
ตอน ก าว ไกล ไทยทะยาน
ร อยเรื่ อง เล า



เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน

“ เราทำตามสัญญา ”



ร้อยเร่ืองเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน เป็นการรวบรวมโครงการของรัฐบาล 
ที่นำมาพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านคมนาคม สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา สาธารณูปโภค และด้านอ่ืน ๆ อีกมากมาย

อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศในบางประเด็นอาจไม่ 
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ในระยะเวลาอันสั ้น เนื ่องจากต้องใช้ระยะเวลา 
โดยเฉพาะในเรื ่องที ่เก ี ่ยวข้องกับกฎหมาย ทั ้งนี ้ เพื ่อให้เกิดความต่อเนื ่อง
รัฐบาลจึงได้วางแผนการปฏิรูปในระยะยาว โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ
เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุข การพัฒนาเกษตรกรรมไทย
ให้ย ั ่งย ืน การบริหารจัดการด้านการอนุร ักษ์และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม การปฏิรูปการจัดการท่ีดินชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
นอกจากนี้ รัฐบาลได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบการพัฒนา

ประเทศจนถึงปี 2580 เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม คนไทย
มีความสุข อยู่ดี กินดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

คำนำ



ปวงขาพระพุทธเจา
ขอนอมเกลานอม
กระหมอมระลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

หาที่สุดมิได

สารบัญ
รอยเรื่องเลา
ตอน  :  ก าวไกล  ไทยทะยาน

เรื่องพิเศษ

1
ที่สุดแห่งงานศิลป์ใน

พระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ

บริการดวยใจ

กองทุนยุติธรรม

ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต้องคดีอยา่งทัว่ถึง

2

ศูนยชวยเหลือสังคม

ทุกปัญหา มีทางออกแจ้งสายด่วน 1300

ศูนยดํ รงธรรม

1567 ที่พึ่งประชาชน

า

เคาะระฆังรองทุกข

1111 หนทางใหมร่ับใช้ประชาชน

บัตรสวัสดิการแหงรัฐ

บัตรคนจนสร้างอาชพี

รานคาธงฟาประชารัฐ

สวัสดิการรัฐเพื่อผูม้ีรายได้นอ้ย

ติวฟรี

ติวฟรี.....ทุกที่ทุกเวลา

ทูตไทย

อยู่ที่ไหนในโลกก็อุ่นใจ
เพราะทูตไทยใส่ใจประชาชน



สารบัญ
รอยเรื่องเลา
ตอน  :  ก าวไกล  ไทยทะยาน

กาวไกลพัฒนา

ปวงประชาเปยมสุข

10 อนาคตประเทศไทย

เดินทางขา้มเวลาไป 20 ปี

อีอีซี

ฮับเศรษฐกิจของอาเซียน

11

พลังงาน

พลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

12

เกษตร

การปฏริปูภาคการเกษตร

คมนาคม

ระบบขนส่งกา้วลาพลิกโฉมประเทศไทย

ทองเที่ยวไทย

บูมท่องเที่ยวกระจายรายได้ทัว่ไทย

เน็ตประชารัฐ

ถนนสายใหมข่องคนไทยยุค 4.0

แรงงาน

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

สตารทอัพ

โอกาสทองของผูส้นใจธุรกิจใหม่

หมอครอบครัว

คลินิกหมอครอบครัวพลิกโฉมหนา้สาธารณสุข

คนอยูกับปา

จดหมายจากป่าใหญ่

20

21 ส นักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค

ชาวหอมีเฮ! ค่านา ค่าไฟ เป็นธรรม

ำ

คนไทย 2561

คนไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย

22

เสียงเพลงสรางความสุข

คืนความสุขด้วยเสียงเพลง



T h e  Ro y a l  C r e m a t i o n  C e r e m o n y
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
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แมว้่าจะเต็มไปด้วยความโศกเศร้า จากการสวรรคตของ
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย 
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือที่สุดของการ
รวบรวมงานศลิป์ไทย มรดกของชาต ิซึ่งจะตอ้งบันทกึไวใ้น
หน้าประวัติศาสตร์ของชาติ รวมทั้งผู้เข้าร่วมงานไม่ว่า
ผูส้ร้างสรรคห์รอืผูช้มงาน ถอืไดว้า่มสีว่นร่วมทีอ่ยูใ่นยคุสมยั
ของศิลปะของชาติทีแ่สดงออกอยา่งเต็มภาคภูมิ

