดต้นทุน เพิม่โอกาสการแข่งขัน สร้าง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ และในปี 2566 BEC 
จะมผีลบงัคบัใช้ในอาคารพ้ืนที ่ไม่ต�า่กว่า 2,000 
ตรม.ทนัท ีคาดจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ 13,700 
ล้านหน่วย หรอืกว่า 47,000 ล้านบาท รวมถงึ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 
1 ล้านตนั/ปี  

นางสาวนันธกิา ทงัสพุานชิ อธบิดกีรมธรุกิจ
พลงังาน กล่าวว่า ปี 2565 ทีผ่่านมา ได้ด�าเนนิ 
มาตรการช่วยเหลอืกลุม่เปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากราคาพลงังานใน 2 กลุม่ คอื การช่วยเหลอื
ราคา LPG กลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีถือบตัรสวสัดกิาร
แห่งรฐัตัง้แต่เมษายน 2565-มีนาคม 2566 โดยใช้ 
งบกลางสนับสนุนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม  
จาก 45 บาท/คน/3 เดอืน เพิม่อกี 55 บาท/คน/ 
3 เดอืน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดอืน มีผูใ้ช้สทิธิ์ 
โดยเฉล่ียในแต่ละรอบประมาณ 5 ล้านราย 
สามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐกว่า 950 ล้านบาท และ
การช่วยเหลือราคาเบนซินส�าหรับกลุ่มผู้ขับข่ี
รถจักรยานยนต์สาธารณะ (วินเซฟ) ตั้งแต่
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 

โดยรัฐสนับสนุนวงเงินร่วมจ่ายแก่ผู้ขับขี่รถ
จักรยานยนต์สาธารณะในการเติมน�้ามันกลุ่ม
เบนซนิร้อยละ 50 ของค่าน�า้มนั เดือนละ 250 
บาท/คน/เดอืน เป็นจ�านวน 3 เดอืน รวม 750 
บาท/คน ทัง้นี ้มผีูข้บัขีร่ถจักรยานยนต์สาธารณะ
เข้าร่วมโครงการ 44,651 ราย สามารถช่วยลด
ภาระค่าครองชีพประมาณ 18 ล้านบาท กรม
ธรุกิจพลังงานยังปรบับทบาทกรมธรุกิจพลงังาน
เพือ่รองรบันโยบายส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า โดย
สร้างความร่วมมอืกบักลุม่อตุสาหกรรมโรงกลัน่
ปิโตรเลียมสนับสนุนการลงทุนต่อยอดในธุรกิจ
ใหม่ ได้แก่ ปิโตรเคมี

นอกจากนี ้เพือ่สนับสนนุการพฒันา EV ได้
มกีารตัง้คณะท�างานจดัท�าแผนปฏิบตังิาน เพือ่
การก�ากับดูแลการประกอบกิจการสถานีอัด
ประจุไฟฟ้าส�าหรับยานยนต์ไฟฟ้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมน�้ามันเชื้อเพลิง ก�าหนด 
รูปแบบการส่งเสริมการติดตั้งและก�ากับดูแล
สถานอีดัประจไุฟฟ้าทีต่ดิตัง้ภายในบรเิวณพืน้ที่
สถานีบริการน�้ามันเช้ือเพลิง โดยคาดว่าจะได้ 
ข้อสรปุภายในปี 2566 เกีย่วกบัแนวทางการส่งเสรมิ 
การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าภายในสถานี
บรกิาร รปูแบบการด�าเนนิการ การก�ากบัดแูลและ 
ข้อกฎหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
สถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะในปี  
พ.ศ. 2573 จ�านวน 12,000 หวัจ่าย

สพุฒันพงษ์ พันธ์มเีชาว์ สราวธุ แก้วตาทิพย์  ประเสริฐ สนิสขุประเสรฐิ  นนัธกิา ทงัสพุานชิ

“การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะเป็นหัวใจ 
ส�าคญัของการด�าเนนินโยบายด้านพลงังาน เพือ่เปลีย่นผ่าน 
ไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแล
ผลกระทบจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ผันผวน 
ต่อเน่ืองให้แก่ประชาชนทกุกลุ่มอย่างท่ัวถงึ”



ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 วันที่ 16-31 มกราคม 256614 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

ถอดแนวคดิคนรุ่นใหม่ของ “บ้านปู เพาเวอร์”
ฟันเฟืองส�าคญัท่ีขบัเคลือ่นพลังงานไฟฟ้าให้เติบโต

เม่ือโลกแห่งธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เปลีย่นผ่านสูก่ารผลติพลงังานทีส่ะอาดและเป็น
มติรกบัโลกยิง่ขึน้ ในมติขิองการด�าเนินธรุกจิซึง่
เตม็ไปด้วยความผนัผวน ไม่แน่นอน ซบัซ้อน และ
คลมุเครอื (VUCA : Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) ท้ังในเรือ่งเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง รวมถึงเทคโนโลยีที่มีการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องพร้อมรับมือ 
ทกุสถานการณ์ โดยเฉพาะเม่ือเป็นบรษิทัพลงังานท่ี 
ด�าเนินธรุกจิในหลายประเทศ อย่าง บรษิทั บ้านปู 
เพาเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรอื BPP หวัใจส�าคญัทีจ่ะ
น�าพาองค์กรเปลีย่นผ่านสูก่ารเป็นธรุกจิทีต่อบรบั 
กับความต้องการด้านพลังงานแห่งโลกอนาคต
ก็คือ “ทีมงานที่แข็งแกร่ง” ที่พร้อมก้าวเดิน 
ตามกลยทุธ์ “Greener & Smarter” เพือ่ส่งมอบ 
พลงังานไฟฟ้าคุณภาพอย่างย่ังยนืให้กบัผูค้น 

ความทุม่เทของทมีงานมอือาชีพ คอืฟันเฟือง
ส�าคัญที่จะท�าให้ทุกภาคส่วนของธุรกิจผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าของ BPP มุง่ไปสูค่วามเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีความชาญฉลาดข้ึน และ
สร้างผลตอบแทนได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเผชิญ
ความท้าทายรูปแบบใด ต้ังแต่การด�าเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
พลงังาน การแสวงหาโอกาสการลงทนุใหม่ๆ โดย
ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล
กจิการ (Environmental, Social, Governance) 
หรอืหลกั ESG เพราะเป้าหมายของ BPP ไม่ใช่

ไว้ทีไ่ม่เกนิ 30 มิลลิกรมัต่อลูกบาศก์เมตร ซึง่เรา
สามารถท�าได้ทีร่ะดบั 18 มิลลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร 
จงึรูส้กึภมิูใจทีไ่ด้น�าเทคโนโลย ี HELE มาพฒันา 
โรงไฟฟ้าของเราในจีน ท�าให้ได้รับค�าชมเชย 
และความไว้วางใจจากรัฐบาลท้องถิ่นให้พัฒนา
โครงการโซลาร์รูฟทอ็ปให้กับชมุชนในเมืองเจิง้ติง้ 
ซึ่งจะส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมให้กบัชุมชน

โครงการพัฒนาโซลาร์รฟูทอ็ปให้กบัชมุชนใน
เมอืงเจิง้ติง้ (Zhengding) มณฑลเหอเป่ย (Hebei)  
นีเ่อง ทีท่�าให้ทมีงานของประกายได้แสดงความมุง่มัน่ 
ของ BPP ในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี
พลังงานอย่างเต็มที่ โดยวางเป้าหมายก�าลังการ
ผลิต 167 เมกะวัตต์ ภายในปี 2566 จากปัจจบัุน
มีก�าลังการผลิตอยู่ที่ 58 เมกะวัตต์ นอกจากนี้  
ยังได้ต่อยอดโครงการโซลาร์รูฟท็อป โดยน�าไป 
ผนวกกับเทคโนโลยีพลงังานอืน่ จากการใช้แผงโซลาร์ 
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับเครื่องปรับอากาศ
ประเภท air source heat pump โดยเครื่อง 
จะเปล่ียนความร้อนจากอากาศมาเป็นพลังงาน
ความร้อนในอุณหภมิูทีเ่หมาะกับการใช้งาน ท�าให้
การใช้พลังงานสทุธเิป็นศนูย์อยูเ่สมอ ในฤดหูนาว
เคร่ืองน้ีจะดึงความร้อนจากอากาศภายนอกมา
เป็นความอบอุน่ภายในอาคาร และหากเป็นฤดรู้อน 
เครือ่งนีจ้ะน�าความร้อนจากอากาศภายในอาคาร
ออกไปสูภ่ายนอก 

ประกาย เล่าให้ฟังถงึอีกหนึง่ตวัอย่างของการ
ต่อยอดเทคโนโลยพีลังงาน คอื โครงการเปลีย่น
ขยะเป็นเชื้อเพลิง (Biocoal) ที่สามารถเปล่ียน
ขยะให้กลายเป็นเช้ือเพลิงที่สามารถใช้ได้ใน 
โรงไฟฟ้าทั่วไป ช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองและ 
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเหน็ได้ว่า 

นธินิรรถ เอกะพนัธุ ศนชิา ภญิโญชีพ

แค่การเติบโตทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังหมายถึง 
การส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพอย่างยั่งยืน  
ซึ่งจะเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุ่มในระยะยาว

ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า 
รวมถงึการพฒันาและต่อยอดเทคโนโลยพีลงังาน 
ประกาย หยกน�า้เงนิ Vice President-Business 
& Market Development ประจ�ากรุงปักกิ่ง 
ประเทศจนี สามารถบอกเล่าเร่ืองราวนีไ้ด้อย่างด ี
ประกายคร�่าหวอดในแวดวงพลังงานมาเกือบ 
2 ทศวรรษ เป็นผู้มีบทบาทส�าคญัในการเปล่ียนผ่าน
ธรุกจิของ BPP ในประเทศจนี ไปสูโ่รงไฟฟ้าท่ีทัง้ 
Greener และ Smarter โดยใช้เทคโนโลย ีHigh 
Effficiency, Low Emissions (HELE) เพ่ือปรับปรุง
ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานให้ดยีิง่ขึน้ และเป็น
มติรกับสิง่แวดล้อมมากขึน้ 

“เรื่องการใช้เช้ือเพลิง เราใช้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพอย่างมาก อธิบายง่ายๆ ว่า โรงไฟฟ้า 
ทัว่ไปเวลาจ่ายไฟ จะมเีชือ้เพลงิทีส่ามารถเปลีย่น
เป็นไฟฟ้าได้ราว 40% ส่วนเช้ือเพลงิอกีราว 60% 
สญูไป แต่โรงไฟฟ้าของเราสามารถน�าเช้ือเพลงิ 
ทีเ่หลอืมาจ่ายเป็นพลงังานความร้อนให้กบัชมุชน
และน�ากลบัมาใช้ในโรงงานได้อกี”

นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าต่างๆ ของเรา กส็ามารถ
ปล่อยมวลสารได้ต�า่กว่าค่ามาตรฐานของทางการ
ค่อนข้างมาก อาท ิ ทีโ่รงไฟฟ้าเจิง้ต้ิง ทางการจนี 
ก�าหนดการปล่อยก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างการด�าเนินงานใน 
โรงไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หรอืการพฒันา
และต่อยอดเทคโนโลยีพลังงาน ต่างก็ช่วยสร้าง
ความ Greener & Smarter ให้กบัพอร์ตธรุกจิของ 
BPP และทีส่�าคญัคอืสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ของผู้คนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ด้วย

นอกจากน้ี อกีด้านทีต้่องท�าควบคูกั่นไป เพือ่
เร่งสร้างการผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพ คือ
การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในพ้ืนท่ี 
ที่มีศักยภาพและตอบโจทย์กลยุทธ์ Greener 
& Smarter โดยเฉพาะในพอร์ตธุรกิจพลังงาน
หมนุเวยีน 

นิธนิรรถ เอกะพนัธ ุManager ก�าลงัส�าคญั
ของทีม Business Development ด้าน Energy 
Generation and Trading ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ
ในการแสวงหาโอกาสด้านธรุกิจพลังงานหมุนเวียน
ในประเทศเวยีดนามและออสเตรเลีย เล่าให้ฟังถึง
การมองเหน็โอกาสในแต่ละพืน้ที ่ซึง่จะน�าไปสูก่าร
ตดัสนิใจในการลงทนุของ BPP ในโครงการใหม่ๆ 

“หน้าที่ของเราคือการแสวงหา พิจารณา
ความเป็นไปได้ และด�าเนนิการเข้าซือ้โครงการ
ทีม่ศีกัยภาพทีส่อดคล้องกับกลยทุธ์ Greener & 
Smarter ของ BPP ส�าหรับประเทศเวียดนาม
ความต้องการใช้พลงังานเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ตามการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ แต่การผลติไฟฟ้ากลบัยงั
ไม่เพียงพอ ประกอบกบัภมูศิาสตร์ของเวยีดนาม 
ทีม่พีืน้ทีก่ว้างขวาง และมีแสงอาทติย์ทีเ่อือ้อ�านวย 
อกีทัง้ภาครฐัยงัสนบัสนุนเรือ่งพลงังานหมนุเวยีน 
นีจ่งึเป็นโอกาสของ BPP ในการเข้าไปท�าธรุกิจ
โรงไฟฟ้าทั้งจากพลังงานลมและพลังงานแสง
อาทติย์”

ส�าหรบัประเทศออสเตรเลีย นธินิรรถ เล่าว่า 
ออสเตรเลยีกข็ึน้ชือ่เรือ่งพืน้ทีก่ว้างใหญ่ไม่แพ้กบั
เวยีดนาม และมศีกัยภาพด้านทรพัยากรแสงแดด
และลม รัฐบาลท้องถ่ินก็มีการตั้งเป้าหมายและ 
ส่งเสรมิการใช้พลงังานหมุนเวยีนอย่างจรงิจงั อกีทัง้ 
ผู ้บริโภคก็มีความพร้อมในการเลือกซื้อไฟฟ้า 
จากผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนในตลาดไฟฟ้าเสรี 
(Merchant Power Market) จงึเป็นอีกหนึง่พืน้ที่
ทีม่ศีกัยภาพสงูส�าหรบัการลงทนุของ BPP 

“ในปี 2564 เราได้เข้าซือ้โรงไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย์เบอรลิ (Beryl) และมานลิดรา (Manildra) 
ในรัฐนวิเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลยี นบัเป็น 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่จะ
ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจ
พลงังานหมนุเวียนของบริษทัฯ” นธินิรรถ กล่าว
และเสรมิว่า 

“งานของผมมีความท้าทายมาก แต่ก็รู้สึก
สนกุท่ีได้เรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ตลอดเวลา และได้สร้าง
ผลงานที่มีคุณค่าให้กับองค์กร หากเปรียบเป็น
ร่างกาย งานของผมคงเป็นดวงตาและหูที่ต้อง
คอยเปิดรับเทรนด์และเทคโนโลยใีหม่ๆ รวมถงึ
ค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสมที่จะช่วยให้ 
BPP เตบิโตได้ตามเป้าหมาย”

เมือ่โรงไฟฟ้าด�าเนนิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
การพฒันาและต่อยอดเทคโนโลยด้ีานพลงังานก้าว
ไปอย่างไม่หยดุนิง่พร้อมๆ กบัการแสวงหาโอกาส
การลงทนุใหม่ๆ อยู่เสมอ BPP กพ็ร้อมแล้วทีจ่ะ
สร้างการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่ง แต่อย่างทีก่ล่าวไปแล้ว
ว่า จดุหมายของ BPP ไม่ใช่แค่การเตบิโตทางธรุกิจ
เท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงการส่งมอบพลังงานไฟฟ้าทีมี่
คณุภาพเพือ่โลกทีย่ัง่ยนืขึน้ ทกุกระบวนการในการ
ด�าเนินธรุกจิของBPP จงึต้องค�านงึถึงสิง่แวดล้อม 
สงัคม และการก�ากบัดูแลกจิการ (Environment, 
Social, Governance) หรอืหลกั ESG เป็นส�าคัญ 

ศนิชา ภญิโญชพี Manager – Health, Safety, 
Environment and Community Engagement 
ผู ้สอดส่องดูแลการด�าเนินงานขององค์กรให้
สอดคล้องกบัหลัก ESG เล่าว่า งานของเธอมส่ีวน
ช่วยผลกัดนัให้ทกุหน่วยงานในองค์กรน�าหลัก ESG 
มาใช้ในด�าเนินงานตั้งแต่การวางนโนบายต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบั ESG การตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
การจดัท�ารายงาน การแบ่งปันข้อมลูภายในองค์กร 
และการสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ

“หากเปรียบเทียบหลัก ESG เป็นร่างกาย  
กค็งเปรยีบ G เสมอืนเป็นกระดูก เป็นโครงสร้าง
ขององค์กร ขณะที่ E และ S เป็นเลือดเน้ือ 
เป็นสิ่งที่เราต้องบ�ารุงรักษาให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้
ภาพรวมเป็นไปตามความคาดหวงัของทกุฝ่ายที่
เกีย่วข้อง และช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ยนื” 
ศนชิา กล่าว และเล่าว่า 

ส�าหรบัด้าน E: Environment งานของเธอ
ช่วยผลักดันการตั้งเป้าหมายของแต่ละโรงไฟฟ้า
ในการลดมลสารต่างๆ รวมถงึการก�าหนดนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม เช่น นโยบายการ
เปล่ียนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ นโยบายการ
จดัการทรพัยากรน�า้ ในด้าน S: Social เธอช่วย
ผลกัดนัให้เกดินโยบายการดแูลความปลอดภยัของ
พนกังาน การพฒันาศกัยภาพ และการส่งเสรมิให้
มีมาตรฐานการท�างานที่ดี รวมถึงการสื่อสารกับ
ชุมชนที่อยู่รอบๆ ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
จนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมทักษะ
อาชพีให้กบัชุมชน และด้าน G: Governance เธอ 
จะช่วยสอดส่องว่าแต่ละหน่วยงานมกีารด�าเนนิการ 
ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีแล้วหรือไม่และ 
น�าเสนอข้อมลูกับผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ อย่าง
เพยีงพอและเหมาะสม ซึง่จะส่งผลต่อความเชือ่มัน่  
ความไว้วางใจ และความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน 
ขององค์กร

กริณ ลมิปพยอม ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บมจ.บ้านป ูเพาเวอร์ กล่าวสรปุว่า การขบัเคล่ือน

การผลิตพลังงานไฟฟ้าคุณภาพของ BPP เกิด
จากการท�างานอย่างทุม่เทของพนกังานในทกุส่วน 
ตัง้แต่การด�าเนนิงานของโรงไฟฟ้าการพฒันาและ
ต่อยอดเทคโนโลยีพลังงาน การแสวงหาโอกาส 
การลงทนุใหม่ๆ ตลอดจนการด�าเนนิธุรกจิตามหลกั  
ESG ผมเชือ่ว่าเป้าหมายก�าลงัผลติไฟฟ้า 5,300 
เมกะวตัต์ ภายในปี 2568 ภายใต้กลยทุธ์ Greener 
& Smarter เป็นความท้าทายทีท่มีงานของ BPP  
มีพลังในการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ เพราะรู้ว่า 
จุดหมายของเราไม่ใช่แค่การเติบโตทางธุรกิจ 
เท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึการส่งมอบพลงังานไฟฟ้า 
คณุภาพให้กบัผูค้น และสร้างคณุค่าทีย่ัง่ยนืให้กบั 
ผูม้ส่ีวนได้เสียทกุกลุม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตพุร บรุษุพฒัน์ 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการอนรุกัษ์และจดัการช้างป่า ร่วม
กบัคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
โดยม ีพล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ รองนายก 
รัฐมนตรี เป ็นประธานการประชุม เพื่อ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานด้านการอนุรกัษ์และ
จัดการช้าง การแก้ปัญหาช้างป่าทั้งในพื้นที่ 
อนุรักษ์และในพื้นที่ชุมชน การช่วยเหลือ
เยียวยาผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากช้างป่า รวมถงึ
การก�าหนดมาตรการต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัช้าง
เลีย้งหรือช้างบ้าน

ทส.พร้อมด�ำเนินงำนอนุรกัษ์จดักำรช้ำง
พุ่งเป้ำช้ำงกับป่ำอยูร่่วมกนัอย่ำงพึง่พำ

โดยทีป่ระชมุคร้ังนี ้ ได้มีการพจิารณาแต่งตัง้
ผูท้รงคณุวฒิุด้านอนรัุกษ์สัตว์ป่า คณะอนกุรรมการ
อนุรักษ์และจัดการช้างป่า คณะอนุกรรมการ 
อนรุกัษ์และจดัการช้างเลีย้งหรือช้างบ้าน เพือ่ขบัเคลือ่น 
การด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการช้าง  
ทัง้ช้างป่าและช้างเลีย้งหรอืช้างบ้าน รวมถงึการ
แก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบ 
จากช้างป ่าเพื่อให ้ชุมชนและช้างป ่าได ้ รับ 
การจดัการได้อย่างเหมาะสมและยัง่ยนื 

ซึ่ งสถานการณ ์ช ้างป ่าในป ัจจุ บันของ
ประเทศไทย พบว่า มีการกระจายอยู่ในพื้นที่
ป่าอนรุกัษ์อย่างน้อย 69 แห่งทัว่ประเทศ โดยมี
พืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์อย่างน้อย 49 แห่ง ทีมี่ชมุชนและ
ประชาชนได้รับผลกระทบจากช้างป่าท่ีออกไป
หากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ ท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อทรพัย์สนิ พชืผลทางการเกษตร รวมถงึสร้าง 
ความเสยีหายรุนแรงต่อชีวิต เกดิปัญหาความขดัแย้ง 
ระหว่างคนกับช้างป่า ในส่วนของช้างเลี้ยง
หรือช้างบ้านที่อยู่ในการดูแลครอบครองของ 
ผูเ้ล้ียง จะต้องมีการดแูลสวัสดภิาพและสขุภาพ
ช้างเลีย้งให้ถูกต้องเหมาะสม จงึมคีวามจ�าเป็น
ต้องยกระดับการด�าเนินงานให้เป็นระบบ 
และมปีระสทิธภิาพมากขึน้

ทั้งนี้ กรมอุทยานฯ ได้ด�าเนินการจัดการ
แก้ไขตามแผนระดบักลุม่ป่า ปี 63-72 (10 ปี) 
ด ้วยมาตรการติดตามประชากรช ้างป ่า 
การสนบัสนนุเครือข่ายเฝ้าระวงั และการผลกัดนั 
ช้างป่า การประชาสมัพนัธ์ให้ความรู ้ รวมทัง้
มาตรการชดเชยเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 
และการจดัการควบคมุช้างป่าโดยใช้เทคโนโลยี 
ควบคูก่บัการศกึษาวจิยัควบคมุประชากร

ทีป่ระชมุยังได้รับทราบ สถานการณ์ช้างเลีย้ง 
(ช้างบ้าน) ในปัจจุบัน โดยกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมสถติไิว้ ปี 65 
จาก 48 จงัหวดั และ กทม.รวม 3,944 เชอืก 
ซึ่งกรมปศุสัตว์เป ็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
ในด้านสวสัดกิาร การป้องกนัการทารณุกรรม  
การดแูลสขุภาพ ตลอดจนการรบัรองมาตรฐาน
ปางช้างด้วย

กรมทะเลชำยฝ่ังพบไข่เต่ำทะเล 2 พืน้ท่ี
ช้ีทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังสมบรูณ์ 

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า 
การขึน้มาวางไข่ของแม่เต่าทะเลในปีนี ้ แสดง
ให้เห็นว่า การรณรงค์อนรุกัษ์สัตว์ทะเลหายาก 
และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ของประเทศไทยประสบความส�าเรจ็ จนท�าให้
แม่เต่าทะเลกลบัมาท�ารงัวางไข่ในประเทศไทย
อีกคร้ัง ที่ผ ่านมา ได้ผลักดันการอนุรักษ ์
สตัว์ทะเลหายากจนสามารถขึน้ทะเบยีนเต่ามะเฟือง  
วาฬบรูด้า วาฬโอมรูะ และฉลามวาฬ เป็นสัตว์
สงวนได้ส�าเร็จ 

นอกจากนี้ ยังมีการออกนโยบายและ
มาตรการต่างๆ เพือ่อนรัุกษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากร
ทางทะเลไทย เช่น มาตรการควบคุมจ�านวน 
นกัท่องเทีย่ว หรอืการส่งเสรมิการท�าประมงอย่าง 
ยั่งยืน จนท�าให้มีลูกเต่าทะเลกลับคืนสู่ระบบ
นเิวศทางทะเลไทยเป็นจ�านวนมาก กระทัง่วนัที ่
3 ธันวาคม 2566 นับเป็นข่าวดีต้อนรับ 
วนัข้ึนปีใหม่ เจ้าหน้าทีก่รมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ได้รายงานการพบร่องรอยการ
ขึ้นมาวางไข่ของแม่เต่าทะเล 2 พื้นที่ ได้แก่  
หาดนาเกลอื ต.โคกกลอย จ.พงังา จ�านวน 1 รงั 

เป็นรังที่ 6 จากแม่เดียวกันที่ชื่อแม่เต่าอัลฟา  
เจ้าหน้าทีท่�าการวดัร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้าย 
ไปขวา 220 เซนติเมตร ขนาดอก 110 เซนตเิมตร 
ขนาดของไข่เต่า 5.3 เซนตเิมตร จงึได้เคลือ่นย้าย 
พร้อมทัง้ตรวจนบัไข่เต่ามะเฟืองได้ทัง้สิน้ 131 ฟอง 
เป็นไข่ด ี116 ฟอง และไข่ลม 15 ฟอง 

ส่วนชายหาดบ้านทุ่งดาบ ต.เกาะพระทอง 
อ.ครุะบรุ ีจ.พงังา จ�านวน 2 รัง ร่องรอยที ่1 เป็น
ร่องรอยการขึน้มาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ตรวจวดั
ขนาดความกว้างของพายหน้าจากซ้ายไปขวา 170 
เซนตเิมตร ขนาดความกว้างของอก 70 เซนตเิมตร 
ท�าการขุดค้นหาจนพบไข่เต่าที่ระดับความลึก 
70 เซนติเมตร ขนาดของไข่ 5 เซนติเมตร 
และร่องรอยที่ 2 เป็นร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ 

ความเหมาะสมต่อการท�ารังวางไข่อย่างเสมอ
ต้นเสมอปลาย เชือ่มัน่ว่า ในภายภาคหน้าจะ
ได้ต้อนรบัเต่าทะเลทีฟั่กในปีนีก้ลบัขึน้มาวางไข่
ทีช่ายหาดแห่งเดมิอกีครัง้ 

สุดท้ายนี้ขอย�้าเสมอว่า หากพบเจอไข่ 
เต่าทะเลบริเวณชายหาด ให้รีบแจ้งเบาะแส 
มายงัสายด่วนพิทกัษ์ป่าและรกัษาทะเล โทร. 1362 
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกรมทะเลชายฝั่ง  
จะประสานงานกบัหน่วยงานในพืน้ทีเ่ร่งด�าเนินการ 
ได้ทนัท่วงที

อรรถพล เจรญิชนัษา

ประวติร วงษ์สวุรรณ วราวุธ ศลิปอาชา

จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
เห็นชอบแต่งตั้ง ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์
สัตว์ป่า พร้อมด้วยอนุกรรมการอนุรักษ์และ
จดัการช้างป่า และช้างเลีย้ง (ช้างบ้าน) โดย 
พล.อ.ประวติร ได้ก�าชบัให้ ทส. คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ ตลอดจนคณะท�างานด้าน
ต่างๆ เร่งขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน โดยเฉพาะ
การวางแผนก�าหนดพืน้ทีแ่ละมาตรการควบคมุ 
ช้างป่า ให้ชดัเจน เพือ่ดูแล ช่วยเหลอือย่างใกล้ชดิ 
เป็นระบบ เพือ่ลดผลกระทบ ประชาชน/ชมุชน 
และให้เกดิประโยชน์กับทกุฝ่าย ทัง้ช้าง คนเลีย้ง 
และเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสม ปลอดภยั 
และยัง่ยนื

ของเต่าทะเล ตรวจวดัขนาดความกว้างของพายหน้า 
จากซ้ายไปขวา 85 เซนตเิมตร ขนาดความกว้าง
ของอก 40 เซนติเมตร ท�าการขุดค้นหาจนพบไข่
เต่าทะเลทีร่ะดบัความลกึ 70 เซนตเิมตร ขนาด
ของไข่ 3 เซนตเิมตร 

พร้อมกันนี ้ เจ้าหน้าทีก่รมทะเลชายฝ่ังได้ก้ัน
คอกเพือ่ป้องกนัอนัตราย และร่วมกับอาสาสมคัร
พทิกัษ์ทะเลเฝ้าระวงั ดแูล พทิกัษ์ จนกว่าลกูเต่า 

จะได้ฟักและเดินลงสู่ทะเลได้อย่างปลอดภัย
ต่อไป 

นายอรรถพล กล่าวเพิม่เตมิว่า จากนโยบาย
ของ นายวราวธุ ศลิปอาชา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  
ที่มุ ่งเน้นให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู ้
ความเข้าใจในการตระหนักถึงการรณรงค์
ปลกูจติส�านกึอนรุกัษ์สตัว์ทะเลหายากโดยเฉพาะ 
เต่าทะเล รวมถงึผสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน 
ในพ้ืนที่ เพื่อด�าเนินการตามแผนงานอนุรักษ์
ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างย่ังยนื 

อย่างไรก็ตาม จากการที่แม่เต่าทะเล 
กลบัขึน้มาวางไข่อกีครัง้ แสดงให้เหน็ว่า บรเิวณ
แนวชายหาดดังกล่าว เป็นพ้ืนที่พิเศษที่มี 
ความส�าคัญสูงมาก จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
รักษาสภาพแวดล้อมของชายหาดเหล่านี ้
ให้คงความเป็นธรรมชาต ิ เพือ่เป็นการอนรุกัษ์
พืน้ท่ีวางไข่ของเต่าทะล 

ทั้งนี้ ฤดูวางไข่เต่าทะเลจะอยู่ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยขอ
ฝากให้ชาวบ้านในท้องที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และช่วยกันเป็นหูเป็นตา ซึ่งหาก
ยงัคงรักษาสภาพสิง่แวดล้อมของชายหาดให้มี
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“สกนช.” กางแผนบรหิารจดัการกองทนุน�า้มนัฯ  
ปี 66 ระบรุะยะสัน้เน้นตรงึดีเซลไม่เกนิ 35 บาท  
คาดราคาน�า้มันโลกไม่ร้อนแรงเท่าปี 65 ขณะทีลุ่น้ 
คลังเคาะขยายเวลาลดภาษีฯ หรือไม่ เดินหน้า
รักษาเสถียรภาพกองทุนน�้ามันฯ เล็งกู้เงินเพิ่ม 
หลังกู้ลอ็ตแรก 3 หมืน่ล้านบาทแล้ว

นายวิศักดิ ์ วฒันศพัท์ ผูอ้�านวยการส�านกังาน
กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า 
ปี 2566 การประเมินราคาน�า้มันดเีซลเบือ้งต้นคาดว่า 
จะไม่ร้อนแรงเท่ากบัปี 2565 โดยเฉลีย่ทัง้ปีจะอยูท่ี่
ระดบั 105 เหรยีญสหรัฐต่อบาร์เรล แต่กรณเีลวร้าย 
(Worst Case) คาดว่าจะอยู่ราว 150 เหรียญ 
ต่อบาร์เรล จากราคาเฉลีย่ปี 2565 อยูท่ี ่135.54 เหรยีญ 
ต่อบาร์เรล ดังนัน้ สกนช.ยงัคงบริหารกองทุนน�า้มนั
เชือ้เพลิง โดยระยะส้ันยงัคงดแูลราคาขายปลกีดเีซล
ไม่ให้เกนิ 35 บาทต่อลติร ส่วนจะมีการเปลีย่นแปลง
อย่างไรอยูท่ีน่โยบายภาครฐัและราคาน�า้มนัตลาด
โลกเป็นส�าคญั

“ราคาน�า้มนัยงัคงผนัผวนพอสมควร ทางคณะ 
กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบน.) ท่ีมี  
นายสพุฒันพงษ์ พนัธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรแีละ 
รมว.พลงังาน เป็นประธาน ได้มีการตดิตามราคา
ตลาดโลกใกล้ชดิเพ่ือการบรหิารจัดการ โดยปี 2565 
กบน.ประชมุถึง 189 ครัง้ และตลอดท้ังปี 2565 
กองทนุฯ ได้สนับสนนุการดแูลผลกระทบประชาชน 
ทัง้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ทีม่กีารทยอยขึน้แบบขัน้บนัได
จาก 318 บาทต่อถงั 15 กก. ขณะนีอ้ยูท่ี ่408 บาท 
ต่อถัง ดีเซลตรึงไว้ไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร” 
นายวศิกัดิ ์กล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันฐานะกองทุนน�้ามันฯ ณ วันท่ี 
1 ม.ค. 66 มฐีานะสทุธติดิลบ 121,491 ล้านบาท 
แบ่งเป็นบญัช ีLPG ตดิลบ 44,300 ล้านบาท น�า้มนั
ตดิลบ 77,191 ล้านบาท โดยมีการจดัเก็บอตัราเงนิ 

เข้ากองทุนฯ ดเีซลอยูท่ีล่ติรละ 3.72 บาท แก๊สโซฮอล์  
95,91 ลติรละ 1.70 บาท E85 และ E20 ลติรละ 
0.010 บาท ขณะที ่LPG อุดหนนุ 6.12 บาทต่อ กก.  
โดย 2 เดอืนทีผ่่านมา กองทนุฯ เริม่มีเงินไหลเข้า
สะสมราว 8,000 ล้านบาท

นายวศิกัดิ ์ กล่าวว่า การบรหิารเงินกู้หลงัจาก
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ออกพระราชก�าหนด 
(พ.ร.ก.) ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค�้าประกัน
การช�าระหนีข้องส�านกังานกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2565 มผีลใช้บังคบัแล้ว ภายใต้กรอบวงเงิน 
ทัง้สิน้ 1.5 แสนล้านบาท ทาง สกนช.ได้ด�าเนนิการกู้ 
เงนิรอบแรก 30,000 ล้านบาท ลงนามในสญัญา
เรยีบร้อยแล้วกบัธนาคารกรงุไทยและธนาคาออมสนิ 
เพือ่ทยอยน�าไปช�าระหนีคู้ค้่าน�า้มนั ส่วนกรอบวงเงนิ
ท่ีเหลืออีก 1.2 แสนล้านบาท ได้ประสานกบัคลงั 
โดยทางส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (สบน.) จะ
ประชุมวันท่ี 9 ม.ค.นี ้ เพือ่น�ากรอบเงินกูด้งักล่าว 
เข้าไปพจิารณาบรหิารกรอบหนีส้าธารณะรวมของ
ประเทศ หลังจากนัน้จะน�าเสนอ ครม.เหน็ชอบต่อไป

“เรากค็าดหวังว่า จะได้รบัการอนมุติักรอบเงิน
กูค้รัง้นีไ้ม่ต�า่กว่า 3 หม่ืนล้านบาท และจะต้องเร่ง
ประสานให้พิจารณาทัง้หมดภายในปีน้ี เพือ่ให้เป็น
ตามกรอบทีก่�าหนดไว้ภายใน 1 ปี เพ่ือทีจ่ะทยอยกู้
มาคืนเงนิค้างช�าระผูค้้าน�า้มนัมาตรา 7 ซ่ึงเรายงัมี
สภาพคล่องบรหิารได้ไม่มปัีญหา” นายวิศกัดิ ์กล่าว

นายพรชยั จิรกลุไพศาล ผูอ้�านวยการส�านกั
นโยบายและยุทธศาสตร์ สกนช. กล่าวว่า ราคา 
น�า้มันตลาดดีเซลปี 2566 เบือ้งต้นคาดว่าจะไม่ร้อนแรง 
เท่ากับปี 2565 เนื่องจากมีทั้งปัจจัยบวกและลบ 
โดยปัจจัยบวกที่จะท�าให้ราคาน�้ามันสูงขึ้นได้แก่  
การเปิดประเทศของจนีทีอ่าจท�าให้ระดบัราคาน�า้มัน
โลกสูง สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงยืดเยื้อ ฯลฯ 
ขณะท่ีปัจจัยลบได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบ้ีย 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีจะท�าให้เศรษฐกจิโลก 
ถดถอย เป็นต้น

“กพ็ยายามบรหิารกองทนุน�า้มนัฯ ไม่ให้กระทบ
ต่อประชาชน ส่วนราคาดีเซลแม้ตลาดโลกจะลด 
เรายังคงไม่อาจลดราคาขายปลกีให้ได้ เพราะยงัมี
ภาระหนีส้งูจากการตรงึราคาทีผ่่านมา อกีทัง้ยงัมี 
ภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่ต้องรอ 
การพจิารณาจากคลงัว่า จะขยายเวลาลดให้ต่อไป
หรอืไม่ จากทีจ่ะสิน้สุด 20 ม.ค. 66 ส่วน LPG ทีต่รงึไว้  
408 บาทต่อถงั 15 กก. ส้ินสดุ 31 ม.ค. กต้็องรอ 
คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)  
เหน็ชอบ จงึยังตอบได้ยาก” นายพรชัย กล่าว

สกนช.กางแผนจัดการกองทุนน�า้มันฯ ปี 66
พร้อมเร่งกูเ้งินเสรมิสภาพคล่องต่อพลงังาน

ทัง้นี ้ ส�านกังานกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิได้สรปุ
ผลการด�าเนนิงานกองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิในปี 2565 
ที่ผ่านมา เผชิญแรงกดดันจากวิกฤตพลังงานโลก 
ท�าให้ต้องใช้กลไกกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงช่วยพยุง
ราคาพลังงานในประเทศทั้งดีเซลและก๊าซ LPG 
อย่างต่อเนื่อง จนติดลบกว่า 1.3 แสนล้านบาท 
ขณะเดียวกันได้ร่วมมือกระทรวงการคลังจัดหา 
แนวทางการกูยื้มเงนิจนสามารถออกเป็น พ.ร.ก.ให้
กระทรวงการคลงัค�า้ประกนัหนีฯ้ สามารถกูย้มืเงิน
เสรมิสภาพคล่องให้กองทุนน�า้มนัฯ ได้ส�าเรจ็ลอ็ตแรก 
30,000 ล้านบาท 

ในภาพรวมจากสถานการณ์ราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ในตลาดโลกปรบัตวัข้ึนอย่างรวดเร็วจากเหตกุารณ์
สู้รบระหว่างรัสเซีย–ยูเครน ตั้งแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 จนเป็นวิกฤตการณ์ด้านน�้ามัน
เช้ือเพลงิ ซ่ึงกนิระยะเวลานานถงึปัจจบัุน ส่งผลให้ 
ราคาน�้ามันเช้ือเพลิงในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง กระทบต่อภาวะการครองชีพของ
ประชาชน รวมทัง้กระทบต่อการประกอบธรุกิจของ
ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

กกพ.ขยายเวลาลงนาม สญัญาโรงไฟฟ้าชุมชน
130,000 ล้านบาท ขาดสภาพคล่องและมีหน้ีเงิน
ชดเชยท่ีกองทุนน�า้มนัเชือ้เพลงิค้างช�าระผูค้้าน�า้มนั
เชือ้เพลงิเป็นจ�านวนมาก จงึได้มีการเปลีย่นแปลง
กรอบวงเงินและกรอบวงเงินกู้ตามวรรคสามใน 
มาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตักิองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
พ.ศ. 2562

อย่างไรกดี็ ภายหลังจากได้ประสานความร่วมมือ 
กบักระทรวงการคลังผ่านกลไกอนุกรรมการฯ ภายใต้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง 
(กบน.) เพือ่จดัหาแนวทางการกูยื้มเงนิ และคณะ
รฐัมนตรไีด้ออก พ.ร.ก. ผ่อนผนัให้กระทรวงการคลงั 
ค�า้ประกนัการช�าระหนีข้องส�านกังานกองทนุน�า้มนั
เชือ้เพลิง พ.ศ. 2565 มผีลใช้บังคบัแล้ว ทาง สกนช.
ได้ด�าเนนิการกูเ้งนิรอบแรก 30,000 ล้านบาท ลงนาม 
ในสัญญาเรียบร้อยแล้วกับธนาคารกรุงไทยและ 
ธนาคาออมสนิ และส่งผลให้สภาพคล่องของกองทุน 
น�้ามันเช้ือเพลิงติดลบลดลง ปัจจุบันประมาณ 
การฐานะกองทุนน�า้มันเชือ้เพลงิ วนัท่ี 1 มกราคม 
2566 ตดิลบอยู่ท่ี 121,491 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ในช่วงปลายพฤศจิกายน ถึง เดือน
ธนัวาคม 2565 ถงึแม้ว่าราคาน�า้มันในตลาดโลก
เริม่อ่อนตวัลง ท�าให้กองทุนน�า้มนัเชือ้เพลิงเริม่เก็บ
เงินเข้ากองทุนน�้ามันเชื้อเพลิงท�าให้มีสภาพคล่อง
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตลาดโลก 

กกพ. แจ้งขยายระยะเวลาลงนามสญัญา
ซ้ือขายไฟฟ้า โครงการโรงไฟฟ้าชมุชนเพ่ือ 
เศรษฐกจิฐานราก (โครงการน�าร่อง) ครัง้ที ่6 
จากประกาศเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 29 
ธนัวาคม 2565 ออกไปอกี 60 วนั ไปส้ินสดุ
วนัที ่ 27 กมุภาพนัธ์ 2566 ตามทีก่ารไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค (กฟภ.) เสนอ

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธกิาร
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน 
(ส�านักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะ
กรรมการก�ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) เปิด
เผยว่า การประชมุ กกพ.วานนีม้มีติเห็นชอบ
ประกาศเปล่ียนแปลงกรอบระยะเวลาลงนาม
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชมุชน 
เพือ่เศรษฐกจิฐานราก (โครงการน�าร่อง) ครัง้ที ่6 
เพื่อขยายระยะเวลาลงนามสัญญาจาก
ประกาศเดมิทีจ่ะสิน้สดุในวนัที ่ 29 ธนัวาคม 
2565 ออกไปอีก 60 วันไปสิ้นสุดวันที่ 27 
กมุภาพนัธ์ 2566 ตามทีก่ารไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(กฟภ.) เสนอ