ที่สุดแหงงานศิลป

ตลอดระยะเวลา 9 เดอืนเตม็ ดว้ยพลงัแห่งความจงรกัภกัดี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวงชนชาวไทยทัว่หลา้
ได้หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง ในการกอ่สร้างพระเมรุมาศ และ
สิง่ปลกูสร้างประกอบในพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ความวิจิตรบรรจงแห่งการรังสรรค์
พระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด ประกายสีทองอร่าม และ
อาคารประกอบ ซึง่ก็รวมถงึประตมิากรรม จากศลิปินอาชพี
เพือ่สร้างสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั รปูแบบกรงุรตันโกสนิทร์
ผสมผสานกับศิลปกรรมสมัยรัชกาลที ่9

สื่อความหมาย เพื่อระลึกถึงพระองค 
ผูทรงเปนดั่งดวงใจประชาชน

ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 1
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
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นับจากวันที่  29 ต.ค. 2560 ไปจนถึงสิ้นปี  2560 
60 วนัของการเปิดให้ประชาชนทัว่ประเทศ เขา้ชมนทิรรศการ 
และพระเมรุมาศ  กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร 
ไดว้างแผนสร้างสรรคง์านครัง้สาํคัญของชาติทีร่วมงานศลิป์ 
จากศลิปินระดับชัน้นาํ ไมว่า่งานสถาปัตยกรรม ประตมิากรรม 
จิตรกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรม เพื่อเทิดทูนและ 
ถวายพระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นดั่ง 

งานศิลป์ทีร่งัสรรคใ์นพระราชพธิคีรัง้นี ้สมกับทีเ่ป็นขมุทรพัย์
ทางวัฒนธรรมที่คนไทยควรได้ชมและศึกษา 4 ล้านคน  
ผู้เข้าชมนิทรรศการและพระเมรุมาศ ได้สัมผัสงานศิลป์ 
มทัีง้ประชาชน นกัเรยีน นกัศกึษา ผูพ้กิาร สื่อมวลชนในและ
ต่างประเทศ รวมถึง 2,000 คน และนักท่องเที่ยวจาก
96 ประเทศ รวมกว่า 60,000 คน

ผลงานประติมากรรมเป็นอีกหนึ่งความยิ่งใหญท่ี่ไมเ่คยมี 
มากอ่นในยคุกรงุรัตนโกสนิทร์ จดุเดน่ของงานป้ันครัง้นี ้รปูลักษณ ์
ขององคป์ระกอบประติมากรรม มคีวามสมจรงิของยคุสมยั 
มากขึ้นเหมือนประติมากรรมเหล่านี้มีชีวิตชีวา บง่บอกถึง 
อารมณเ์หมอืนจะออกมาโลดแลน่ได ้และงานประตมิากรรม 
ครัง้นีล้ว้นสื่อความหมายเพื่อเทิดพระเกียรติ

คุณประสพสุข รัตนใ์หม ่หัวหนา้กลุ่มประติมากรรม สํานัก
ช่างสิบหมู ่กล่าวถึงรูปแบบของงานป้ันในงานพระเมรุมาศ
ในหลวงรชักาลที ่9 วา่ “ประตมิากรรมครัง้นีจ้ะมขีนาดใหญ่
กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เทวดา ซึ่งประกอบด้วย มหาเทพ
เทวดานัง่ เทวดายืน ท้าวจตุโลกบาล 4 มีความคล้ายคลึง
มนษุยม์ากขึน้ทัง้หนา้ตา สรรีะทีม่กีลา้มเนื้อ สตัวม์งคล ช้าง
มา้ โค สิงห์ ครุฑเสา เป็นศิลปะสมัยรัชกาลที ่9 คือมีความ
ร่วมสมัย”