ทัง้นี ้การขอเลือ่นดงักล่าวเป็นไปเพือ่ให้ กฟภ. 
พิจารณาจัดเตรียมเอกสารและประสานกับ 

โดยเฉลี่ยราคาน�้ามันดีเซล (Gas Oil) ปี 2565 
เฉลีย่อยูท่ี ่135.54 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล เพิม่ขึน้ 
เมือ่เทยีบกบัปีก่อนหน้า 74.26%

ทัง้นี ้กองทนุน�า้มนัเชือ้เพลงิได้เข้ามาสนบัสนนุ 
การขับเคลื่อนมาตราการเร่งด่วน เพื่อบรรเทา 
ผลกระทบต่อประชาชน และผูป้ระกอบการ เช่น 
การทยอยปรับราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) แบบขั้น
บันได จากทีต่รงึไว้ 318 บาท/ถงั 15 กก. มาอยูท่ี่ 
408 บาท/ถัง 15 กก. และการบรหิารราคาน�า้มนั
ดเีซลให้อยูใ่นระดบัราคาทีเ่หมาะสม จากทีต่รงึไว้
ไม่เกิน 30 บาท/ลติร มาอยูท่ีไ่ม่เกนิ 35 บาท/ลิตร 
ในปัจจบัุน โดยฐานะกองทนุน�า้มนัเช้ือเพลิงเมือ่สิน้
เดอืนพฤศจกิายน 2565 มสีถานะตดิลบมากกว่า 

ยงัคงผนัผวนด้วยภาวะสงครามและการถดถอยของ
เศรษฐกจิ ท�าให้กองทนุน�า้มันเชือ้เพลิงยงัต้องเฝ้า
ตดิตามสถานการณ์ต่อไป

นอกจากนี ้ในปี 2565 ท่ีผ่านมา กองทุนน�า้มัน
เชื้อเพลิงยังได้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย
ให้แก่น�้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิง
ชวีภาพออกไปอกี 2 ปี จนถงึวนัท่ี 24 กนัยายน 
2567 เนือ่งจากยงัมคีวามจ�าเป็นต้องจ่ายเงนิชดเชย
ดงักล่าวต่อไปเพือ่เป็นกลไกรกัษาระดบัค่าการตลาด
ของน�้ามันเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของเช้ือเพลิง 
ชีวภาพ อีกท้ังเป็นการช่วยเกษตกรให้มีรายได ้
จากการขายพชืผลทางการเกษตร 

กนช.เร่งขบัเคล่ือนโครงการพฒันาทรพัยากรน�า้ 
เคาะแผนหลักฯ ป้องกันน�า้ท่วม-แล้ง ให้ประชาชน

เพิม่ความจกุกัเกบ็น�า้ได้ 1,401.09 ล้าน ลบ.ม. 
พืน้ท่ีรบัประโยชน์ 6.23 ล้านไร่ ประชาชนได้รบั
ประโยชน์ 5.64 ล้านครวัเรอืน พืน้ทีไ่ด้รบัการ
ป้องกัน 5.39 ล้านไร่ 

โดยให้ สทนช. น�า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ 
ดงักล่าวเสนอต่อคณะรฐัมนตร ี(ครม.) พจิารณา
ตามขั้นตอนต่อไป ส�าหรับแผนป้องกันและ 
แก้ไขภาวะน�า้แล้ง ปี 2565/2566 ให้ใช้แนวทาง
การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ารองรับฤดูแล้ง 
ปี 2565/2566 ตามท่ีคณะกรรมการลุม่น�า้เหน็
ชอบ ไปพลางก่อนอย่างเคร่งครดั เพือ่เตรยีมการ
รับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและทนัท่วงท ีและให้คณะกรรมการ
ลุ่มน�้าเร่งรัดจัดท�าแผนป้องกันและแก้ไขภาวะ
น�า้แล้ง และแผนป้องกนัและแก้ไขภาวะน�า้ท่วม 
ให้สมบรูณ์ทัง้ 22 ลุม่น�า้โดยเร็ว 

ทัง้นี ้ ยงัได้ร่วมกนัพิจารณาการแก้ไขปัญหา
อทุกภยัในพืน้ท่ีเจ้าพระยาใหญ่ เพ่ือช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมแีนวทาง
ที่ส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่แก้มลิงรับน�้าหรือพื้นท่ี
หน่วงน�า้ให้มากขึน้ นอกจากจะเป็นการลดปัญหา
น�า้หลากเข้าท่วมพืน้ทีช่มุชน-พืน้ท่ีเศรษฐกิจแล้ว 
ยังเป็นการเก็บกักน�้าไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงแล้ง
ได้อีกด้วย 

โดยเฉพาะน�า้เพือ่การเกษตรเพือ่ให้มนี�า้เพยีง
พอต่อการท�าการเพาะปลกูได้อย่างมัน่คงมากขึน้ 
ส�าหรับการด�าเนนิงานในระยะเร่งด่วน ปี 2566 
เห็นควรให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
งบกลาง รายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิ
หรือจ�าเป็น เพื่อน�าไปด�าเนินการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยในพื้นท่ีเจ้าพระยาใหญ่ ในช่วงฤดูฝน 
ปี 2566 จ�านวน 227 โครงการ และให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องเร่งรัดด�าเนินการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับโครงการในปีถดัไปด้วย

“ประวติร” นัง่หวัโต๊ะ ถก กนช. เคาะแผนหลกัฯ 
กว๊านพะเยา จ.พะเยา และเวียงหนองหล่ม 
จ.เชียงราย พร้อมขับเคล่ือนโครงการพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ ป้องกนัน�า้ท่วม-แล้ง ให้ประชาชน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน�้าแห่งชาติ (กนช.) เป็นประธาน 
การประชมุคณะกรรมการทรพัยากรน�า้แห่งชาต ิ
กล่าวว่า ทีป่ระชุม กนช.ได้รับทราบผลการด�าเนนิงาน 
ภายใต้แผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ 
20 ปี การด�าเนนิงานตาม 13 มาตรการฤดฝูน 
และ 10 มาตรการฤดูแล้ง และการด�าเนนิการใน
ด้านอืน่ๆ ทีส่�าคญั อีกทัง้ ยงัได้ร่วมกนัพิจารณา
และมมีตเิหน็ชอบแผนหลกัการพฒันาและฟ้ืนฟู
กว๊านพะเยา จ.พะเยา พืน้ทีป่ระมาณ 12,831 ไร่ 
แบ่งเป็นการด�าเนินการตามแผนแม่บทฯน�า้ 20 ปี 
ใน 5 ด้าน 15 แผนงาน รวม 172 โครงการ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแบบอย่างความส�าเร็จ 
ของโครงการพัฒนากว๊านพะเยา ที่ขับเคลื่อน 
โดยมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ 
ทีผ่่านมา

เม่ือด�าเนนิโครงการตามแผนหลักฯ แล้วเสร็จ 
จะ เพิ่ ม ค ว ามจุ เ ก็ บ กั กพื้ น ที่ ต อนบนอี ก 
6.546 ล้าน ลบ.ม. เพิม่ปริมาตรเกบ็กักในกว๊าน
พะเยา 9.275 ล้าน ลบ.ม. มีปรมิาณน�า้ทีส่ามารถ
บ�าบดัได้ 1.62 ล้าน ลบ.ม./ปี พ้ืนทีร่บัประโยชน์ 

เอ็กโกฯ คว้ำรำงวลัเกียรตคิณุ 4 ปีซ้อน 
เชดิชูเปิดเผยข้อมลู ESG อย่ำงโปร่งใส

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอ็กโก 
กรุ๊ป รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability 
Disclosure Award 2022” หรอื “การเปิดเผย
ข้อมลูความยัง่ยนื ประจ�าปี 2565” ต่อเนือ่งเป็น
ปีที ่4 จากสถาบันไทยพฒัน์ ตอกย�า้จดุยนืด้าน 
การเปิดเผยข้อมลู ESG (Environmental, Social 
and Governance) ต่อสาธารณชนอย่าง
โปร่งใส เพือ่ประโยชน์สูงสุดของผู้มส่ีวนได้เสยี
ทกุฝ่าย โดยนางสาวกุลกนก เหลอืงสร้อยทอง 
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป 
เป็นผู้แทนองค์กร เข้ารบัรางวลัดงักล่าว จาก 
นางสาววีรญา ปรียาพันธ์ ผู ้อ�านวยการ 
ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน  
(Sustainability Disclosure Community)  
สถาบนัไทยพัฒน์ ในพธิมีอบรางวลัการเปิดเผย
ข้อมูลความย่ังยนื ประจ�าปี 2565 

นางสาวกลุกนก เหลอืงสร้อยทอง ผูจ้ดัการ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผย
ว่า เอก็โก กรุป๊ มุง่มัน่ด�าเนนิธุรกจิไฟฟ้าและ
พลังงานครบวงจร ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ยนื ทีค่รอบคลมุทัง้มติด้ิานสิง่แวดล้อม 
การดแูลชมุชนและสงัคม และการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี มากว่า 30 ปีของการด�าเนนิงาน 
โดยให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการเปิดเผย
ข้อมลูด้าน ESG ต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วน 
และโปร่งใส ผ่านการเผยแพร่รายงานความยัง่ยนื 
ประจ�าปีบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีในการร่วม
ตดิตาม ตรวจสอบ และผลักดนัการด�าเนินงาน
ด้าน ESG ของบริษทั ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง
และมปีระสทิธภิาพ

ระบบชลประทานเจ้าพระยาฝ่ังตะวันออกตอนล่าง 
ด�าเนนิการ 6 ปี (ปี67–72) 2. โครงการปรบัปรงุระบบ
ชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ด�าเนินการ 
4 ปี (ปี68–71) 3. โครงการภายใต้แนวคิด 
ในการพฒันาการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายน�า้ 
ของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ฝั ่งตะวันออก 
ของแม่น�า้เจ้าพระยา

แผนงานกลุ่มท่ี 1 ระยะท่ี 1 (เร่งด่วน) จ�านวน 
3 โครงการ ได้แก่ งานปรบัปรงุระบบสบูน�า้ ระบบ
ไฟฟ้า และระบบเกบ็ขยะ สถานสีบูน�า้พระโขนง 
ระยะท่ี 1 (เร่งด่วน) โครงการก่อสร้างเข่ือน ค.ส.ล. 
คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบรุรีมย์
ถึงบึงหนองบอนเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น�า้คลองหนองบอน และโครงการก่อสร้างเขือ่น 
ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ ช่วงจากคลองประเวศ
บุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน 4. โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
พงังา–ภูเกต็ และ 5. การขอขยายระยะเวลาและ
ขยายกรอบวงเงนิโครงการคลองระบายน�า้หลาก
บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรอียธุยา ซึง่เมือ่ 
โครงการทัง้หมดผ่านความเหน็ชอบจาก กนช. แล้ว 
หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องด�าเนินการ 
ตามระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 

ด้าน ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ 
สทนช. กล่าวเพิม่เตมิว่า ทีป่ระชมุยงัได้ร่วมกนั
พจิารณาแผนปฏบิตักิารด้านทรพัยากรน�า้ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบ
กลัน่กรองแล้ว จ�านวน 63,614 รายการ สามารถ

คมกฤช ตนัตระวาณชิย์

รางวลัการเปิดเผยข้อมลูความย่ังยืนจดัขึน้ 
โดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมให้บริษัท
จดทะเบียนและองค์กรธุรกิจท่ีเป็นสมาชิก 
ของประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการเผยแพร่
ข้อมลูด้าน ESG ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ 
ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) ขององค์การ 
สหประชาชาต ิ เป้าหมายที ่ 12.6 เรือ่ง “การ
ผลกัดนักจิการ โดยเฉพาะบรษิทัข้ามชาตแิละ 
บรษิทัขนาดใหญ่ รบัข้อปฏิบตัทิีย่ัง่ยนืไปด�าเนนิการ 
และผนวกข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไว้ใน 
การรายงานประจ�าปีของบรษิทั”

ส�าหรับในปี 2565 มีองค์กรท่ีได้รับการ
เชดิชูเกยีรตริวมทัง้ส้ิน 121 องค์กร แบ่งออก
เป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลเกยีรตคุิณ 
Sustainability Disclosure Award จ�านวน 
56 องค์กร ประกาศเกยีรตคิณุ Sustainability  
Disclosure Recognition จ�านวน 43 องค์กร และ
กติตกิรรมประกาศ Sustainability Disclosure 
Acknowledgement จ�านวน 22 องค์กร

พล.อ.ประวติร วงษ์สวุรรณ

กลุกนก เหลอืงสร้อยทอง

สรุสห์ี กติตมิณฑล

154,981 ไร่ ครวัเรือนรบัประโยชน์ 160,000 ครวั
เรอืน ปรมิาณสตัว์น�า้ท่ีจับได้เพิม่มลูค่าไม่น้อยกว่า  
43.8 ล้านบาท/ปี ลดความเสยีหายจากพืน้ทีน่�า้ท่วม 
31,776 ไร่ 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบ
แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม  
จ.เชยีงราย มเีนือ้ที ่14,091 ไร่ จ�านวน 65 โครงการ 
เมือ่ด�าเนนิการแล้วเสรจ็ จะสามารถเพิม่ความจ ุ
เก็บกักเป็น 24.22 ล้าน ลบ.ม. (เพิม่ขึน้ 17.83 ล้าน 
ลบ.ม.) ปริมาณน�้าที่ผันเข้าพื้นที่ 35.00 ล้าน 
ลบ.ม./ปี พืน้ทีร่บัประโยชน์ 49,792 ไร่ ครวัเรอืน
รบัประโยชน์ 14,531 ครวัเรอืน ลดความเสยีหาย
จากพืน้ทีน่�า้ท่วม 13,300 ไร่ 

รวมทั้งยังได ้ เห็นชอบโครงการพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ท่ีส�าคญั ได้แก่ 1. โครงการปรับปรงุ 

ผูผ้ลติไฟฟ้าขอยืนยันการลงนามในสัญญาซือ้ขาย 
ไฟฟ้าภายหลังจากท่ี กฟภ. ได้รบัผลการพจิารณา 
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ 
แห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) แล้ว

“นับเป็นสัญญาณที่ดีส�าหรับผู ้พัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชุมเศรษฐกิจฐานราก  
เพื่อพัฒนาโครงการให ้เป ็นไปตามแนว
นโยบายรฐับาล เกดิเศรษฐกจิหมนุเวยีนและ 
เกิดประโยชน์สงูสดุต่อชมุชนตามวตัถปุระสงค์
ของโครงการต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

 วิศกัดิ ์วฒันศัพท์



ปีที่ 17 ฉบับที่ 396 วันที่ 16-31 มกราคม 256616 พลงังาน/สิง่แวดล้อม

กกร.หารือกบั “พลงังาน” หาทางออกลดต้นทุน 
ค่าไฟ เสนอสมาคมธนาคารไทยยดืระยะเวลา
ส่งคืนเงินต้นส�าหรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้า 
ภาคเอกชนออกไป 1 ปี ขอผูป้ระกอบการลดใช้ 
เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตลิง และตัง้ กรอ.ด้านพลงังาน 
เพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้าใจ
ด้านพลงังาน หากท�าได้ตามนี ้จะช่วยแก้ปัญหา
ค่าไฟสงูในระยะสัน้ได้เรว็ขึน้ 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
กล่าวว่า ได้พบปะหารือและอธบิายสถานการณ์
ด้านราคาเชือ้เพลงิซึง่เป็นวกิฤตพลงังานทีเ่กดิขึน้ 
ทั่วโลก และเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทนุการผลติไฟฟ้าต่อคณะ กกร. ว่า ในช่วง
ที่ผ่านมา กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้แสวงหาแนวทางต่างๆ ร่วมกันในการ
ลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า 
อาท ิ การปรบัเปลีย่นไปใช้เชือ้เพลิงทีม่รีาคาถกู 

การใช้พลังงาน การปรับเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิง
อื่นทดแทนก๊าซธรรมชาติท่ีมีต้นทุนสูง รวมถึง
แนวทางการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งจะได้
มีการน�าข้อหารือและความเห็นต่างๆ ที่เป็นไป
อย่างสร้างสรรค์ในวันนี ้ทัง้ของกระทรวงพลงังาน  
กกพ. และ กกร. มาแสวงหาแนวทางปฏบิตัร่ิวมกนั 
เพือ่ให้เหน็ผลอย่างเป็นรปูธรรมในการลดต้นทนุ
เชื้อเพลิง และคาดว่า จะสามารถลดค่าไฟฟ้า
ให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ โดยมีเป้าหมาย 
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้”  

การแสวงหาแหล่งก๊าซในประเทศและประเทศ
เพือ่นบ้านเพิม่เตมิ การลดความต้องการใช้ก๊าซ
ในภาคส่วนอืน่ๆ เพือ่ให้มก๊ีาซจากอ่าวไทยเข้าสู่
ภาคไฟฟ้าเพิม่ขึน้ เป็นต้น 

โดยแนวทางท่ีกล่าวมาข้างต้น สามารถลด
ต้นทนุในการผลติไฟฟ้าตลอดปี 2565 ได้หลาย
หมืน่ล้านบาท รวมถงึมนีโยบายให้ทาง กฟผ.ได้
แบกรับภาระต้นทุนการผลิตไฟฟ้าไว้บางส่วน
เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชน นอกจากนี้ ในปี 
2566 ทิศทางของต้นทุนเชื้อเพลิงมีแนวโน้ม 
ทีด่ขีึน้ เนือ่งจากจะมกีารผลติก๊าซจากแหล่งใน
อ่าวไทยได้เพิม่มากขึน้ ตัง้แต่ช่วงครึง่หลงัของปี 
2566 เป็นต้นไป ซึง่จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
ไฟฟ้าลดลงในทีสุ่ด

ท่ีผ่านมา กระทรวงพลังงานได้ให้ความร่วมมอื 
กบัภาคเอกชนมาโดยตลอด เหน็ได้จากตวัอย่าง
การช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประหยัด
พลังงานตามโครงการ 30-70/20-80 ท่ีมีส่วนช่วย 
ให้ผูป้ระกอบการลดค่าใช้จ่ายพลงังาน โดยกองทนุ 
เพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลังงานให้การสนบัสนนุ
แก่ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรม โดยการสนบัสนนุ
เงินลงทุนร้อยละ 20-30 และความร่วมมือ
อืน่ๆ ในการอนรุกัษ์พลังงานและส่งเสรมิการใช้
พลงังานทดแทน ซึง่เป็นองค์ประกอบส�าคญัต่อ
ท้ังการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และการร่วม
เดินหน้าประเทศสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 
ในปี พ.ศ. 2593 

“ในเรื่องความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ 
เก่ียวกับต้นทุนด้านพลังงาน ทางกระทรวง
พลังงานไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ใช้มาตรการ
ต่างๆ อย่างเต็มที่ แต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่า
เป็นวิกฤติพลังงานจริงๆ จึงยังมีความจ�าเป็น 
ท่ีจะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจและ
อตุสาหกรรม ซึง่เป็นผูใ้ช้พลังงานรายส�าคญั อาทิ 
การพจิารณามาตรการจงูใจเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

สุพฒันพงษ์ พนัธ์มเีชาว์ 

ราคาสนิค้าและบรกิารเพือ่สะท้อนต้นทนุทีแ่ท้จรงิ 
บางส่วน โดยไม่ให้กระทบต่อผูบ้รโิภคมากเกนิไป 
และภาคเอกชนทุกสาขาธรุกิจมุง่มัน่พร้อมร่วมหา
แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อทกุภาคส่วนในการดแูล 
ราคาพลงังานและราคาสนิค้าและบรกิารในระยะ
สัน้และระยะยาว เพือ่สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน พร้อมประคองก�าลังซือ้ภายในประเทศ 
ให้สามารถขับเคลือ่นเศรษฐกจิต่อไป

ส�าหรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ก�ากับกจิการพลงังาน ได้มกีารทบทวนค่าไฟฟ้า
ผันแปรหรือค่า Ft ส�าหรับภาคธุรกิจและภาค
อุตสาหกรรมให้อยู่ที่ 154.92 สตางค์ต่อหน่วย 
โดยมกีารปรบัลดลงจากมต ิ กกพ. เมือ่วนัที ่ 14 
ธนัวาคม 2565 ที ่190.44 สตางค์ต่อหน่วย หรอื
ลดลง 35.53 สตางค์ต่อหน่วย ซึง่การลดค่า Ft 

ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บรษิทั ปตท. จ�ากัด  
(มหาชน) และ กกพ. ในการค�านวณค่า Ft ซึง่ยัง
ไม่รวมกบัการลดต้นทนุทีจ่ะเกดิขึน้ความร่วมมอื 
ทุกผ่ายในอนาคตอันใกล้ ซึ่งหากแล้วเสร็จ 
กจ็ะเร่งให้เสนอ กพช. หรอื กกพ. พิจารณาให้มผีล
ทนัท ีเพือ่ลดภาระต้นทนุค่าไฟฟ้าของธุรกจิ และ
อตุสาหกรรม รวมถงึร่วมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเพือ่รองรบัโอกาสการลงทนุใหม่ๆ 
ของประเทศต่อไป”