คลื่นมหาชน กวา 4 ลานคนไดเขาถึงงาน
ศิลปครั้งสํ่าคัญ

ความยิ่งใหญของงานประติมากรรม

เรื่องที่  1
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

“พอของแผนดิน”

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



งานศลิปะแหงแผนดนิแฝงไวดวยความหมาย
ทรงคุณคา

นิทรรศการภายในศาลาลูกขุน

ชิน้งานศิลปกรรมประกอบพระเมรมุาศ ทีท่าํหนา้ทีถ่่ายทอด
เรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของในหลวง
รชักาลที ่9 นัน่คอืภาพจติรกรรมงานศลิปะชัน้สูง ฉากบังเพลงิ
ซึง่ในครัง้นีม้ขีนาดใหญก่วา่ทีผ่า่นมา การเรยีนรู้ลายผา้ไทย
จากผา้นุง่ของชมุนมุเทวดาตา่งๆ จากฉากบังเพลงิทัง้ 4 ทิศ
สะทอ้นลวดลายจากงานศิลปาชีพ  ซึ่งได้รับการฟ้ืนฟูโดย
โครงการสง่เสริมศลิปาชพีในพระราชดาํรสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์
พระบรมราชินนีาถ ในรชักาลที ่9 เขา้มาแทรกในรายละเอยีด
ของพัสตราภรณ์ของเหล่าเทวดานางฟ้า เท่ากับเป็นการ

หลอมรวมพระราชกรณียกจิของแมใ่นแผน่ดนิ ผสานรวมไว้
ในงานพระราชพิธีเคียงคูพ่ระจิตกาธาน

พระทีน่ัง่ทรงธรรมมกีารจัดนทิรรศการเรือ่ง “พระผูท้รงเป็นนิรนัดร์” 
แสดงเรื่องราว พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ  
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยแบง่
เป็น 5 ตอนทีต่อ่เนื่องกนั ไดแ้ก ่1. เม่ือเสดจ็อวตาร 2. รัชกาล
ที่ร่มเย็น 3. เพ็ญพระราชธรรม 4. นําพระราชไมตรี และ
5. พระจักรีนิวัตฟ้า  ที่นานาประเทศน้อมเกล้าฯ ถวายใน
ฐานะพระมหากษัตริยน์ักพัฒนา และการประมวลความคิด
ความรู้สึกของประชาชนชาวไทยต่อการสูญเสียอันยิง่ใหญ่
ในครัง้นี ้

แสดงการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างพระเมรุมาศ
และการบูรณปฏิ สังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ
งานพระราชพธีิถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดแสดงภายในศาลา 
ลูกขุนทัง้ 6 หลัง แสดงถึงเรื่องราวการจัดสร้าง

พระเมรุมาศและสิง่ปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศในทุก ๆ
สว่น แสดงแนวคดิและขัน้ตอนการทาํงาน ทัง้งานสถาปัตยกรรม
งานประติมากรรมและจติรกรรมประดบัพระเมรุมาศ งานประณีตศลิป์ 
ในส่วนของพระโกศจันทน์ พระโกศทองคํา เครื่องสังเค็ด 
และการบูรณปฏิสังขรณร์าชรถ และพระยานมาศ รวมทั้ง
การเตรียมริว้ขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธี
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เรื่องที่  1
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