กกร.พบกระทรวงพลงังาน ร่วมมอืกู้วกิฤตพลงังาน
ขอผู้ประกอบการลดใช้เช้ือเพลิงก๊าซธรรมชาติลง

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
พลงังาน กล่าว

นายสนัน่ องัอบุลกลุ ประธานคณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) และประธาน
กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนได้ขอบคณุ
ทีฟั่งเสยีงภาคธรุกิจทีไ่ด้รับผลกระทบจากการขึน้ 
ค่าไฟ โดยได้ช่วยลดค่า Ft จากเดมิทีจ่ะปรบัสงูขึน้ 
ถึงแม้ไม่ได้ตรงึราคาตามข้อเสนอของภาคเอกชน 
ซึง่ผู้ประกอบการต้องปรบัตวัและอาจต้องปรบัข้ึน 

โดย มนวิภา จภูบิาล
		 กรรมการบริษทั	วอีาร์ทวนิส์	จ�ากดั

จตพุร บรุษุพฒัน์ 

วราวุธ ศลิปอาชา

 เปิดศักราชใหม่มาด้วยข่าวร้อนกบั
ปมอธบิดกีรมพนัล้าน อย่างกรมอทุยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องคอยลุ้นกันว่า จะรอด
หรือล่วง หรือจะลากใครเข้าไปมีเอีย่วอีกหรอืไม่ 
หรือโดนเก็บเข้ากรุจนกระทัง่เกษียณอาย ุ เพราะ
เหลอือายรุาชการอกีแค่ปีเดยีวเท่านัน้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เป็นไปตามระเบยีบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่13 
และแผนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง

 ทีส่�าคญั ยงัก�าชบัให้ดแูลสถานที่
ท่องเทีย่วทีอ่ยูภ่ายในสงักดั ทส. ให้มคีวามพร้อมใน 
การให้บรกิาร ค�านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว 
โดยตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่อยู่เสมอ 
มีป้ายประชาสมัพนัธ์แสดงจุดอันตราย ข้อห้ามต่างๆ 
อย่างชดัเจน ตรวจเชก็อปุกรณ์ส�าหรบัช่วยเหลอื 
นกัท่องเทีย่ว และอบรมเจ้าหน้าทีใ่ห้พร้อมรบัมอื
กบัเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ ทัง้ยงัห่วงใยพีน้่องประชาชน
ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเรือ่งไฟป่าหมอกควัน
และภัยแล้ง โดยฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อม 
ในการให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุการท�างาน
ของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งด้านก�าลังคนและ
อุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ เพือ่ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างทันท่วงที พร้อมสื่อสารสร้างความรู ้ 
ความเข้าใจกับประชาชนในการเตรียมการและ 
เฝ้าระวงั เพือ่ให้ทกุคนมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นรปูธรรม

 กรมทะเลชายฝั ่ง พร้อมดูแล
ประชาชน จดัก�าลงัเจ้าหน้าที ่ประจ�าศูนย์อ�านวย 
ความสะดวกและรกัษาความปลอดภัย แก่นกัท่องเทีย่ว 
อรรถพล เจริญชนัษา อธบิดกีรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ัง กล่าวว่า กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง (ทช.) ได้จดัตัง้ศนูย์อ�านวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที ่30 ธนัวาคม 2565 - 

 ให้ก�ำลังใจ ขรก. ย�ำ้ ท�ำงำนโปร่งใส เป็นธรรม เป็นหน่ึงเดียว
วราวธุ ศิลปอาชา รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (รมว.ทส.) 

เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้กล่าวขอบคณุผูบ้ริหารและข้าราชการทกุท่าน ทีไ่ด้ท�างานร่วมกนัมาอย่างเตม็ทีแ่ละยงัคงท�างาน 
กนัต่อไป และเสยีใจกบัเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้ ซึง่ 3 ปีกว่าทีไ่ด้ท�างานร่วมกบัเพือ่นข้าราชการ 
ทุกหน่วยงานมาอย่างหนกัหน่วง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับพีน้่องประชาชนได้อย่างเป็น
รปูธรรมในหลายมติ ิแสดงให้เหน็ว่า การท�างานร่วมกนัระหว่างภาคการเมอืงและภาคราชการ
ของ ทส. เป็นหัวใจส�าคัญในการขบัเคลือ่นการท�างานของกระทรวงฯ ให้เดนิหน้ามาได้ถงึทกุวนั
นี ้จงึขอเป็นก�าลงัใจให้กับข้าราชการทกุท่านตัง้ใจท�างานด้วยความทุม่เท เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั 
ศรทัธาและยดึมัน่ในองค์กร เพือ่ให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นองค์กรหลัก
ในการดแูลพีน้่องประชาชนต่อไป

 นอกจากนี ้ยงัได้เน้นย�า้ให้เจ้าหน้าที ่
ประชาสมัพนัธ์เรือ่งการรกัษาสิง่แวดล้อม การจดัการ 
ขยะทะเล รณรงค์ “ลดรับ ลดให้ ลดใช ้
ถงุพลาสตกิ” ชายหาดปลอดบหุร่ี ตามนโยบาย 
ของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
พร้อมด้วยการป้องกนัตนเองและวธิปีฐมพยาบาล
เบือ้งต้น หากโดนแมงกะพรนุพษิ รวมทัง้มาตรการ
ป้องกนัและเฝ้าระวงัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
แก่นักท่องเที่ยวด้วย และขอให้นักท่องเที่ยว 
ท�ากิจกรรม พักผ ่อน ในช ่วงวันหยุดด ้วย 
ความไม่ประมาท เพ่ือลดอบุตัเิหต ุและขอให้เดนิทาง 
โดยสวสัดภิาพ 

 ปีใหม่ผ ่านมา ปลัดฯ จตุพร 
ได้มอบนโยบายรบัปีใหม่หน่วยงานทัว่ประเทศ ก�าชบั 
“คดิดี พูดด ีท�าด”ี มองประโยชน์ของประชาชน
เป็นส�าคญั ซ่ึง จตพุร บรุษุพัฒน์ ปลดักระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ปกท.ทส.)  
ประชมุมอบนโยบายผูบ้รหิารและหัวหน้าหน่วยงาน 
ในระดับพื้นที่ ร่วมกับผู ้บริหารในสังกัด ทส. 
ทัง้ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค ย�า้ ต้อง “คดิด ีพดูดี 
ท�าดี” ก�าชับการท�างานอย่างเต็มความสามารถ 
บนพืน้ฐานของความถกูต้อง มคีวามซ่ือสตัย์ สจุรติ  
มีจิตส�านึก และมีจรรยาบรรณที่ดี มีปฏิทินใน 
การท�างานเพื่อมีแผนการท�างานเชิงรุก และมี
แนวทางในการรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ บรูณาการ 
การท�างานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว สร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมองประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นส�าคัญ เข้าใจปัญหาและสามารถ
เป็นท่ีพึง่ของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ

 ทั้งนี้ ยังให้ส�านักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.)  
ทุกจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนงาน 
ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม บรูณาการ 
ความช่วยเหลอืพีน้่องประชาชนในด้านต่างๆ ร่วมกบั 
จงัหวัด รวมถึงประสานการด�าเนนิงานในระดบั
พื้นที่ ทั้งในเร่ืองการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีจ่ะได้รบัการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่ิงแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศระดบัจงัหวัด และจดัท�าเป็นแผนปฏบัิติ
การในระดบัพืน้ที ่ รวมถึงให้ทกุหน่วยงานเร่งรัด
การเบิกจ่ายตามค�าของบประมาณรายจ่าย ประจ�า

2 มกราคม 2566 รวมทัง้สิน้ 4 วนั เนือ่งจากในช่วง 
ดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเท่ียว
และพักผ่อนบรเิวณพืน้ทีช่ายทะเลเป็นจ�านวนมาก 
ซึง่อาจเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉนิหรอือบุตัเิหตขุึน้ได้ ดงันัน้ 
เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกและรักษาความ
ปลอดภัยแก่นกัท่องเทีย่วในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
จึงให้ส�านกังานทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ 
1-10 จัดตั้งศูนย์อ�านวยความสะดวกและรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และจัดก�าลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ เช่น  
รถยนต์ เรอื หรอือืน่ๆ ทีจ่�าเป็น โดยมเีจ้าหน้าทีก่รม 
482 นายประจ�าบริเวณ ชายหาด 17 แห่ง 
ท่าเทยีบเรอื 21 แห่ง ป่าในเมืองหรอืจดุอืน่ๆ 4 แห่ง 
พาหนะรถยนต์ราชการ 55 คัน เรือ 34 ล�า 
รวมจ�านวนนกัท่องเทีย่วทีร่บับรกิารกว่า 2 แสนคน 

สวัสดีปีใหม่ ช่วงเวลาของการส่งความสขุ 
การเฉลมิฉลองกบัครอบครวัเพือ่นฝงู การทบทวน 
ถึงสิ่งที่ผ่านไปในปีเก่า และมีความหวังกับสิ่ง
ดีๆที่จะเข้ามาในปีต่อไป เมื่อโควิด 19 ผ่อน
คลาย การท่องเทีย่วก็กลบัมาคกึคัก ทีข่าดไม่ได้ 
ก็คือท่องเที่ยวอย่างมีจิตส�านึก รักษาสถานที่ 
อนรัุกษ์ทรพัยากร สิง่แวดล้อม และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ขณะท่ีเมืองไทยมีประเด็นดราม่าเรื่อง 
ถงัขยะเปียก ท่ีภาครฐัส่งเสรมิให้ครวัเรือนของ
แต่ละจังหวัดด�าเนินการอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ 
ปัญหาขยะนัน้ มองไปทีม่รดกโลกของญีปุ่น่ หมูบ้่าน 
ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) หน่ึงในสถานท่ี 
ท่องเทีย่วยอดนยิมทีม่กีฎระเบยีบเข้มงวดเกีย่วกับ
ความสะอาด ไม่มถีงัขยะในบรเิวณหมูบ้่านเลย
แม้กระทัง่ในห้องน�า้ของศนูย์บรกิารนกัท่องเทีย่ว  
กระดาษทชิชเูป็นแบบย่อยสลายง่ายทีท่ิง้ลงในโถได้  
แนวคดิของเขาคอืสร้างขยะน้อยทีส่ดุ ซึง่ตรงกนัข้าม 

Happy New Year 2023
แม้จะมกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิอย่างรนุแรง
ในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1950 พวกเขาสามารถรักษา 
ท้ังหลกัฐานทางจติวญิญาณ และหลกัฐานทางวตัถุ 
ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของพวกเขา 
(ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปี 1995)

อยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1350 กลายเป็น
เมืองหลวงของสยามแห่งที่สองรองจากสุโขทัย 
อยุธยาถูกท�าลายโดยชนชาตอิืน่ในศตวรรษที ่ 18 
สิง่ทีเ่หลอือยูม่คีวามโดดเด่นด้วยพระปรางค์ และ
อารามขนาดมหมึา ทีแ่สดงถึงความรุง่เรืองและ
งดงามในอดีต มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้อ3 
เมืองประวตัศิาสตร์ของกรงุศรอียธุยาเป็นพยาน
ยนืยนัท่ียอดเยีย่มถงึช่วงเวลาของการพฒันาศลิปะ
แห่งชาตไิทยท่ีแท้จรงิ (ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี 1991)

สโุขทยั เป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรสยาม
แห่งแรกในศตวรรษที ่ 13 และ 14 มอีนสุาวรย์ี
งดงามจ�านวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเริ่มต้น

กบัแนวคดิทีต้่องมถีงัขยะเยอะๆ เพ่ือรกัษาความ
สะอาดได้เช่นกนั หมูบ้่านชริาคาวาโกะเป็นหมูบ้่าน
ทีม่คีวามสวยงามและล�า้ค่าทางวฒันธรรม ตัง้อยู่
ในหบุเขา ประกอบไปด้วยบ้านเรอืนญีปุ่น่โบราณ
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 200-300 ปี ลักษณะเด่น 
คือบ้านทรงแบบ กสัโชสคึรุ ิ(Gassho) ซึง่มคีวาม
หมายว่า พนมมือ ตามรปูแบบของบ้านทีม่หีลงัคา
มงุด้วยใบไม้หนาๆและสร้างให้มีความลาดเอียง
ถงึ 60 องศา เน่ืองจากอยูใ่นพ้ืนท่ีหมิะตกหนกั 
หลังคาแบบนี้จะท�าให้หิมะท่ีทับถมบนหลังคา 
ไหลลงมาได้ง่าย 

เพียงความสวยงามและล�า้ค่าทางวฒันธรรมนัน้
ไม่พอทีจ่ะได้เป็นแหล่งมรดกโลก การท่ีจะได้รบั 
คดัเลอืกให้รวมอยูใ่นบญัชมีรดกโลกทางวฒันธรรม
และทางธรรมชาติจะต้องมีคณุค่าโดดเด่นอันเป็น
สากล (Outstanding Universal Value; OUV) 
และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดอย่างน้อย 
1 ข้อจาก 10 ข้อ ส�าหรบัมรดกโลกทางวฒันธรรม
จะอยูใ่นเกณฑ์ข้อ 1 ถึง 6 ตามแนวทางอนวัุติ
ตามอนุสญัญาคุ้มครองมรดกโลก (Operational 
Guidelines for the Implementation of the 
World Heritage Convention) UNESCO แนะน�า 
4 มรดกโลกทางวฒันธรรมไว้ว่า 

หมูบ้่านประวติัศาสตร์ชริาคาวาโกะ ตัง้อยู่
ในพืน้ทีภ่เูขาทีถ่กูตดัขาดจากส่วนอืน่ๆ ของโลก
เป็นเวลานาน หมู่บ้านเหล่าน้ีมบ้ีานสไตล์กสัโช
ของตวัเอง เป็นบ้านหลงัใหญ่ทีม่หีลงัคามงุใบไม้
สงูชนัแห่งเดยีวในญีปุ่น่ พวกเขาปลูกต้นหม่อน
และเลีย้งหนอนไหม มคีณุสมบตัติรงตามเกณฑ์
ข้อ 4 แม้จะมีความวุ่นวายทางเศรษฐกิจ แต่
หมูบ้่านนีเ้ป็นตวัอย่างทีโ่ดดเด่นของวิถชีวิีตแบบ
ด้ังเดิม ทีส่ามารถปรบัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ทางสังคม และเศรษฐกิจของผู้คน 
ได้อย่างสมบรูณ์แบบ และเกณฑ์ข้อ 5 สิง่ทีส่�าคญั
อย่างยิง่คอืโครงสร้างทางสงัคมของหมู่บ้านเหล่านี้ 
ซึง่แสดงออกผ่านเค้าโครงของบ้านทีย่งัยนืยงอยูไ่ด้ 

ของสถาปัตยกรรมไทย อารยธรรมอันย่ิงใหญ่ที่
ววิฒันาการในอาณาจกัรสโุขทยัได้ซึมซับอิทธพิล
และประเพณท้ีองถิน่โบราณมากมาย การซึมซับ
ผสมผสานอย่างรวดเรว็ขององค์ประกอบทัง้หมด
เหล่านี้ท�าให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘สไตล์สุโขทัย’ 
เมอืงประวตัศิาสตร์ของสโุขทยัและเมอืงบรวิาร 
มคีณุสมบตัติรงตาม เกณฑ์ข้อ1 เป็นตวัแทนของ
ผลงานช้ินเอกของรูปแบบสถาปัตยกรรมสยาม
ทีโ่ดดเด่นแห่งแรก ซึง่สะท้อนให้เหน็ในการวาง
ผังเมอืง อาคารบ้านเรือนและศาสนาสถานทีน่่า
ประทบัใจมากมาย นอกจากนัน้ ยงัมโีครงสร้าง 
พ้ืนฐานของเมอืงและระบบไฮดรอลกิ (การจดัการน�า้) 
ทีซ่บัซ้อน และเกณฑ์ข้อ3 เป็นตวัแทนของศลิปะ
และสถาปัตยกรรมสยามยุคแรก ภาษาและ
วรรณคด ีศาสนาและประมวลกฎหมายซึง่ถกูสร้าง
ขึน้เป็นรฐัไทยแห่งแรก (ขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลก
ในปี 1991)

บ้านเชยีง ถอืเป็นชุมชนยคุก่อนประวตัศิาสตร์
ทีส่�าคญัทีส่ดุทีค้่นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป็นสถานทีท่ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุทีม่กีารท�าฟาร์มในภมูภิาค 
และมีการผลิตและการใช้โลหะ มีคุณสมบัติ
ตรงตาม เกณฑ์ที ่ 3: แหล่งโบราณคดบ้ีานเชยีง
เป็นศูนย์กลางของปรากฏการณ์ที่โดดเด่นของ
ววิฒันาการทางวัฒนธรรมสังคมและเทคโนโลยี
ของมนุษย์ซึ่งเกิดข้ึนอย่างอิสระในพ้ืนที่ของ
เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ และเริม่ต้นทีบ้่านเชยีง
ประมาณ 1500 ปีก่อนครสิตกาลและแพร่กระจาย 
อย่างกว้างขวางทัว่ทัง้ภมูภิาค (ขึน้ทะเบยีนเป็น
มรดกโลกในปี 1992)

แหล่งมรดกโลกของไทย เป็นสิง่ล�า้ค่าจากอดตี 
ท่ีไม่สามารถถกูแทนทีไ่ด้ กลไกการอนรุกัษ์ทีเ่ข้มแขง็ 
และมส่ีวนร่วมของภาครฐั เอกชน และชมุชน 
จงึจ�าเป็นและส�าคญั ปัจจบัุนไทยมแีหล่งมรดกโลก
รวม 6 แหล่ง ล่าสดุ คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วย
อนสุญัญาคุม้ครองมรดกโลก จะน�าเสนออทุยาน
ประวตัศิาสตร์ภพูระบาท เป็นมรดกโลกแหล่งต่อไป

“แหล่งมรดกโลกของไทย เป็นสิง่ล�า้ค่าจากอดตีท่ีไม่สามารถถูกแทนท่ีได้  
กลไกการอนรุกัษ์ทีเ่ข้มแขง็และมส่ีวนร่วมของภาครฐั เอกชน และชมุชน
จงึจ�าเป็นและส�าคญั ปัจจบัุนไทยมแีหล่งมรดกโลกรวม 6 แหล่ง ล่าสดุ 
คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยอนสัุญญาคุม้ครองมรดกโลก จะน�าเสนอ
อทุยานประวติัศาสตร์ภูพระบาท เป็นมรดกโลกแหล่งต่อไป”

อรรถพล เจรญิชนัษา
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“อลงกรณ์” เปิดแผนพัฒนาโคพื้นเมือง 
พร้อมเปิดแข่ง “วัวลาน” เพชรบุรีสนามแรก 
รบัปีใหม่ เร่งตัง้สมาคมกฬีาววัลาน เลง็สร้าง
สนามแข่งวัวลานมาตรฐานจัดแข่งตลอดปี  
ดงึนกัท่องเทีย่วไทย-เทศ เท่ียวชมกฬีาประเพณี
แห่งเดยีวของโลก ตัง้เป้าเพิม่รายได้เกษตรกร
อย่างยัง่ยนื

นายอลงกรณ์ พลบตุร ทีป่รกึษารัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเกี่ยวกับ 
แผนการพัฒนาโคพ้ืนเมืองและกีฬาวัวลาน 
ส�าหรบัปี 2566 ว่า ภายหลงัจากการจดัประชุม
รวมพลคนปศสัุตว์ โดยหารอืระหว่างกรมปศสุตัว์  
จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ 
กลุม่ผูเ้ล้ียงโคพืน้เมอืงและววัลาน ในจงัหวดัเพชรบุรี 
ครัง้ที ่ 1 เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา เพือ่รบัฟังปัญหา
และร่วมวางแนวทางการพฒันาโคพืน้เมอืงและ 
การแข่งขนัววัลานกฬีาประเพณพีืน้บ้านนัน้ ในปีนี้ 
กรมปศุสัตว์ โดยส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด
เพชรบรุมีแีผนด�าเนินการพฒันาโคพืน้เมืองและ 
วัวลานภาคตะวันตกอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ต้ังแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การพัฒนาฟาร์ม  
การป้องกนัโรค การยกระดับปศสุตัว์แปลงใหญ่  
การอนรุกัษ์พนัธุโ์คพืน้เมอืง การขึน้ทะเบียนสิง่บ่งช้ี 
ทางภมูศิาสตร์ (GI) ซึง่เป็นอตัลกัษณ์ของเพชรบุรี 
การส่งเสริมประเพณีการประกวดวัวสวยงาม 
ววัเทยีมเกวยีนและการแข่งขันววัลาน การพัฒนา 
ตลาดเพือ่ยกระดับราคา 

ทัง้นี ้ จะจดทะเบยีนเป็นสมาคมกฬีาวัวลาน 
พร ้ อมกั บสร ้ า งสนามกี ฬ าแข ่ ง วั ว ล าน
ที่เป็นมาตรฐาน เช่นเดียวกับสนามม้าแข่ง 
ในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ทีม่รีะเบียบและกฎหมายรองรบั และจะเปิดให้ 
นักท่องเทีย่ว ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศ เข้า
ชมวัวลานกีฬาประเพณวีถีิไทย ในรปูแบบเกษตร
ท่องเทีย่วเป็นการสร้างภาพลกัษณ์และชือ่เสยีงให้
กบัววัลานเพชรบุร ี ซึง่ถอืเป็นต้นต�ารับประเพณี 
การแข่งววัลานในประเทศไทย รวมทัง้การส่งเสรมิ 
ววัเทยีมเกวยีน การประกวดพนัธุว์วัและววัสวยงาม 
โดยมีศนูย์เทคโนโลยเีกษตรและนวตักรรมจงัหวดั
เพชรบรุ ี(ศนูย์ AIC มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบรุ)ี 
และหน่วยงานเกีย่วข้องให้การสนบัสนนุส่งเสริม
ด้านการวจิยัพัฒนาและต่อยอด 

ทัง้นี ้จะเปิดสนามแข่งววัลานทีเ่พชรบุรเีป็น
ครัง้แรกในเดอืนแรกของปีนี ้เพือ่เปิดศกัราชใหม่ 
ของการส่งเสริมพัฒนาโคพื้นเมืองและวัวลาน 
ภายใต้แนวทางเพชรบรุโีมเดล ซึง่เป็นการพฒันา
อย่างย่ังยืนมีเป้าหมายเข็มมุ่งชัดเจน ท�าได้ไว
ท�าได้จรงิ

ทัง้น้ี จงัหวดัเพชรบรุ ีเป็นจงัหวดัทีม่กีารเลีย้ง
โคนม โคเนื้อและโคพื้นเมืองมากที่สุดจังหวัด
หนึง่ของประเทศ รวมทัง้การแข่งขนัววัลานกีฬา
ประเพณีวิถีไทยถือเป็นฐานอาชีพสร้างรายได้ 
ส�าคญัของเกษตรกร จงึมคีวามพร้อมทีจ่ะเดนิหน้า 
ต่อยอดยกระดับการพัฒนาแบบครบวงจร  

“อลงกรณ์” เปิดแผนพฒันาโคพ้ืนเมือง
พร้อมเปิดแข่ง “ววัลาน” เพชรบุรีสนามแรก

ตัง้แต่การพนัธุโ์ค อาหารสตัว์ มาตรฐานฟาร์ม
การปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่ (GAP) มาตรฐาน
ฟาร์มทีมี่ระบบการป้องกนัโรคและการเลีย้งสตัว์
ทีเ่หมาะสม (GFM) มาตรฐานฟาร์มปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย (FMD) คอกกักมาตรฐาน
เอกชนส�าหรบัการน�าเข้า การส่งออก และปลอด
โรค FMD การแปรรปูสร้างมลูค่าเพิม่ การสร้าง
แบรนด์ การตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ 
การขบัเคลือ่นเพชรบรุฟีูด้วลัเลย์และการเจรจา

เปิดผลส�ารวจประชาชนกว่า 90%
ปลืม้ผลงานกระทรวงเกษตรฯ ในปี 65

การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีการ
ประชมุครัง้ที ่2 ในเรว็ๆ นี้

การจัดระดมพลคนปศุสัตว์กลุ่มโคในครั้งนี้  
ได้ผนกึความร่วมมอืทกุภาคส่วน โดยมวีตัถปุระสงค์ 
เพือ่พฒันาการปศสุตัว์อย่างเป็นระบบครบวงจร
และยกระดบัรายได้ของเกษตรกรให้สงูข้ึนอย่าง
ย่ังยืน เป็นการพัฒนาอาชีพปศุสัตว์สู่เกษตร
มูลค่าสูงตามหมุดหมายใหม่ของแผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่ 13 ภายใต้ 
“5 ยทุธศาสตร์ของ ดร.เฉลมิชยั ศรอ่ีอน รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” และ
แนวทาง “เพชรบรุโีมเดล”

เป ิดผลส�ารวจประชาชนกว่า 90% 
ปลื้มผลงานกระทรวงเกษตรฯ ในปี 65 
พงึพอใจนโยบาย “ตลาดน�าการผลติ” และ
แอบพลเิคชนั “เกษตรดจิทัิล” มากสดุ เป็น
หน่วยงานมคีณุธรรม ช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและบริหาร
จดัการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ

รศ.ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธิ์ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ์
ในฐานะหวัหน้าโครงการส�ารวจความพงึพอใจ 
ของผูร้บับรกิาร และส�ารวจการรบัรูค้วามเข้าใจ 
ของประชาชนที่มีต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ�าปี 2565 เปิดเผยผลการ
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนระหว่าง
วนัท่ี 29 ธันวาคม 2565-2 มกราคม 2566 
กระจายกลุ ่มตัวอย ่างในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย จ�านวน 1,678 ชดุ พบว่า ร้อยละ 
87.39 ประชาชนมีความพึงพอใจในภาพรวม
ต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในปี 2565

ด้านความพงึพอใจผลงานตามยุทธศาสตร์
ของกระทรวงฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.38 
พึงพอใจยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้
กับเกษตรกรฯ รองลงมา ร้อยละ 90.21 
ยทุธศาสตร์เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
สนิค้าเกษตร และร้อยละ 87.04 ยุทธศาสตร์
เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ด้านความ
พึงพอใจผลงานตามนโยบาย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 
91.18 พึงพอใจนโยบายตลาดน�าการผลิต 

เฉลมิชัย ศรอ่ีอน

รองลงมา ร้อยละ 90.58 นโยบายการส่งเสริม 
เกษตรพันธสัญญา, ร้อยละ 90.18 นโยบาย 
การประกนัรายได้เกษตรกร, ร้อยละ 89.37 นโยบาย 
การพัฒนาระบบโลจสิติกส์ด้านการเกษตร และ
ร้อยละ 89.13 การประกันภยัพชืผล

ด้านความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 87.91 พึงพอใจแอปพลเิคชนั 
“เกษตรดิจิทัล” รองลงมา ร้อยละ 87.83 
แอปพลิเคชนั “Plants For U”, ร้อยละ 87.76 
แอปพลิเคชนั “สมดุทะเบียนเกษตรกรดจิิทลั”, 
ร้อยละ 87.62 แอปพลเิคชนั “OAE OIC”, ร้อยละ 
87.52 แอปพลเิคชนั “SmartMe” และร้อยละ 
87.22 แอปพลิเคชนั “Smart Co-op”

ขณะที่ภาพลักษณ์ของกระทรวงเกษตรฯ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.24 ประชาชนมองว่า เป็น
หน่วยงานท่ียกระดับคุณภาพชีวติเกษตรกรให้
มคีวามม่ันคง รองลงมา ร้อยละ 89.44 เป็น
หน่วยงานบรหิารจัดการสนิค้าเกษตรตลอดห่วง
โซ่อุปทานอย่างมปีระสิทธภิาพ, ร้อยละ 89.39 
เป็นหน่วยงานพฒันาเศรษฐกจิภาคการเกษตร
และสหกรณ์ให้เติบโตอย่างมเีสถยีรภาพ และ
ร้อยละ 89.21 เป็นหน่วยงานพฒันาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางการเกษตรและสิ่ งอ� านวย 
ความสะดวกให้มปีระสิทธภิาพสงูสดุ

ส่วนผลการปฏิบัติงานตามค่านิยมของ
องค์กร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.31 มองว่า 
มคีณุธรรม รองลงมา ร้อยละ 87.01 มีความ
สามารถในการสร้างสรรค์, ร้อยละ 86.38  
ตรงไปตรงมา และร้อยละ 84.99 ตรวจสอบได้

หารอืขับเคล่ือนเทคโนฯ จโีนมกิส์ด้านเกษตรในประเทศไทย
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง หารือประเด็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีจีโนมิกส์ด้านเกษตร 
ในประเทศไทย ร่วมกบั ดร.รชัดา ธนาดเิรก รองโฆษกประจ�าส�านกันายกรฐัมนตร ีและผู้บรหิาร
บรษิทั บจีไีอ จโีนมกิส์ (BGI Genomics) ประเทศจนี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“สุนทร”มอบนโยบายกรมฝนหลวงฯ
8 ด้าน มุ่งเสรมิศกัยภาพหน่วยงาน

3. น�าเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีม่ปีระสทิธิภาพมาใช้
เป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน เช่น เครือ่งบนิ
แบบใหม่ทีเ่หมาะสม การน�าอากาศยานไร้นกับนิ
มาใช้ในการท�าฝน การตรวจสภาพอากาศซึง่จะ
สามารถลดต้นทุนได้ การคิดค้นวธิกีารโปรยสาร
แบบอตัโนมตัแิทนใช้คนโปรยปรบัเคร่ืองมอืและ
วธิกีารบดสารฝนหลวง เป็นต้น 

4. สารฝนหลวง ควรมกีารปรับวธีิการจดัเกบ็
สารฝนหลวงให้คงสภาพคงคณุสมบตัไิด้นานท่ีสุด 
เพือ่ประสิทธภิาพในการใช้งาน 5. การใช้เครือ่งบนิ 

สนุทร ปานแสงทอง

และการบนิเกษตร ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีส่�าคญั 
ในการเพ่ิมปรมิาณน�า้จากภารกิจปฏบิตักิารฝนหลวง 
จึงได้มีนโยบาย/งานส�าคัญ 8 ด้าน ที่กรมฝน
หลวงและการบินเกษตรต้องขับเคลื่อน ได้แก่ 
1. การต่อยอดต�าราฝนหลวงพระราชทาน โดย
การก�าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายงานวิจัย เพิ่ม
ศักยภาพงานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดวิธี
การหรือเทคนิคท�าฝนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึน้ เช่น การวิจยัเพือ่เพ่ิมสตูรหรือปรบัสูตรสาร
ฝนหลวง การวจิยัปรบัวธิกีารท�าฝนหรอืดดัแปร
สภาพอากาศ รวมถงึการศกึษาวจิยัเพือ่น�าไปใช้
ในกระบวนงานสนบัสนนุ เช่น วจิยัเพือ่ลดการใช้ 
ก�าลงัคนในการบดโปรย เป็นต้น 

2. การปฏิบัติการฝนหลวงหรือการท�าฝน
หลวงให้ประชาชนเหน็ผลแบบประทบัใจ หมายถงึ 
การระดมทรัพยากรท�าฝนในพื้นที่เป้าหมาย
ให้เพียงพอในเชิงปริมาณน�้า ให้มีความชุ่มชื้น
เพียงพอภายในระยะเวลาอันส้ัน เพื่อที่จะย้าย
ไปด�าเนินการพืน้ทีเ่ป้าหมายอืน่ในแบบเดยีวกนั 

ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด 6. ขยาย
เครือข่ายอาสาฝนหลวง ขยายการรับรู้ การมี
ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรให้ได้
มากทีส่ดุ 7. ให้ความส�าคญัด้านการบรหิารงาน
บคุคล ควรมกีารวเิคราะห์และท�าแผนปรบัปรงุ
โครงสร้าง/กรอบอัตราก�าลังให้เหมาะสม และ 
8. ให้ความส�าคญัด้านโครงสร้างพืน้ฐานอาคาร เช่น 
โรงเกบ็และซ่อมเครือ่งบนิ โรงเกบ็สาร สนามบนิ 
บ้านพกั และครภัุณฑ์ทีจ่�าเป็น เพือ่ความคล่องตวั 
ในการบริหาร การปฏิบัติการและยกระดับ
คณุภาพชวิีตของข้าราชการ ต้องมกีารจดัท�าแผน
ระยะส้ันระยะยาว

รมช.สนุทร มอบนโยบายกรมฝนหลวงฯ 8 ด้าน 
มุ่งเสริมศักยภาพหน่วยงาน พร้อมช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีขาดแคลนน�า้อย่างท่ัวถงึ และบรรเทา 
ภยัพบัิตทิางธรรมชาติ

ทัง้นี ้ เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม 2566 ทีผ่่านมา  
ณ ห้องประชมุเทวกลุ ชัน้ 6 กรมฝนหลวงและการ
บนิเกษตร นายสนุทร ปานแสงทอง รฐัมนตรช่ีวย 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลงั 
ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการด�าเนินงาน 
ให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยม ี
นายสพิุศ พทิกัษ์ธรรม รองอธบิดีกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร รกัษาราชการแทนอธบิดกีรม
ฝนหลวงและการบินเกษตร ข้าราชการ และ 
เจ้าหน้าทีก่รมฝนหลวงและการบนิเกษตร เข้าร่วม  
ว่า กรมฝนหลวงและการบนิเกษตรถอืเป็นอกีหนึง่ 
หน่วยงานที่ส�าคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึง่มภีารกจิเฉพาะด้านในการปฏบิตักิาร
ฝนหลวง เพือ่เพ่ิมปรมิาณน�า้ในพืน้ทีก่ารเกษตร 
พื้นท่ีป่าไม้และเขื่อนเก็บกักน�้า ซ่ึงเป็นการ
ช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชนที่ขาดแคลนน�้าอุปโภคบริโภค และ
ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติด้านต่างๆ 
เช่น ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
เป็นต้น ตลอดจนการบรรเทาความรุนแรงของ
พายุลกูเห็บอกีด้วย

นายสุนทร กล่าวว่า ในวนัน้ีมีความยินดอีย่างย่ิง 
ที่ได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแลกรมฝนหลวง

“วันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งท่ีได้รับมอบหมายให้ก�ากับดูแล 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ซึง่ถอืเป็นหน่วยงานทีส่�าคญั 
ในการเพิม่ปริมาณน�า้จากภารกจิปฏิบติัการฝนหลวงจึงได้มีนโยบาย/ 
งานส�าคัญ 8 ด้าน ท่ีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ต้องขับเคลือ่น”
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เมือ่ดนิมคีราบสนมิเหลก็จะท�าอย่างไร

สอบถามเพิม่เตมิ : 
กองวิจยัและพฒันาการจัดการทีดิ่น 
กรมพฒันาทีดิ่น โทร. 0 2579 7562

โดย	บรรเจดิลกัษณ์	จนิตฤทธิ์

หมายถงึดนิทีอ่าจม ีก�าลงัมหีรอืมกีรดก�ามะถันเกดิขึน้ในดนิ ท�าให้ดินนัน้เป็นกรดจดัมากหรอืเป็น 
กรดรนุแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูกพชื พบในบรเิวณท่ีราบลุ่มชายฝ่ังทะเลท่ีมหีรอืเคยมีน�า้ทะเล 
หรือมีน�้ากร่อยท่วมถึงในอดีต ประกอบด้วยพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจัดของภาคกลางตอนใต้ ภาคใต้และ 
ภาคตะวนัออก มเีนือ้ท่ีรวมประมาณ 6,239,361 ไร่

มีเนือ้ดินเป็นดินเหนยีวหรอืดินร่วน
ละเอียดทีพ่บสารสเีหลอืงฟางข้าว หรอื
ตะกอนน�้าทะเลที่มีองค์ประกอบของ
สารก�ามะถนัมาก ภายในความลกึ 150 
เซนติเมตร จากผวิดิน สภาพพ้ืนทีโ่ดย
ทัว่ไปมต้ีนกกหรอืกระถนิทุง่ขึน้อยู่ทัว่ไป 
คุณภาพน�้าในบริเวณดังกล่าว ใสมาก 
และเป็นกรดจัดมาก มักพบคราบสนิม
เหลก็ในดนิและทีผ่วิน�า้ เมือ่ดนิแห้งจะ 

รแีบรนด์ศูนย์ข้าวชมุชน
บรกิารชาวนาครบวงจร

กยท.เดินหน้าสนับสนุนเกษตรกรท�าสวน
ยางพาราตามมาตรฐาน FSC™ ขายผลผลิตผ่าน
ตลาดยาง กยท. ย�า้ มยีอดสัง่ซือ้แล้วกว่า 10,000 ตนั

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู ้ว่าการการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ปัจจบุนัภาคธุรกจิ
ต่างๆ ให้ความส�าคญัในเรือ่งสงัคมและสิง่แวดล้อม 
เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่หันมาเลือกใช้สินค้า
และผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการด้าน 
สิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมทีมี่ความเหมาะสม 
ซึ่งรวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยางพารา 
อย่างเช่น กลุ่มบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่
ของโลก และกลุม่ผูซ้ือ้ในหลายประเทศทีมี่นโยบาย
การรบัซือ้น�า้ยาง ผลติภณัฑ์ยางและไม้ยางทีไ่ด้จาก
สวนยางพารา ที่ผ่านการรับรองการจัดการภายใต ้
มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest  
Stewardship Council : FSC™) 

กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมสวนยางพาราของ
ไทยให้เข้าสู่ระบบการรับรองป่าไม้ ภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี ทัง้การรบัรองป่าไม้ 
(Forest Certifif ication) แบ่งเป็น การรับรองการ
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (Forest Management  
Certifif ification : FM) และการรับรองกระบวนการผลติ
ผลติภณัฑ์จากไม้และการค้า (Chain of Custody  
Certi fi f ication : CoC) จงึครอบคลมุต้ังแต่กระบวนการ
ปลูกสร้างสวนยาง เก็บเก่ียว แปรรูป จนถึง 
การซือ้-ขายผลติภณัฑ์จากยางพาราผ่านระบบตลาด
ยางพาราของ กยท. และหน่วยธุรกิจ ถือเป็นการ

กยท.หนนุท�าสวนยางมาตรฐาน FSC
ตลาดต้องการสูงส่ังแล้วกว่า 10,000 ตนั

พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจร 
ทีค่�านงึถงึการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมควบคูไ่ปด้วย

“ตลาดกลางยางพาราของ กยท. และตลาดเครอืข่าย 
ตลาดกลางยางพาราทั่วประเทศ จะเป็นช่องทาง
ซือ้ขายระหว่างผูซ้ือ้กบัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร

ชาวสวนยางทีผ่ลติยางตามมาตรฐาน FSC™ โดย กยท. 
จะเข้าไปมีส่วนช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตยาง 
ของเกษตรกรด้วย เบือ้งต้นมหีลายบริษทัให้ความสนใจ 
และแจ้งยอดส่ังซือ้ผ่าน กยท. มาแล้ว กว่า 10,000 
ตัน”

นายณกรณ์ กล่าวเพ่ิมเติมว่า กยท.มุ่งเน้น
นโยบายและด�าเนนิงานเพ่ือให้เกดิการพัฒนาธรุกจิ
และระบบตลาดภายใต้แนวทางการจดัการสวนยาง
อย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับใน
ตลาดโลก ซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางพารา
ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางของ
ไทยต่อไป

ทั้งนี้ รับรองการจัดการสวนป่า คือการขอรับ
การรบัรองจากหน่วยงานมาตรฐานป่าไม้ เพือ่รบัรอง
การด�าเนนิงานด้วยสวนป่าหรือการจดัการป่าไม้อย่าง
ย่ังยืนตามมาตรฐาน FSC (Forest Stewardship 
Council) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นโดย
กลุม่ต่างๆ ทัว่โลก เช่น กลุม่นักอนรัุกษ์ป่าไม้และ 
ส่ิงแวดล้อม ผู้ค้าไม้ผู้ผลิตสินค้าจากไม้และกลุ่ม
ชนพ้ืนเมือง โดยมีองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือเป็น 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรม
วชิาการเกษตร เปิดเผยว่า มะพร้าวกะทเิป็นที่
ต้องการของตลาด มีแนวโน้มการขยายตัวของ
ตลาดมะพร้าวกะทสิงูขึน้ทกุปี เน่ืองจากมะพร้าว
กะทิเป็นมะพร้าวท่ีหายาก ส่งผลให้มีราคาสงูกว่า
มะพร้าวธรรมดาหลายเท่าตวั ราคาท่ีเกษตรกร
ขายส่งหน้าสวนประมาณ 60-100 บาทต่อผล 
ขึน้อยูก่บัน�า้หนักของผล เนือ่งจากเนือ้กะทมิลีกัษณะ 
เนือ้หนา ฟ ู อ่อนนุม่ รสชาต ิ หวานมนั อร่อย 
มคีณุค่าทางโภชนาการ ไขมนัต�า่ ไฟเบอร์สงู และ
มกีรดลอรกิสงูถงึ 46% 

อย่างไรกต็าม โดยปกตใินธรรมชาตไิม่มต้ีน
มะพร้าวกะทพินัธุแ์ท้ เนือ่งจากผลทีเ่ป็นมะพร้าว
กะทิไม่สามารถงอกได้โดยธรรมชาติ โดยใน
มะพร้าว 1,000 ลูก จะพบมะพร้าวกะทิเพียง 
1-3 ลูก ท�าให้ผลผลิตมะพร้าวกะทิไม่เพยีงพอ
กับความต้องการของตลาด ซึ่งการขยายพันธุ์
ต้องใช้คพัภะ (ต้นอ่อนของพชื) ท่ีเพิง่เริม่พฒันา
ตามธรรมชาตทิีถ่งุรงัไข่ มาเพาะเลีย้งด้วยอาหาร
สงัเคราะห์ เพือ่ให้เกดิเป็นต้นพชืโดยตรงหรือไม่
เกนิ 0.3 เปอร์เซน็ต์ หากสามารถท�าให้มะพร้าว
ทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิจะช่วยเพิ่มรายได้ให้
เกษตรแบบก้าวกระโดดและสร้างความยั่งยืน
ในอาชพี