การแสดงโขน ฝากไวในแผนดิน
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การจดัแสดงโขน เรื่องรามเกยีรติ ์ในตอน "พระรามขา้มสมทุร 
ยกรบ ราํลกึในพระมหากรุณาธคิณุ" จดัแสดงโดยสาํนกัสงัคตี 
กรมศลิปากร เพือ่เทดิพระเกยีรตแิละราํลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
และเพื่อให้ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการได้ผ่อนคลาย 
โดยมีผูเ้ขา้ชมจํานวนมาก โขนชุดนีไ้ดป้ระพันธบ์ทขึ้นใหม ่
โดยนายเกษม ทองอร่าม ผูเ้ชีย่วชาญนาฏศลิป์ไทย วทิยาลยั 
นาฏศลิป ในทาํนองเพลงระบาํอู่ทอง ของนายมนตร ีตราโมท 
ศิลปินแห่งชาติ ที่ประดิษฐท์า่รําขึ้นมาใหม ่การแสดงโขน 
ชุดนี้เป็นการแสดงโขนกลางแจ้งบนพื้นดิน หรือกลาง 
สนามหญ้า สันนิษฐานว่าเป็นการแสดงโขนประเภทแรก 
จัดแสดงตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ไม่ทราบต้นกําเนิดแน่ชัด 
ภาษาชาวบา้น อาจเรียกว่าโขนหนา้ไฟโดยใช้ผูร่้วมแสดง 
ทัง้สิน้ 300 คน

พระรามยกไพร่พลวานร ขา้มมหาสมุทรกว้างใหญไ่พศาล
เพื่อต้องการทําสงครามกับทศกัณฐ ์ทัง้สองฝ่ายเมื่อทําศึก
สงครามกนั ตา่งมไีพร่พลทหารเป็นกําลงัจาํนวนมาก เมื่อฝ่าย
อสูรพา่ยแพ ้พระอินทร์ เหลา่เทวดานางฟ้าจํานวนมากตา่ง
พากันจับระบํารําฟ้อนถวายสดุดี แซ่ซ้องสรรเสริญถวาย
พระพรชัยแกอ่งค์สมเด็จพระรามที่ทรงชนะเหล่าปวงอสูร
มารร้าย ทําให้ทัง้สามภพธํารงอยูด่้วยความสุขสงบร่มเย็น 
ด้วยพระมหาบารมี เสมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทร   
มหาภูมพิลอดลุยเดช ทีท่รงประกอบพระราชกรณยีกิจนานปัการ
ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงฟันฝ่าอุปสรรค โดยเฉพาะ
ความยากลําบากของประชาชนชาวไทย ให้มีความสุขสงบ
ร่มเย็นมาอยา่งยาวนาน

งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แมจะผานไปใน
สิ้นป 2560 แตหลายคนยังคงเก็บไวในความทรงจ
ของชวงชีวิตหนึ่งการแสดงโขน ตอน “พระรามขา้มสมุทร ยกรบ รําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ” เป็นการแสดงตอนหนึ่งที่สําคัญ
ในเรื่องรามเกียรติ ์เริม่ดําเนินเรื่องเหตุการณส์ําคัญตัง้แต่ 

เรื่องที่  1
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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“ครั้งหนึ่งในชีวิตครับ รู้สึกตื้นตันใจที่ครั้งหนึ่งได้เกิดมา
ในรั ชกาลที่  9  สํ า นึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน ที่ทรงเสียสละทุกอย่างทําให้คนไทย
ได้มีทุกวันนี้ครับ สวยงามมาก ทุกมุม ทุกสิ่งทุกอย่าง
ทําด้วยความปราณีตสวยงามมาก หากมีการร้ือถอนไป
จะอยู่ในความทรงจํา เป็นความประทับใจ”

“ไมเ่คยรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ จนได้มาเห็นจริง ๆ ที่นี่ ซึ่ง
ผมเรียนสถาปัตย์ การที่ได้เข้ามาเห็นงานจริง ๆ เห็น
ความสวยงามที่ ยิ่ งใหญ่ขนาดนี้จ ริงๆ เป็นเหมือน
ประสบการณ์อันลาค่าของผมครับ ..ตรงนี้เป็นที่สุดของ
ประเทศเท่าที่เคยเห็นมา”

ประเสริฐสิทธิ์  อมรไตรภพ

สิรวิชญ์  เพียรพิทักษ์

“ทุกครั้งที่มาชมจะประทับใจมาก บางครั้งนาตาจะไหล
นทิรรศการฯ ครัง้นีม้ปีระโยชนม์าก ไดถ่้ายทอดสถาปัตยกรรม
สู่สายตาของคนไทยทัง้ชาติ รวมทัง้ต่างประเทศประทับใจ
และได้เห็น ได้ความรู้แต่ละเรื่องไปด้วย”

พิสมัย  แพ่งนุเคราะห์

สาํหรบัการรือ้ถอนพระเมรมุาศ สิง่ปลกูสร้างประกอบพระเมรมุาศ 
มีการรื้อถอนอาคารประกอบพระเมรุมาศ ได้แก ่พระที่นัง่ 
ทรงธรรม ทมิ ทบัเกษตร ไปดาํเนนิการกอ่สร้างอาคารพพิธิภณัฑ ์
งานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ ณ หอจดหมายเหตุ 
แห่งชาตเิฉลมิพระเกียรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภูมพิลอดลุยเดช 
คลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี

ส่วนวัสดุถวายพระเพลิงพระบรมศพบนพระเมรุมาศ ได้แก ่
พระโกศจนัทน ์พระหบีจนัทร์ ฉากบังเพลงิ และพระจติกาธาน 
นาํไปเกบ็รกัษาและจดัแสดง ณ โรงราชรถ พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร

งานประตมิากรรม ศลิปกรรม ประดบัพระเมรมุาศ และภาพ 
จติรกรรม โครงการตามพระราชดาํร ิณ พระทีน่ัง่ทรงธรรม 
เคลือ่นยา้ยไปเกบ็รกัษา ณ สาํนักช่างสบิหมู ่ศาลายา จงัหวดันครปฐม 
เพื่อจัดแสดงในอนาคต

นทิรรศการ พระราชพธิถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแสดง ณ พระที่นั่ง 
ทรงธรรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560 นําไปจัด 
เป็นนิทรรศการถาวร ณ ห้องโถงพระที่นั่งพิมานจักรี
พระราชวงัพญาไท โรงพยาบาลพระมงกฎุ เรือ่ง “พระผูท้รงเป็น 
นิรันดร์” พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการ 
ตามพระราชดาํร ิในรปูแบบสื่อมลัตมิเีดยี เปิดให้ประชาชน 
เขา้ชมตัง้แต่วันที่ 21 ก.พ. 2561 เป็นต้นมา เพื่อเผยแพร่ 
พระเกียรติคุณอันไพศาลแห่งพระผู้สถิตในดวงใจไทย 
นิรันดร์ตราบนานเทา่นาน

สายดว่นวัฒนธรรม 1765

www.m-cultrue.go.th

เรื่องที่  1
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สญูเสยีลกูสาวทัง้คนยงัไมพ่อ ยงัถกูดาํเนินคดร้ีายแรงครัง้แรก
ในชีวิต เธอกลัวมาก แต่เมื่อเธอพบว่ามี “กองทุนยุติธรรม” 
ทีร่ฐับาลสนบัสนนุ เขา้มาช่วยเหลอื ดว้ยคณุสมบติัของเธอ
กองทุนได้ยื่นมือช่วยเหลือเงินประกันตัว ทําให้เธอไมต่้อง
ติดคุก ได้รับการปล่อยตัวชัว่คราว และเมื่อคดีสิ้นสุดลงใน
เดือนมกราคม 2560 สายพิณ ถูกตัดสินจําคุก 2 ปี
แต่เนื่องจากไมเ่คยทําผิดเธอไดล้ดโทษ เหลือ 1 ปี โดยรอ
ลงอาญา แตเ่ธอตอ้งบําเพ็ญประโยชน ์ 48 ชัว่โมง