ศูนย์วจิยัพชืสวนชมุพร กรมวชิาการเกษตร 
ได้พฒันาพนัธุม์ะพร้าวกะท ิ โดยม ีนายสมชาย 
วัฒนโยธิน ข้าราชการบ�านาญ กรมวิชาการ
เกษตร เป็นผู้ริเริ่มการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าว
กะทิ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์
มะพร้าวกะทิด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะ และ

แท้ (NHK-C1) จากต้นท่ีมีลักษณะทีด่ทีางการ
เกษตร ผลผลติสงูเป็นมะพร้าวกะททิกุผล จากนัน้ 
ได้ด�าเนินปลูกทดสอบมะพร้าวน�า้หอมกะทพินัธุ์
แท้ (NHK-C2) จ�านวน 121 ต้น ระหว่างปี 
2556–2565 ที่สวนผลิตพันธุ์มะพร้าวลูกผสม 
คนัธลุ ีอ.ท่าชนะ จ.สรุาษฎร์ธาน ี

อธบิดกีรมวชิาการเกษตร กล่าวว่า จากผล
การวิจัยปรับปรุงพันธ์ท�าให้ได้มะพร้าวน�้าหอม
กะทิพันธุแ์ท้ท่ีให้ผลผลิตเรว็ ในช่วงอาย ุ 8-9 ปี 
พบว่าให้ผลผลิตเฉล่ีย 105 ผล/ต้น/ปี หรอื 2,310 
ผล/ไร่/ปี ผลมขีนาดกลางถงึใหญ่ มีน�า้หนักเฉลีย่ 
2,032 กรัม/ผล น�้าหนักเนื้อ 670 กรัม และ
ความหนาเนือ้ 23.8 มิลลิเมตร ค่าความหวาน
ของน�า้มะพร้าว 6.2 องศาบรกิซ์ และผลผลติ
ทุกผลเป็นมะพร้าวกะทิ ลักษณะเนือ้ สามารถ
แบ่งได้ 3 ลักษณะ คอื เนือ้นิม่ไม่ฟ ูน�า้ใส เนือ้ฟู
ปานกลาง น�า้ข้นปานกลาง และเน้ือฟเูตม็กะลา 
น�า้ข้นเหนยีว

จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตต่อไร่ ผล
ตอบแทนสทุธ ิเฉล่ีย 4 ปี พบว่า ต้นทนุการผลติ
ต่อไร่ของมะพร้าวน�า้หอมกะทิพนัธุแ์ท้ คอื 9,393 
บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสทุธ ิ155,607 บาทต่อไร่ 
ซ่ึงมากกว่ามะพร้าวกะทิลูกผสมพันธุชุ์มพร 84-2 
ทีม่ผีลตอบแทนสทุธ ิ41,419 บาทต่อไร่ ในขณะที่ 
มะพร้าวแกงท่ีมผีลตอบแทนสทุธ ิ8,362 บาทต่อ
ไร่ กล่าวคอื มะพร้าวน�า้หอมกะทิพันธุแ์ท้มีผล
ตอบแทนสทุธสิงูกว่า มะพร้าวลกูผสมกะท ิพนัธุ์
ชมุพร 84-2 ถงึ 276 เปอร์เซน็ต์ และสงูกว่า
มะพร้าวแกงถงึ 1,761 เปอร์เซน็ต์ เนือ่งจากราคา
จ�าหน่ายมะพร้าวแกง 9 บาท ส่วนราคาจ�าหน่าย
มะพร้าวมะพร้าวกะทิ 80 บาท ดงันัน้ การปลกู
มะพร้าวกะทิจึงเป็นการสร้างรายได้แบบก้าว
กระโดดให้กบัเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ได้ท่ีนางปรญิดา หรูนหมี 
นกัวชิาการเกษตรช�านาญการพิเศษ ท�าหน้าที่
ผูอ้�านวยการศูนย์วจิยัและพัฒนาเมลด็พนัธุพื์ช
สรุาษฎร์ธานี กรมวชิาการเกษตร โทรศพัท์ 08 
1188 2217

เป็นผูว้างรากฐานในการผลติพนัธุม์ะพร้าวลกูผสม
กะทิ และม ีนางปริญดา หรูนหมี เป็นผู้วจิยัหลัก
ในการปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์แท้ร่วมกับ
นกัวจิยัและทมีงานศนูย์วจิยัพชืสวนชมุพร ได้วจิยั
ปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์มะพร้าวกะทิพันธุ์
แท้ โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ได้พนัธุท์ีใ่ห้ผลผลติสงู
ไม่ต�า่กว่า 80 ผล/ต้น/ปี ขนาดผลไม่ต�า่กว่า 1,500 
กรมั/ผล และมีผลผลิตท่ีเป็นมะพร้าวกะทิทุกผล 

โดยปลูกทดสอบมะพร้าวน�้าหอมกะทิพันธุ์
แท้ (NHK-C2) ซึง่เป็นสายพนัธ์ุท่ีได้จากการเพาะ
เล้ียงคัพภะของมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมกะทิ พันธุ์
ชมุพร 84-2 (น�า้หอม X กะท)ิ (NHK) ผลผลติ
เป็นมะพร้าวกะทิ ไม่ต�า่กว่า 20 เปอร์เซน็ต์ และ
การเพาะเลีย้งคพัภะของมะพร้าวน�า้หอมกะทพินัธุ์

กรมการข้าว ยกระดบัจากศนูย์ข้าวชมุชน สู ่
“ศนูย์บรหิารจดัการข้าวครบวงจร” ผลติและ
กระจายเมลด็พนัธุข้์าวคุณภาพ ส่งตรงชาวนา
ตรงกบัความต้องการแต่ละพืน้ที่

นายณัฏฐกติติ ์ของทิพย์ อธบิดกีรมการข้าว 
เปิดเผยว่า ศนูย์ข้าวชมุชนเป็นองค์กรตวัแทน
ของชาวนาทั้งประเทศ ด้านการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ ์ข ้าวคุณภาพดีที่มีอยู ่ 
ทั่วประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ในการผลิต
และกระจายเมลด็พนัธุข้์าวคณุภาพดใีนชมุชน 
เป็นศนูย์เรยีนรูใ้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตข้าว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
ข้าวของชุมชน แต่เนื่องจากในการพัฒนา 
ศูนย ์ข ้าวชุมชนท่ีผ ่านมา ยังมีข ้อจ�ากัด 
หลายประการ จึงส่งผลให้ศูนย์ข้าวชุมชน
ขาดความเข้มแขง็ ตลอดจนการเข้าถงึพีน้่อง
ชาวนาในพืน้ทีไ่ด้ไม่ท่ัวถงึ

ดงัน้ัน เพ่ือให้ศนูย์ข้าวชุมชนมคีวามเข้ม
แขง็ สามารถผลติและกระจายเมลด็พนัธุข้์าว
คุณภาพได้ในแต่ละต�าบล รวมไปถึงการเข้า
ถงึพีน้่องชาวนาได้อย่างท่ัวถึงมากย่ิงขึน้ กรม
การข้าวจงึได้มกีารยกระดบัจากศนูย์ข้าวชมุชน 
สู ่“ศนูย์บรหิารจดัการข้าวครบวงจร” (CRMC 
: Comprehensive Rice Management 
Center) ทีจ่ะเป็นตัวกลางในการบรหิารจดัการ
ข้าวได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่ต้นน�า้-ปลายน�า้ 
ของพีน้่องชาวนา ในพืน้ที ่6,559 ต�าบล ซึง่แบ่ง
เป็นพ้ืนทีก่ารปลกูข้าวท่ีไม่เกนิ 500 ไร่ จ�านวน 
909 ต�าบล, พืน้ทีก่ารปลกูข้าว 501-1,499 ไร่ 
จ�านวน 562 ต�าบล และพื้นท่ีการปลูกข้าว

มากกว่า 1,500 ไร่ขึน้ไป จ�านวน 5,088 ต�าบล 
รวมพืน้ทีท่ัง้หมด 62,700,000 ไร่

โดยทุกต�าบลต้องได้รับการดูแล และ 
การบริหารจัดการการปลูกข้าวให้เหมาะสม 
ตามสภาพพื้นที่ รวมไปถึงการเข้าถึงเมล็ด
พันธุ ์ดี เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพ
ผลผลติข้าว ให้ตรงกบัความต้องการของแต่ละ
ต�าบล ส่งเสรมิการแปรรปูเพือ่พฒันา ต่อยอด 
ผลติภณัฑ์ข้าว น�าไปสู่การเชือ่มโยงตลาดอย่าง
ครบวงจร

ส�าหรบัศนูย์บริหารจดัการข้าวครบวงจรนัน้  
ในแต่ละต�าบลจะมีชาวนาอาสาอยู่ในพื้นที่ 

 ระพภัีทร์ จนัทรศรีวงศ์ 

ณฏัฐกิตติ ์ของทิพย์ 

ผูใ้ห้การรบัรองมาตรฐานการจดัการป่าไม้อย่างยัง่ยนื  
เพือ่เป็นการรบัประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทีไ่ด้รบัการ 
รับรองมาตรฐาน FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที ่
ไม่ได้มาจากป่าธรรมชาต ิแต่เป็นผลติภณัฑ์ ทีไ่ด้จาก
ป่าปลูกที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้องตามหลัก
วชิาการและเป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาติ

การรับรองมาตรฐาน FSC มแีนวทางหลักอยู่  
3 ประการ ประกอบด้วย 1. การจัดการป่าไม้ทีค่�านึงถึง 
สิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสม ถงึแม้มกีารใช้ทรัพยากรป่าไม้ 
ท่ีมคีวามหลากหลายทางชีวภาพ แต่จะมรีะบบการจดัการ 

หมูบ้่านละไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรมการข้าว
จะด�าเนินการจดทะเบยีน และขึน้ทะเบียนเป็น
อาสาสมัครเกษตรประเภทชาวนาอาสา ซึ่ง
เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงเกษตรฯ ว่าด้วย
การบริหารงานอาสาสมคัรเกษตร ปี 2563 ให้
สอดคล้องกบัสภาวะการณ์ของการขบัเคลือ่น
อาสาสมคัรเกษตร ทัง้ 16 ประเภท

โดยมอบหมายให้อธบิดีกรมการข้าว หรอื
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นนายทะเบียน ในการ
ขึน้ทะเบียนอาสาสมคัรเกษตรประเภทชาวนา
อาสา เพือ่ความสะดวก รวดเรว็ และท่ีส�าคญั
สามารถอ�านวยประโยชน์แก่พีน้่องประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ดย่ิีงขึน้

มะพร้าวกะทนิ�า้หอมพันธุแ์ท้ทางเลือกใหม่
สร้างรายได้ก้าวกระโดดกว่าแสนบาทต่อไร่

เนือ้ดนิเป็นดนิเหนยีว แขง็ และแตกระแหง กว้างและลึก มชีัน้ดนิเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรด
รนุแรงมาก มค่ีา pH ของดนิต�า่กว่า 4.0 ท�าให้ขาดธาตอุาหาร และขาดความสมดลุของธาตอุาหาร
พชื เกดิความเป็นพษิจากเหลก็และอะลมูเินียมทีล่ะลายออกมามาก มนี�า้แช่ขงันาน การระบายน�า้ไม่ดี 
และขาดแคลนแหล่งน�า้จดื ท�าให้พชืทีป่ลกูแล้วไม่เจรญิเตบิโต หรอืให้ผลผลิตต�า่มาก และจ�ากดัชนิด
พชืทีน่�ามาใช้ปลกูในพืน้ทีด่นิเปรีย้วจดั

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองดนิ
- แก้ปัญหาความเป็นกรดจดัมากถงึเป็นกรดรนุแรงมากของดนิ ลดความเป็นกรดจดัมากหรอืกรด

รนุแรงมากในดนิ และควบคมุไม่ให้ดนิเกดิกรดเพิม่ข้ึน โดยการใช้วสัดุปนู เช่น ปนูมาร์ล ปนูโดโลไมท์ 
หนิปนูบด ปนูขาว และปนูแคลไซต์ เป็นต้น เพ่ือลดความรนุแรงของความเป็นกรดและสารพษิในดนิ

- ปรบัดนิให้ร่วนซยุ งดเผาตอซงัและไถกลบตอซงัข้าวร่วมกบัการปลกู และไถกลบพชืปุ๋ยสด  
ปุย๋คอก แกลบ หรอืเถ้าแกลบ ไถพรวนดนิในช่วงความชืน้ดนิทีเ่หมาะสมทีร่ะดบัความลกึแตกต่างกนั
ในแต่ละปีหรอืขุดหลมุปลกู ปรบัปรุงหลมุปลกูด้วยปุย๋หมกั ปุย๋คอก เพือ่ช่วยให้ดินร่วนซยุและไม่แน่น

ดูแลความสมดุลทางชีวภาพ 2. การจัดการป่าไม้
เพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นให้ได้รับผล
ประโยชน์จากการจัดการป่าไม้ในระยะยาว และ 
3. การจัดการป่าไม้ที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
อย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื เน้นรายได้หลกัจากน�าน�า้ยาง 
เศษยาง และเน้ือไม้เป็นรายได้รองลงไป

ด้านคุณสมบัติของผู ้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
โครงการต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางทีข่ึน้ทะเบยีน
กับการยางแห่งประเทศไทย มีเอกสารแสดงสิทธิ์
ในการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ผูส้มคัรได้รบัพจิารณาอนมุตัใิห้เป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว
จะไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกของกลุ่มอ่ืนได้ใน
การรับรองประเภทหรือลักษณะเดียวกันนี้ ต้องให้
ความร่วมมอืกบักลุม่จดัการป่าไม้ฯ ในการจดัการสวน
ยางพาราให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน FSC ต้อง
ให้ความร่วมมอืกบักลุม่จัดการป่าไม้ฯ ในการแก้ไข
ปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจประเมินพบโดยผู้ตรวจ
รับรองหรือผูแ้ทนการบริหารจดัการของกลุม่จดัการ
ป่าไม้ การยางแห่งประเทศไทย หลงัการเกบ็เกีย่ว
เนือ้ไม้ยางพาราแล้วต้องด�าเนนิการปลกูไม้ยางพารา
หรอืไม้เศรษฐกจิอืน่ๆ ใหม่ทดแทนภายในเวลา 2 ปี

 ณกรณ์ ตรรกวริพัท 

ดนิเปรีย้วจัดหรอืดนิกรดก�ามะถนั

ดนิเปรีย้วจัดหรอืดนิกรดก�ามะถนั

ลกัษณะของดนิเปรีย้วจดั

 แนวทางการแก้ไขปัญหาเร่ืองน�า้
- ปรบัปรงุสภาพน�า้ทีเ่ป็นกรดจดัมาก ใส่หนิปนูบดลงในคลองระบายหรือคลองส่งน�า้ หรอืใส่ปนู

ประมาณ 1 กโิลกรัมต่อน�า้ 1 ลกูบาศก์เมตร พร้อมทัง้คอยตรวจสอบความเป็นกรดของน�า้เป็นระยะๆ

แตกระแหงเป็นร่องกว้างและลกึ เมือ่ท�าการขุดดนิหรอืยกร่องลกึจะพบสาร สเีหลอืงฟางข้าว (จาโรไซต์) 
กระจายในชั้นดินและจุดประสีเหลือง สีแดง กระจายอยู่ทั่วไป หรือพบชั้นดินเลนเหนียวหรือ 
ร่วนเหนยีวปนทรายแป้งทีม่กีลิน่เหมน็เหมอืนก๊าซไข่เน่า ชัน้ดนิเลนนีเ้มือ่แห้งจะมพีเีอชดนิเป็นกรด
จดัมากถงึเป็นกรดรนุแรงมาก มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดนิ (pH) ต�า่กว่า 4.0

 ประเภทของดนิเปรีย้วจัด แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ดนิเปรีย้วจดัทีพ่บชัน้ดนิกรดก�ามะถนัตืน้ พบช้ันดนิทีมี่สารสเีหลอืงฟางข้าว หรอืชัน้ดนิทีเ่ป็น 

กรดรุนแรงมากภายในความลกึ 50 เซนติเมตรจากผวิดนิ โดยทัว่ไปชัน้ดนิบนมค่ีา pH ต�า่กว่า 4.0
2) ดินเปรีย้วจดัทีพ่บชัน้ดนิกรดก�ามะถนัลกึ พบชัน้ดินทีม่สีารสเีหลอืงฟางข้าว หรอืชัน้ดนิทีเ่ป็น 

กรดรุนแรงมากในช่วงความลกึ 50-100 เซนตเิมตรจากผวิดนิ โดยทัว่ไปชัน้ดนิบนมค่ีา pH 4.0-4.5
3) ดินเปรีย้วจดัทีพ่บชัน้ดนิกรดก�ามะถนัลกึ พบชัน้ดินทีม่สีารสเีหลอืงฟางข้าว หรอืชัน้ดนิทีเ่ป็น 

กรดรนุแรงมากในช่วงความลกึ 100-150 เซนตเิมตรจากผวิดนิ โดยทัว่ไปชัน้ดนิบนมค่ีา pH ประมาณ 
4.5-5.0

- จัดหาแหล่งน�้าจืด 
พัฒนาแหล่งน�้าจืด และ
จัดท�าระบบส ่งน�้ าและ 
ทางระบายแยกส่วนกัน 
มาใช้ในพืน้ทีป่ลกูพชื

 เลอืกชนดิพชืทีเ่หมาะสมมาปลกู
 ดนิเปรีย้วจัดท่ีได้รบัการปรบัปรงุแก้ไขความเป็น 

กรดของดนิแล้ว สามารถปลกูพชืได้เกอืบทกุชนดิ แต่ต้องมี
การจดัการเรือ่งน�า้และธาตอุาหารพชืให้เหมาะสม
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เปิดสถิติการเดนิทางเข้า-ออกประเทศปี 65
รวมกว่า 22.5 ล้านคน/พุง่ 15.4 เท่าจากปี 64
“คมนาคม” เปิดสถิติการเดินทางระหว่าง

ประเทศปี 65 รวมกว่า 22.5 ล้านคน พุง่สูงถงึ 
15.4 เท่าจากปี 64 (1,543.44%) เทยีบกบัปี 2564 
“ศกัด์ิสยาม” มัน่ใจทกุระบบขนส่ง พร้อมรองรบั
นกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ในปี 2566

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้แถลงสรุปสถิตริวมปรมิาณ 
ผูโ้ดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ 
ปี 2565 โดยประมวลผลข้อมลู ณ วนัที ่1 มกราคม 
2566 มีปริมาณผู ้โดยสารเดินทางเข้า-ออก 
ประเทศในทกุมติิการขนส่ง รวม 22,577,983 คน 
โดยเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรายมิติการ
ขนส่ง พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนปริมาณ 
ผูโ้ดยสารสงูสดุ คดิเป็นร้อยละ 97.17 รองลงมา
คอื ทางถนน ทางน�า้ และทางราง คดิเป็นร้อยละ 
1.30 ร้อยละ 1.18 และร้อยละ 0.35 ตามล�าดบั

ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณ 
ผูโ้ดยสาร ในปี 2565 กับปี 2564 พบว่า ปรมิาณ
ผูโ้ดยสาร ปี 2565 เพิม่ขึน้จากปี 2564 ร้อยละ  
1,543.44 โดยทางน�้าเพ่ิมข้ึนมากที่สุด ร้อยละ 
10,642.85 รองลงมา คือ ทางอากาศ ร้อยละ 
1,499.67 (ทางถนนและทางรางไม่มกีารเดนิทาง 
ในปี 2564)

เม่ือพิจารณาปริมาณผูโ้ดยสาร ปี 2565 พบว่า 
ในเดือนธันวาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสาร  
รวม 4,474,834 คน เพิม่ขึน้จากเดอืนพฤศจิกายน 
2565 ร้อยละ 23.06 และเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย
เดอืนมกราคม-พฤศจกิายน 2565 ร้อยละ 171.90 
โดยเป็น ผูโ้ดยสารขาเข้า รวม 2,325,093 คน 
จากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 
ซึง่มีผูโ้ดยสารเฉลีย่เดือนละ 835,054 คน คดิเป็น 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 178.44

ทัง้นี ้สรปุปรมิาณการเดนิทางของผู้โดยสารใน
ระบบขนส่งสาธารณะ มดีงัน้ี ทางถนน มปีริมาณ 
ผูโ้ดยสารเดอืนธนัวาคม 2565 รวม 50,492 คน เพ่ิมขึน้ 
จากค่าเฉลี่ยเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 2565 

“ปลดัคมนาคม” ดนัคนรุน่ใหม่
ตัง้รองอธบิดี 6 กรมรวดเดยีว 7 คน

“ปลัดคมนาคม” เซ็นแต่งตั้งรองอธิบดี
รวด 7 คน ใน 6 กรม ครบทกุเก้าอีห้ลงัปล่อย 
ว่างมานาน กรมเจ้าท่า, กรมการขนส่งฯ, 
กรมท่าอากาศยาน, ทางหลวงชนบท ส่วน
กรมทางหลวงและกรมรางได้กลุม่คนรุน่ใหม่
ทีเ่หลืออายรุาชการเกนิ 10 ปีขึน้บริหาร

ทัง้นี ้ มรีายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม 
เปิดเผยว่า เม่ือวันที ่29 ธนัวาคม 2565 นายชยธรรม์  
พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามใน
ค�าส่ังกระทรวงคมนาคมที ่ 1339/2565 เรือ่ง
ย้ายข้าราชการ โดยเป็นการแต่งตัง้ระดบัรอง
อธบิดีสงักดั 6 กรม จ�านวน 7 ราย โดยให้มี
ผลตัง้แต่วนัที ่29 ธนัวาคม 2565 เป็นต้นไป 
ประกอบด้วย

1. นายวเิชยีร เปมานกุรรกัษ์ แต่งตัง้เป็น
รองอธบิดกีรมเจ้าท่า (จท.) จากต�าแหน่งเดมิ 
ผู ้อ�านวยการส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาค 7 
โดยด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 4 ปี 2 เดือน 
กรมเจ้าท่ามตี�าแหน่งรองอธบิด ี3 คน ทีผ่่านมา 
ว่าง 2 ต�าแหน่ง ดงันัน้ ปัจจบุนัยงัคงว่างอกี 
1 ต�าแหน่ง

2. นายบัญญัติ คันธา แต่งตั้งเป็นรอง
อธบิดกีรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จากต�าแหน่ง
เดมิ ผูอ้�านวยการส�านกัมาตรฐานงานทะเบยีน 
และภาษรีถ โดยด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 7 ปี 3 เดอืน  
กรมการขนส่งฯ มีรองอธิบดี 3 ต�าแหน่ง 
ปัจจบุนัแต่งตัง้ครบแล้ว

3. นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ แต่งตั้ง
เป็นรองอธบิดกีรมท่าอากาศยาน (ทย.) จาก
ต�าแหน่งเดมิ ผูอ้�านวยการกองส่งเสริมกจิการ
ท่าอากาศยาน โดยด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 
4 ปี 2 เดอืน กรมท่าอากาศยานมรีองอธบิด ี
3 ต�าแหน่ง ปัจจบุนัแต่งต้ังครบแล้ว

4. นายป ิยพงษ ์ จิวัฒนกุลไพศาล  
แต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) 
จากต�าแหน่งเดมิ ผูอ้�านวยการส�านกัแผนงาน  
โดยด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 2 ปี 5 เดอืน

5. นายจริะพงศ์ เทพพทิกัษ์ แต่งตัง้เป็น
รองอธบิดกีรมทางหลวง (ทล.) จากต�าแหน่ง
เดมิ ผูอ้�านวยการส�านกังานทางหลวงที ่10 โดย
ด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 10 ปี 8 เดอืน ส�าหรบั
กรมทางหลวงมีระดับรองอธบิดี 4 ต�าแหน่ง 
ปัจจบุนัแต่งตัง้ครบแล้ว

6. นายพชิติ หุน่ศริ ิแต่งตัง้เป็นรองอธิบดี
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จากต�าแหน่งเดมิ  
ผูอ้�านวยการส�านกับ�ารงุทาง โดยด�ารงต�าแหน่ง
มาแล้ว 4 ปี 1 เดอืน กรมทางหลวงชนบทมี
รองอธิบดี 3 ต�าแหน่ง ปัจจุบนัแต่งตัง้ครบแล้ว

7. นายอธภิ ูจติรานเุคราะห์ แต่งตัง้เป็น
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) จาก
ต�าแหน่งเดิม ผู้อ�านวยการส�านักแผนงาน 
ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) โดยด�ารงต�าแหน่งมาแล้ว 3 ปี 
4 เดือน กรมรางมีรองอธิบดี 1 ต�าแหน่ง 
ปัจจบุนัแต่งตัง้ครบแล้ว

ดป้ีาเปิดแผนปี 2566 
กระจายดิจทัิลสู่ชมุชน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อ�านวยการ
ใหญ่ ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั หรอืดีป้า 
กล่าวว่า ในปี 2566 ดป้ีา จะเร่งกระจายการเข้าถงึ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแก่ประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการผ่านเครือข่ายการ
ท�างานในรูปแบบส�านักงานฯ สาขาทั้ง 7 สาขา 
ทัว่ประเทศของดป้ีา ไม่ว่าจะเป็นส�านักงานฯ สาขา 
ภาคเหนอืตอนบน จงัหวัดเชยีงใหม่ ส�านกังานฯ สาขา
ภาคเหนอืตอนล่าง จงัหวัดพิษณุโลก ส�านกังานฯ 
สาขาภาคอสีานตอนกลาง จงัหวัดขอนแก่น

ส�านักงานฯ สาขาภาคอสีานตอนล่าง จงัหวดั
อุบลราชธานี ส�านักงานฯ สาขาภาคตะวันออก 
จังหวัดชลบุรี ส�านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนบน 
จังหวัดภูเก็ต ส�านักงานฯ สาขาภาคใต้ตอนล่าง  
จังหวัดสงขลา ที่ทั้งหมดจะไม่ได ้เป ็นเพียง 
ส�านักงานฯ สาขา แต่จะเป็นกลไกส�าคัญทีท่�าให้
เกิดการทรานส์ฟอร์มประเทศไปสู่ดิจิทัล อีกทั้ง 
เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึง และสามารถเป็น
เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยด�าเนินงานเสมือนเป็นหน่ึงในครอบครัวของ 
ดีป้า ผ่าน d-space พ้ืนทีใ่ช้งาน และ d-station 
ร้านสะดวกซือ้บริการดิจทิลั

ส�าหรับ d-station ร้านสะดวกซื้อบริการ
ดจิทิลั แนวคิดเกดิมาจากการทีด่ป้ีาได้ลงพืน้ทีใ่น 
ต่างจงัหวดั พบว่า มีผู้สูงอายตุ้องการใช้งานดจิทัิลต่างๆ 
จ�านวนมาก แต่ยงัไม่รูจ้ะเริม่อย่างไร ใช้งานแบบไหน 
จึงเห็นความจ�าเป็นในเรื่องนี้ต้องมีคนแนะน�า 
ประกอบกับดิจิทัลสตาร์ทอัป ทีด่ป้ีาสนบัสนนุให้เกดิ
สนิค้าซอฟต์แวร์ต่างๆ ยงัไม่มีจดุกระจาย หรอืช่องทาง 
การน�าเสนอบรกิารในพืน้ทีห่่างไกล

การผลกัดนัให้คนรุ่นใหม่ในพ้ืนทีต่่างจงัหวดัที่
อาจจะมธีรุกจิอยูแ่ล้ว เช่น ร้านกาแฟ หรอือาจจะ
เร่ิมต้นท�าธรุกจิอืน่ทีม่หีน้าร้านอยูแ่ล้ว จะน�าบริการ
ดจิทิลัไปขายพ่วงด้วย น่าจะเป็นการง่ายทีส่ดุในการ 
ท�าให้ทัง้คนขายและคนใช้วนิวนิทัง้คู ่คนขายได้ส่วนแบ่ง 
รายได้จากการขาย และผู้ใช้งานก็ได้ประโยชน ์
จากการได้เรยีนรูแ้ละน�าสนิค้าซอฟต์แวร์ไปพฒันา
สนิค้าชมุชนหรือธรุกจิชุมชนของตนเอง

d-station จงึเป็นการเปิดช่องทางในการขบัเคลือ่น 
ผูป้ระกอบการธรุกิจตัวกลาง (เอเยนต์) ในการให้ 
บริการดิจิทัล โดยจะหาผู้ประกอบการที่ไม่ใช่
สตาร์ทอัป แต่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาท�า
หน้าท่ีเป็นผู ้ขายผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัล 
จากเครอืข่ายดจิทิลัสตาร์ทอปัและผู้ให้บรกิารดจิทิลั 

ทีข่ึน้ทะเบยีนกบัทางดป้ีา เช่น บรกิารแอปพลเิคชนั
ควิควิ และจะได้รบัส่วนแบ่งจากยอดขายบริการ
ดจิทิลัเหล่านี ้เป็นการช่วยท�าให้เกดิอาชพีใหม่ และ
เกดิการลงทนุในพืน้ที่ 

นายณฐัพล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปี 
ทีผ่่านมา ดป้ีา มุง่พัฒนาก�าลังคนสูย่คุดิจทิลัอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยเป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศทีมุ่ง่
สร้างเสรมิทกัษะด้านโค้ดดิง้ให้กบัเดก็และเยาวชน 
เพื่อปูพื้นฐานสู่เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงในอนาคต 
โดยปัจจุบันมีนักเรียนสามารถเข้าถึงทักษะด้าน
โค้ดดิง้มากกว่า 4.2 ล้านคน เพิม่ศกัยภาพก�าลงัคน
ดจิทิลัผ่านการ Upskill, Reskill และ New Skill

ดีป้า ยังยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์ โดยสร้างดจิทิลัสตาร์ทอปัสญัชาตไิทย 142 
ราย เกดิมลูค่าผลกระทบเศรษฐกิจมากกว่า 16,000 
ล้านบาท ผลกัดนัดิจิทลัสตาร์ทอปัเข้าสู่ระบบและ 
ได้รบัการส่งเสรมิจากภาครฐั ซึง่ดจิทิลัสตาร์ทอปั 
นับเป ็นกลไกส�าคัญที่ท�าให ้เกิดการทรานส์
ฟอร์มกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก (Real Sector) 
ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาคอตุสาหกรรม ภาคธรุกิจ 
และบริการ ภาคการท ่องเที่ยว และภาค
เกษตรกรรม

นอกจากน้ี ยังด�าเนินการขับเคลื่อนชุมชน 
สูส่งัคมดจิทิลั โดยการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ชุมชน 
สามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิน่ พฒันาขดีความสามารถ
ในกระบวนการผลิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้
ยกระดับคุณภาพชวีติของคนในชมุชน ท�าให้ชมุชน
เกิดความเข้มแข็ง ม่ันคง เติบโตได้อย่างย่ังยืน 
โดยมชุีมชนทีส่ามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลและ
เทคโนโลยดีจิทิลัมากถงึ 281 ชมุชน ประชาชน 
โดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงวัย กลุ่มเปราะบางเกิด
ความรูค้วามเข้าใจด้านดจิทิลั (Digital Literacy) 
ตระหนกัถงึประโยชน์ของการประยกุต์ใช้เทคโนโลย ี
ดจิทิลัไม่น้อยกว่า 9 ล้านคน

ส่งเสรมิให้เกดิเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) 
จ�านวน 30 พืน้ทีใ่น 23 จงัหวดั ส่งคนรุ่นใหม่
กลับไปท�างานเพื่อพัฒนาภูมิล�าเนาของตนเอง 
และบูรณาการการท�างานกบัท้องถิน่ผ่านโครงการ 
นักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart 
City Ambassadors) อีกทั้งขับเคลื่อนการ
พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานรองรบันวตักรรมดจิทิลั 
ผ่านโครงการ Thailand Digital Valley ท่ีทัง้หมด 
จะแล้วเสรจ็ภายในปี 2567

รฐัมนตร ี‘ดอีเีอส’ ชเูป้าปี 2566 ทรานส์ฟอร์ม 
ทกุหน่วยงานสูร่ฐับาลดจิทิลั 100% พร้อม
ไฟเขยีวแผนลงทนุ 5G ของเอน็ท ีมลูค่ากว่า 
2 หมืน่ล้านบาท เตรยีมเพ่ิมอ�านาจ ‘กสทช.-
แบงก์ชาต’ิ ระงบั ‘บญัชม้ีา’ และ ‘ตดัซิม-สาย
เคเบลิ’ เพิม่ดีกรกี�าราบมจิฉาชพีออนไลน์ 

โดยเมือ่วนัท่ี 5 ม.ค. ทีผ่่านมา กระทรวง
ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ดอีเีอส) โดย
นายชยัวฒุ ิ ธนาคมานสุรณ์ รฐัมนตรว่ีาการ 
ดอีเีอส แถลงผลงานปี 2565 ระบวุ่า ประสบ
ความส�าเรจ็ในความร่วมมอืกบัประเทศกมัพูชา 
ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และในปี 2566 
จะยังเดินหน้าแก้ปัญหาอาชญากรรมทาง
ออนไลน์ต่อเน่ือง โดยเพิม่อ�านาจให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ให้ท�างานด้านการปราบปรามและ 
ป้องกันความเสียหายได้อย่างเร็วขึน้ พร้อมไปกบั 
การตัง้เป้าผลกัดนัทุกหน่วยงานภาครฐัทรานส์
ฟอร์มสู่รัฐบาลดิจิทัล และเร่งการเชื่อมโยง
ข้อมูลสาธารณสุขโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ
ผ่าน “คลาวด์กลางภาครฐั” รวมถงึการก�ากบั
ดแูลดจิิทลัแพลตฟอร์มต่างๆ

นายชยัวฒุ ิกล่าวว่า ในปีทีผ่่านมา ดอีเีอส 
มคีวามร่วมมอืกบัประเทศกมัพชูา เพือ่ปราบ
ปรามแก๊งคอลเซน็เตอร์ และ Hybrid Scam 
มกีารตัง้คณะท�างานร่วมกนัระหว่างไทย และ 
กมัพูชา โดยกระบวนการท�างานมกีารตรวจสอบ 
จากข้อร้องเรียนว่า มีคนร้ายขบวนการแก๊ง
คอลเซ็นเตอร์อยู ่ที่จุดไหน มีการร่วมกัน 
จบักมุปรามปรามคนร้าย รวมถงึการส่งกลบัมา 
ด�าเนินคดีที่ประเทศไทย ท�าให้การส่งผู้ร้าย
ข้ามแดนสะดวก และรวดเรว็มากขึน้ มีการใช้ 
เทคโนโลยทีราบพกิดัการกระท�าผดิ มีการปิดกัน้ 
สัญญาณ และเข้าจับกุม ช่วยแก้ปัญหา 
การหลอกลวงทางออนไลน ์  จากแก ๊ง 
คอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสทิธิภาพ

นอกจากนี้ ดีอีเอสยังได้เร่งด�าเนินงาน
ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบ
บริการคลาวด์กลางภาครัฐ โครงการบริการ 
อินเทอร์เน็ตสาธารณะชุมชนเพื่อลดความ
เหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึเทคโนโลยผ่ีานเครอืข่าย
ออนไลน์ รวมถงึการส่งเสรมิการพฒันาด้าน
อคีอมเมร์ิซ สตาร์ตอับ เมอืงอจัฉริยะ ดจิทัิล 

รวมถงึหน่วยงานรฐัทุกแห่งทีจ่ะทรานส์ฟอร์ม
สูด่จิทิลั 100%เพือ่ให้ประชาชนใช้บรกิารผ่าน
ออนไลน์ได้สะดวกและรวดเรว็

นายชัยวุฒิ กล่าวต่อว่า โครงการระบบ
บรกิารคลาวด์กลางภาครฐั ในเดอืนกนัยายน 
2565 ท่ีผ่านมา มกีารให้บรกิารระบบคลาวด์
กลางภาครฐั 219 กรม 874 หน่วยงาน 3,065 
ระบบงาน มีการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับ 
พืน้ฐาน จนถงึระดบัผูเ้ชีย่วชาญกว่า 2,500 คน 
ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณได้ถึง 30-60%  
ขณะเดยีวกนั รัฐบาลยงัมแีผนจดัท�าระบบคลาวด์ 
กลางภาครัฐ (GDCC) ด้านสาธารณสุข/
สถานการณ์โควิด, ระบบ National Digital 
Health Platform เพื่อเป็นระบบเชื่อมโยง 
ข ้อมูลสาธารณสุขของประชาชน และ 
โรงพยาบาล เชือ่มโยงข้อมลูด้านสาธารณสุข 
ฐานข้อมูลคนไข้ผ่านระบบคลาวด์กลางภาครฐั 
ท�าให้แพทย์เรียกดูข้อมูลคนไข้เพื่อการรักษา
ได้จากโรงพยาบาลรฐัทัว่ประเทศ โดยร่วมกบั
โรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขพัฒนา Health Link 
ระบบเชื่อมโยง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพ 
และประวัติการรักษาท่ัวประเทศ ปัจจุบันมี 
โรงพยาบาลเข้าร่วมแล้ว 150 แห่ง และ 
จะขยายผลอกี 100 แห่งทัว่ประเทศในปีนี้

ส ่ วนโครงการบริการอินเทอร ์ เน็ต
สาธารณะสู ่ชุมชนน้ัน ดีอีเอสได้พัฒนา
ระบบโครงสร้างเทคโนโลยีรองรับการใช้งาน 
ของประชาชน โดยใช้งบประมาณด�าเนนิการ 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานมลูค่า 150.6 ล้านบาท 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 ให้บรกิารอนิเทอร์เนต็ 
สาธารณะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 8,246 แห่ง 
ทัว่ประเทศ

นายชยัวฒุ ิกล่าวด้วยว่า กระทรวงดอีเีอส
ได้เหน็ชอบแผนการลงทนุระบบ 5G ของบรษิทั
โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(เอน็ท)ี ซ่ึงม ี2 ส่วน คอื
การลงทุนไพรเวตเนต็เวร์ิก มูลค่า ราว 10,000 
ล้านบาท เพ่ือให้บริการกบัอตุสาหกรรมต่างๆ, 
โรงพยาบาล, สมาร์ทซต้ีิ เป็นต้น คาดว่าจะ
น�าเสนอ ครม.ภายในสปัดาห์หน้า อกีส่วนคอื
การลงทนุบนคลืน่ 700 MHz ร่วมกบัเอไอเอส 
มลูค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ท่ีอยูร่ะหว่างการ
พจิารณาของสภาพฒัน์

“เอ็นทียังจะเข้าประมูลใช้สิทธิวงโคจร
ดาวเทยีม ที ่ กสทช.ก�าลงัจะเปิดประมูลเรว็ๆ 
นี้ด้วย เน่ืองจากเป็นนโยบายของรัฐบาล”  
นายชยัวฒุ ิกล่าว

ไอดี และดิจทิลัโพสต์ไอด ีรองรบัการพฒันาและ
การให้บรกิารดจิทิลัอย่างยัง่ยนื

ส�าหรับความคืบหน้าด้านพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
(PDPA) ซึง่เป็นกฎหมายทีอ่อกมาคุม้ครองสทิธิ
เกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคลนัน้ ก�าหนด Personal  
Data Protection Regulation และ Cross-Border 
Data Transfer ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
รวมถงึให้ความส�าคญักบัการปกป้องผลประโยชน์
กับประชาชนไทยบนโลกออนไลน์ โดยหลัง
ประกาศใช้ ท�าให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
สร้างความเช่ือมัน่ในเวทนีานาชาต ิช่วยส่งเสรมิ
เศรษฐกิจ การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน และ 
ลดอาชญากรรมทางคอมพวิเตอร์ผ่านออนไลน์ได้

นอกจากนี ้ยงัมแีผนทีจ่ะออกพระราชก�าหนด 
(พ.ร.ก.) ให้อ�านาจหน่วยงานดแูลการกระท�าท่ีมชิอบ 
เพ่ือลดการท�าธุรกรรมที่ผิดกฎหมายผ่านทาง
ออนไลน์ด้วย “เราจะเสนอเพิม่อ�านาจให้หน่วยงาน 
ก�ากับดแูล เช่น กสทช. และแบงก์ชาต ิเพือ่ให้เขา
สามารถจัดการปัญหาอาชญากรรมทานออนไลน์
ได้เรว็ข้ึน เช่น กรณพีบความผดิปกตทิางบญัชี
ธนาคาร กรณบีญัชม้ีา ธนาคาร กส็ามารถระงบั

“ดอีเีอส” โชว์ผลงานปี 65/ตัง้เป้าหมายปี 2566
คุมดจิิทลัแพลตฟอร์ม ไฟเขียว NT ลงทนุ 5G

171.27 ทัง้นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า 
(พฤศจกิายน 2565) ซึง่มีผูโ้ดยสาร 3,506,318 
คน พบว่า มีจ�านวนผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
23.77 โดยในเดอืนธนัวาคมเป็นการเดนิทางขาเข้า 
ประเทศ จ�านวน 2,265,575 คน เพิ่มข้ึน 
จากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2565 
ซึง่มผีูโ้ดยสารขาเข้าเฉลีย่เดอืนละ 814,335 คน 
คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 178.21 

และเม่ือพิจารณาสัดส ่วนการเดินทาง 
รายท่าอากาศยาน ในเดอืนธนัวาคม 2565 พบว่า  
มปีรมิาณการเดนิทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ  
3,062,226 คน คดิเป็น ร้อยละ 71 มีปรมิาณการ
เดนิทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมอืง 559,555 คน  
คิดเป็น ร้อยละ 13 และมีปริมาณการเดินทาง 
ผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 717,906 คน  
คดิเป็น ร้อยละ 16 หรอื สดัส่วนการเดนิทางผ่าน 
ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง 
และท่าอากาศยานภมูภิาค คดิเป็น 71:13:16

ซึง่มีผูโ้ดยสารเฉลีย่เดือนละ 39,477 คน คดิเป็น 
เพิม่ขึน้ร้อยละ 27.90 ทัง้นี ้ เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
เดือนก่อนหน้า (พฤศจกิายน 2565) ซึง่มีผูโ้ดยสาร 
42,683 คน พบว่า มีจ�านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 
คดิเป็นร้อยละ 18.30 เมือ่พจิารณาสดัส่วนการเดนิทาง 
ขาเข้าและขาออกประเทศในเดอืนธนัวาคม พบว่า 
มผีูโ้ดยสารขาเข้า 16,223 คน (ร้อยละ 32) และ 
มผีูโ้ดยสารขาออก 34,269 คน (ร้อยละ 68)

ทางราง มีปริมาณผู้โดยสารเดือนธันวาคม 
2565 รวม 5,881 คน ลดลงจากค่าเฉลีย่เดอืน
สงิหาคม-พฤศจิกายน 2565 ซึง่มีผูโ้ดยสารเฉลีย่
เดอืนละ 17,306 คน คดิเป็น ลดลงร้อยละ 66.02 
ทั้ งนี้  เมื่ อ เปรียบเทียบกับเดือนก ่อนหน ้า 
(พฤศจกิายน 2565) ซึง่มีผูโ้ดยสาร 16,091 คน 
พบว่า มีจ�านวนผู้โดยสารลดลง คิดเป็นร้อยละ 
63.45 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้า
และขาออกประเทศในเดือนธันวาคม พบว่า 
มผีูโ้ดยสารขาเข้า 2,842 คน (ร้อยละ 48) และ 
มผีูโ้ดยสารขาออก 3,039 คน (ร้อยละ 52)

ทางน�้า มีปริมาณผู้โดยสารเดือนธันวาคม 
2565 รวม 78,774 คน เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่เดอืน
มกราคม-พฤศจิกายน 2565 ซึง่มีผูโ้ดยสารเฉลีย่
เดือนละ 17,157 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 
359.14 ท้ังน้ี เมือ่เปรียบเทยีบกบัเดอืนก่อนหน้า 
(พฤศจกิายน 2565) ซึง่มีผูโ้ดยสาร 71,118 คน 
พบว่า มีจ�านวนผู ้โดยสารเพิ่มขึ้น คิดเป็น 

ร้อยละ 10.77 เมือ่พจิารณาสดัส่วนการเดนิทาง
ขาเข้าและขาออกประเทศในเดอืนธนัวาคม พบว่า 
มผีูโ้ดยสารขาเข้า 40,453 คน (ร้อยละ 51) และ 
มผีูโ้ดยสารขาออก 38,321 คน (ร้อยละ 49) และ 
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่าง
ท่าเรือชายแดนและเรอืยอร์ช พบว่า มผีูโ้ดยสาร
เดนิทางผ่านท่าเรือชายแดน 39,767 คน (ร้อยละ 98) 
และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยเรือยอร์ช  
686 คน (ร้อยละ 2)

ทางอากาศ มีปรมิาณผูโ้ดยสาร เดอืนธนัวาคม 
2565 รวม 4,339,687 คน เพิม่ขึน้จากค่าเฉลีย่
เดอืนมกราคม-พฤศจกิายน 2565 ซ่ึงมผีูโ้ดยสาร
เฉลี่ยเดือนละ 1,599,745 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 

ชยัวุฒ ิธนาคมานสุรณ์

บญัชนีัน้ๆ ได้ภายใน 2 ชม. เช่นกันกบั กสทช. 
จะสั่งการค่ายมือถือให ้ระงับสัญญาณได้” 
นายชยัวฒุ ิกล่าว

นายชยัวฒุ ิกล่าวด้วยว่า กฎหมายดแูลธรุกจิ
บรกิารแพลตฟอร์มดจิทิลั จะมผีลบงัคบัใช้ในปีนี ้
ซึ่งจะมีการออกมาตรการให้ผู้ให้บริการดิจิทัล
แพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, 
อคีอมเมร์ิช, แชริง่อโีคโนมต่ีางๆ เช่น เฟซบุก๊,  
ติก๊ต่อก, ไลน์, ช้อปป้ี, ลาซาด้า เป็นต้น โดยท้ังหมด 
จะต้องมาจดแจ้ง และให้ข้อมลูต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบั 
การให้บริการ การด�าเนินธุรกิจ อาทิ รายรับ,  
รายจ่าย และรายได้ รวมถึงการดูแลผู้บริโภค  
มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย 
โปร่งใส และท�าให้ผู้บริโภคชาวไทยได้รับความ
คุม้ครองทีเ่ป็นธรรมมากขึน้

ด้านโครงการระบบบรกิารคลาวด์กลางภาค
รฐั หรอื Government Data Center and Cloud 
Service (GDCC) นอกจากให้บรกิาร Virtual 
Machine ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ GDCC ยงั
มบีรกิารเสรมิ อาท ิAI, IOT รวมถึง Open Data 
ให้หน่วยงานภาครฐัน�าไปต่อยอด ประยกุต์ใช้งาน 
เพ่ือพัฒนางานในการให้บริการกับประชาชน  

ชยธรรม์ พรหมศร

ทดสอบการใช้งานรถจักรพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 
ศกัดิส์ยาม ชดิชอบ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพธิทีดสอบการใช้งานรถ

จกัรพลงังานไฟฟ้าจากแบตเตอรี ่รถต้นแบบคนัแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train ซึง่เป็น
ความร่วมมอืระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั (สจล.) และบรษัิท พลงังานบริสุทธ์ จ�ากดั (มหาชน) โดยม ีวิรัช พิมพะนติย์ ที่
ปรกึษารฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม ชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม จิรุตม์ วิศาล
จติร อธิบดกีรมการขนส่งทางบก รกัษาราชการแทนรองปลดักระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ
รถไฟแห่งประเทศไทย พเิชฐ คณุาธรรมรักษ์ อธบิดกีรมการขนส่งทางราง รศ.ดร.คมสัน มาลสีี 
อธิการบด ีสจล. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคเอกชน และส่ือมวลชน เข้าร่วมพธิ ีและมนีริฒุ มณพีนัธ์ 
ผูว่้าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานความร่วมมือทางวิชาการเพือ่พฒันาเทคโนโลยด้ีานการ
ขนส่งทางรางด้านรถจกัรล้อเลือ่นเพือ่การพฒันาไปสู่ระบบรถไฟฟ้า เม่ือวันที ่11 มกราคม 2566 ณ 
สถานกีลางกรุงเทพอภวัิฒน์



อปท.นวิส์ เชญิเป็นแขก20 

รากฎการณ์ทางการเมอืงท้องถิน่ในช่วงที่
ผ่านมาไม่นานนี ้ ต้องยอมรับว่า คอืการ

เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ 
กทม.) ทีค่ณุชชัชาต ิสทิธพินัธุ ์ได้รบัการเลอืกตัง้ 
เข้ามาถงึ 1,386,215 คะแนน สูงทีส่ดุนับตัง้แต่
มีการเลือกตั้งผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
อย่างไรกต็าม ภายหลงัการเลือกต้ัง ทกุสายตา
ต่างจับจ้องไปที่ใครบ้างละท่ีจะถูกคัดสรรให้มา
นัง่ในต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
เพราะนั่นหมายถึงคนที่จะมาเป็นมือเป็นไม ้
ในการท�างานให้กบัผูว่้าฯ ชชัชาต ิและคน กทม.

และคน กทม.กไ็ด้รองผูว่้าฯ กทม. มา 4 คน 
ได้แก่ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิณ ุทรัพย์สมพล 
2. นายจกักพนัธุ ์ผวิงาม 3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทวิดา กมลเวะชช และ 4. นายศานนท์  
หวงัสร้างบญุ ทีค่นหลงันีเ้องที ่อปท.นวิส์เชญิเป็นแขก 
ฉบบัน้ีจะพาท่านผู้อ่านมาท�าความรู้จกั

โรงงานที่ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
และอินโดนีเซีย ด้วยประสบการณ์จากการ
ท�างาน ท�าให้ได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย  
ประกอบกบัมคีวามสนใจอยากเปิดธรุกจิของตนเอง 
พร้อมกับต้องการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมไป
พร้อมๆ กนั ต่อมาจงึได้ท�าธรุกจิ Once Again 
Hostel ขึน้มา ซึง่ปัจจบุนัไม่ได้ท�าบริษัทดงักล่าว
แล้ว

การส่งเสริมธุรกิจที่มีอยู่ในชุมชน จนถึงการมี  
“ผลประโยชน์ร่วมกนั” ซึง่เหตทุีผู้่มตี�าแหน่งงาน
ในบริษัทต่างชาตทิีมี่ฐานการเงินทีม่ั่นคง หนัเข็ม
มาท�าธรุกจิเพ่ือสงัคม 

คุณศานนท์ เล ่าให ้ฟ ังว ่า “ตอนเรียน
มหาวิทยาลยั ถอืเป็นเดก็กจิกรรมคนหน่ึง ซึง่ตอนที ่
เพิ่งจบมาใหม่ๆ เป็นช่วงเดียวกับที่มีน�้าท่วม 
ในปี 2554 ท�าให้เหน็ถงึปัญหาของประเทศทีแ่สดง
ถึงความไม่ย่ังยืน ในเวลานั้น งานอาสาสมัคร 
ก็มีเยอะ แต่ไม่ค่อยยั่งยืน ตอนท�างานที่บริษัท 
ต่างประเทศได้ประมาณ 2 ปี รูส้กึว่า ตัวเองน่าจะ 
ท�าประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่านี้ จึงเกิด
ปณิธานอยากท�างานเพื่อสังคม จนได้มีโอกาส
ไปรู้จักธุรกิจเพ่ือสงัคมทีม่หีลกัคดิในการท�างาน

ด ้านสังคมและการพัฒนาเมืองเหมือนกัน 
ประกอบกับช่วงที่คุณชัชชาติก�าลังท�านโยบาย 
ได้มีโอกาสมาเยีย่มบรษิทัของเขา

“คุณชัชชาติมีความสนใจที่จะพัฒนาเมือง 
โดยไม่ได้มุง่เน้นไปทีก่ารลงทนุในเส้นเลอืดใหญ่ 
แต่มุง่พฒันาในเส้นเลอืดฝอย ซึง่กต็รงกบัทีผ่ม 
มีความสนใจเร่ืองคน เรื่องชุมชน จึงเกิดเป็น 
ความร่วมมอืกนั และกไ็ด้มโีอกาสเข้าไปช่วยและ 
เป็นส่วนหนึง่ของทมีผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
นบัแต่นัน้มา”

คุณศานนท์ บอกกับเราว่า หนึ่งในผลงาน 
ที่ต้องการผลักดันคือเส้นเลือดฝอยให้เกิดผล 
เป็นรปูธรรม อย่างเช่น Traffy Fondue (ทราฟฟ่ีฟองดว์ู) 
แพลตฟอร์มที่รับแจ้งร้องเรียนด้านปัญหาต่างๆ 
เช่น ปัญหาถนนไม่เรยีบ ปัญหาฟตุบาท ปัญหา
ต้นไม้โดนตดั ปัญหาทางเท้าหาบเร่แผงลอย ฯลฯ 

ซ่ึงเป็นการแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมปีระสทิธิภาพ 
เนื่องจากในอดีตการร้องเรียนปัญหาแต่ละครั้ง 
ยังไม่มีเจ้าภาพในการรับเร่ืองแก้ปัญหา ท�าให้  
เช่น เรือ่งป้ายรถแมล์บนฟตุบาท กต้็องตดิต่อถงึ 
13 หน่วยงาน อาท ิขสมก. ตดิต่อ รถเมล์ รถร่วม 
ตดิต่อต�ารวจ เป็นต้น ดงันัน้ Traffy Fondue จงึ
เป็นเครือ่งมอืทีเ่ข้ามาแก้ไขในจดุนี ้โดยไม่ว่าปัญหา 
ใดกต็าม ทางเขตในแต่ละพืน้ทีต้่องเป็นผู้รบัเรือ่งก่อน  
และเขตมีหน้าที่เป็น host ว่าเป็นหน้าที่ของ 
หน่วยงานใดท่ีต้องดแูลแก้ไขปัญหาดงักล่าว

นอกจากนี้ Traffy Fondue ยังให้อ�านาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการท�างานของ 
หน่วยงานต่างๆ ได้ เช่น ทางเขตแจ้งว่า ได้มกีารแก้ไข 
แล้ว แต่ปัญหาดงักล่าว ยงัไม่ได้รบัการแก้ไข กด 
reopen กส็ามารถให้ดาวได้ ให้คะแนนเขตได้ ให้
คะแนนผูว่้าได้ เป็นการให้อ�านาจในการตรวจสอบ
และคดักรองการท�างานของหน่วยงานราชการให้
กบัประชาชน 

รองผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้บอก
แนวคิดที่น่าสนใจด้วยว่า หัวใจส�าคัญของการ
สร้างความส�าเร็จให้กับตัวเขา คือการตั้งใจ
ท�างานให้ดทีีสุ่ด หากเป็นเอกชนก็ต้องท�าให้เตม็ที ่
และต้องรูถ้งึความหมายของสิง่ทีท่�า ตวัอย่างเช่น 
คนท�าความสะอาดหรอืเป็นแม่บ้านในโรงแรม มองว่า
เขาไม่ได้เป็นคนท�าความสะอาด แต่จริงๆ แล้ว 
เขาก�าลงัท�าให้นกัท่องเทีย่วมีความสขุมากทีสุ่ดทีไ่ด้
มานอนโรงแรม ดงันัน้ การท�าให้รูค้วามหมายของงาน 
ที่ตัวเองท�า จะท�าให้เข้าใจและมีความตั้งใจ 
ในการท�างานมากขึน้

“อย่างแต่ก่อน ผมอาจจะอยูใ่นบทบาทของ
ธุรกิจเพื่อสังคม แต่เม่ือได้เป็นรองผู้ว่าฯ วันนี้
ก็ยังท�าเรื่องเดิม คือการพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นที่
ท�ามาตลอด 7-8 ปีที่ผ่านมา เพียงแค่ปัจจุบัน 
มีบทบาทมากขึ้น แต่ความหมายในเป้าหมาย 
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราต้องพัฒนาตนเอง  
คือต้องเข้าใจว่าตนเองท�าอะไรอยู่ และสิ่งน้ัน 
มคีวามหมายอย่างไรต่อชวีติตนเอง ดงันัน้ การรู ้
ความหมายในสิ่งที่ท�าจะสร้างเสริมพลังและ
ความตัง้ใจให้ดยีิง่ขึน้” นาย ศานนท์ กล่าวทิง้ท้าย

ตอนท่ีผมมาท�าธุรกจิเพือ่สงัคม กมี็ความสนใจในการพฒันาเมือง ซึง่ผมมองว่า 
น่าจะมีวิธีพัฒนาเมืองในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม เช่น การท่องเท่ียวชุมชน 
ปรับแนวคิดเป็นการท่องเท่ียวชุมชนในเมืองได้หรือไม่ หรือเรื่องขนส่งสาธารณะ  
จะพฒันาผ่านธุรกจิเพือ่สงัคมได้หรอืไม่ ซึง่ได้ทดลองท�ามาตลอด 8 ปี

“คุณชัชชาติมีความสนใจที่จะพัฒนาเมือง 
โดยไม่ได้มุง่เน้นไปทีก่ารลงทนุในเส้นเลือดใหญ่ แต่มุง่
พฒันาในเส้นเลอืดฝอย ซ่ึงกต็รงกบัทีผ่มมคีวามสนใจ 
เรื่องคน เรื่องชุมชน จึงเกิดเป็นความร่วมมือกัน  
และก็ได้มีโอกาสเข้าไปช่วยและเป็นส่วนหนึ่งของทีม 
ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานครนบัแต่นัน้มา”

ป

“ตอนทีผ่มมาท�าธรุกจิเพือ่สงัคม กม็คีวามสนใจ 
ในการพัฒนาเมอืง ซึง่ผมมองว่า น่าจะมวิีธพีฒันา 
เมอืงในรปูแบบธรุกจิเพือ่สงัคม เช่น การท่องเทีย่ว 
ชมุชน ปรับแนวคดิเป็นการท่องเทีย่วชมุชนในเมอืง 
ได้หรอืไม่ หรอืเรือ่งขนส่งสาธารณะ จะพัฒนา
ผ่านธรุกจิเพือ่สงัคมได้หรอืไม่ ซึง่ได้ทดลองท�ามา 
ตลอด 8 ปี” คณุศานนท์ บอกเพิม่เตมิ ด้วยน�า้เสยีง 
ทีมุ่ง่มัน่

ด ้านสาเหตุที่ ได ้มาเป ็นแรงขับเคลื่อน 
การพัฒนากรุงเทพฯ ในฐานะรองผู้ว่าฯ น้ัน  
คณุศานนท์ บอกว่า เนือ่งจากตวัเขาและคณุชชัชาติ 
เองก็เรียนจบมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เหมือนกัน เลยท�าให ้มี โอกาสได ้รู ้ จักกัน 
ขณะเดียวกนั ตวัเขาและคณุชัชชาตกิม็คีวามสนใจ 

เพือ่คนอืน่ได้ และยงัมรีายได้เพือ่ตนเองได้ด้วย 
จึงท�าให้เลือกท�างานประจ�า 5 วัน และช่วง 
วนัเสาร์-อาทติย์ กไ็ปท�างานเพือ่สงัคม และต่อมา 
ลาออกจากบริษัทต่างประเทศ และได้มาท�าธรุกจิ
เพ่ือสงัคม”

ทัง้นี ้ คณุศานนท์เป็นผูร่้วมก่อตัง้ Satarana 
เครือข่ายภาคประชาสังคมที่ท�างานเรื่องการ
พัฒนาเมือง กลุ่มเมล์เดย์ ผู้ออกแบบปรับปรุง
ป้ายหยุดรถเมล์รูปแบบใหม่ Trawell Once  
Again Hostel ย่านประตูผี, Luk Hostel 
ย่านเยาวราช และ Locall.bkk แพลตฟอร์ม
ฟู้ดเดลิเวอร่ี ครอบคลุมพื้นที่ร้านอาหารในย่าน 
เสาชิงช้า-ประตผู,ี เยาวราช และนางลิน้จ่ี 

รองผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเสรมิว่า 
ธรุกจิเพือ่สงัคมหรอื Social Enterprise เป้าหมาย 
ส�าคญั คือ การน�ากลไกลทางธรุกิจมาขบัเคลือ่น
เพือ่ขยายผลกระทบทางสงัคม ซึง่ธรุกจิเพือ่สงัคม
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมได้หลาย
รูปแบบ อาทิ น�าเคร่ืองมือด้านการท่องเที่ยว 
ช่วยพัฒนารายได้ให้ชุมชน แทนที่จะตอบโจทย์
ความส�าเร็จให้กับเจ้าของเพียงอย่างเดียว แต่
น�าก�าไรตรงนั้นไปขยายผลให้เกิดการท่องเที่ยว 
ในชมุชนมากข้ึน คนท�างานก็ได้เงิน ขณะทีก่�าไร 
ทีเ่หลอืไปทวคูีณให้ทางสังคมอกีทางหนึง่ 

โดย Once Again Hostel เป็นโมเดลธรุกจิ
ในรูปแบบ “ธุรกิจเกื้อกูล” โดยทุกจุดในการท�า
ธรุกจิต้องเกือ้กลูถงึคนทัง้ห่วงโซ่ เริม่ตัง้แต่การตี  
“ห่วงโซ่คุณค่า” ของธุรกิจทั้งหมดออกมา 
ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบ�ารุง กจิกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
โฮสเทล อาหาร การเดนิทาง การรกัษาสิง่แวดล้อม 
กระท่ังเรื่องการก่อสร้าง รวมถึงการที่ธุรกิจ
สามารถไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชนได้ เช่น การจ้างงาน 

ศานนท์ หวังสร้างบุญ หรือคุณศา ที่เรา
จะเรียกขานในคร้ังน้ี กล่าวได้ว่า แค่เริ่มนั่ง
ในต�าแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
พลนักส็ร้างสถติใิหม่ขึน้ในทนัที เพราะได้กลายเป็น 
รองผู ้ว ่าราชการ กทม.ที่มีอายุน ้อยที่สุดใน
ประวติัศาสตร์ และก�าลงัจะเป็นหน่ึงในฟันเฟือง 
ส�าคญัในการพัฒนา กทม.ให้ดียิง่ขึน้ โดยคณุศานนท์  
ได้รับหน้าที่ให้ดูแลด้านการศึกษา สังคม และ 
งานพาณชิย์ 

คณุศานนท์ เกดิเมือ่วนัที ่ 10 ตลุาคม พ.ศ. 
2532 ในครอบครัวที่ประกอบธุรกิจร้านวัสดุ
ก่อสร้าง เป็นบุตรคนโตในจ�านวนพี่น้อง 4 คน 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียน
เซนต์คาเบรยีล เรยีนจบมัธยมศกึษาปีที ่ 5 ก่อน
จะไปเทียบเข้าศึกษาปริญญาตรีวิชาวิศวกรรม
อตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยสาเหตทุีเ่รยีนศาสตร์นีเ้นือ่งจาก
เป็นคนชอบเลข ชอบการค�านวณ ประกอบกับ 
ไม่ได้เป็นคนสนใจด้านชีวะ จงึลงเอยทีว่ชิานี้

ศานนท์ หวงัสร้างบุญ
รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร

คณุศานนท์ รองผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 
กล่าวกบั อปท.นวิส์ว่า เป็นบตุรคนโตในจ�านวน 
พี่น้อง 4 คน นอกจากนั้น ในช่วงปี 4 ปีการ
ศึกษา ปี 2553 ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อบจ.) ก่อนที่จบมาจะไปท�างาน
บริษัทของสหรัฐอเมริกา Procter & Gamble 
ประมาณ 5 ปี ต�าแหน่ง purchasing ดูแล