สายพิณ คงคะคิด วัย 37 ปี ประสบมากับตนเอง เธอยังคงจำ
ภาพวันน้ันได้ดี ตอนเย็นวันจันทร์ท่ี 19 ต.ค. 2558 หลังฝน
หยุดตก สายพิณ ซึ่งมีอาชีพเก็บของเก่า นำมอเตอร์ไซค์
แบบสามล้อเก็บของเก่าเข้าเก็บในร้านขายของเก่า 
ย่านแฟลตคลองจ่ัน บางกะปิ แล้วนำมอเตอร์ไซค์ของตนเอง
ที่ใช้มาหลายปี พา “น้องดาว” วัยเกือบ 4 ปี ลูกสาวคนโต
หนี่งในสองคนของเธอ นั่งด้านหน้ารถเธอ พากันบ่ายหน้า
กลับบ้านเช่าคนงานก่อสร้างย่านมีนบุรี เพื่อจะได้กลับไป
ทำกับข้าว รับประทานพร้อมสามีและลูกสาวคนเล็ก
สายพิณขี ่มอเตอร์ไซค์ ์ค ู ่ใจ โดยใช้ความเร็วไม่สูงนัก 
เพราะฝนเพิ ่งหยุด ถนนจะลื ่น ถนนรามคำแหงวันนั ้น
มีรถราหลากชนิดวิ ่งพลุกพล่าน เมื ่อถึงแยกลำสาลี 
เธอชะลอรถ แต่ทันใดน้ันรถยนต์คันหลังชนท้ายมอเตอร์ไซค์
อย่างกะทันหัน สายพิณรีบหยุดรถแต่ไม่ทัน ทำให้รถเธอ
เสียหลักล้มลง น้องดาว หลุดจากอ้อมแขนกระเด็นไป 
ในจังหวะที่รถบรรทุก 18 ล้อในเลนซ้ายสุดวิ ่งมาพอดี
ภาพที่เธอไม่อยากเห็นก็เกิดขึ้นในชั่วอึดใจ 

โพล๊ะ! ล้อรถบรรทุกทับศีรษะเด็กน้อยทันที หัวใจเธอ
แทบหยุดเต้น แทบจะเป็นลม  เมื่อตํารวจมาถึง สายพิณ
กลายเป็นผู้ต้องหาที่โดนกล่าวหาว่า ขับรถโดยประมาท
ทําให้ผู้อื่นเสียชีวิต สายพิณ หัวใจสลาย

เรื่องที่  2
กองทุนยุติธรรม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

“อยากบอกวา ขอบคุณมากที่ชวยหนู
พี่ ๆ กองทุนชวยมาตลอด ทั้งเงินและ
กำลังใจ ยังโทรมาบอกวาสูสูนะ ทุกคน
บอกวาหนูมีบุญ กองทุนไดชวยไว 
ไมอยางน้ันคงแยเหมือนกัน ตองติดคุก
ไมมีปญญาประกันตัว”

กองทุนยุติธรรม
ชวยเหลอืผูเดอืดรอน
ตองคดีอยางทั่วถึง



เพื่ อบรรเทาปัญหานี้  กระทรวงยุติธรรมจึงได้ก่อตั้ง
กองทุนยุติธรรมมาตั้งแต่ปี 2549 และได้ยกฐานะเป็น
นิติบุคคล โดยออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม 
พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2559 
เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถ
เข้าถึงการอํานวยความยุติธรรมได้ด้วยตนเองให้เข้าถึง
ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งผู้
ที่เป็นโจทก์และจําเลย เช่น เงินประกันตัว เงินค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดี อาทิ ค่าจ้างทนายความ ค่าพาหนะ 
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ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียม
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่กองทุนนี้ ยังคงมีทุนจํากัด ทําให้
การช่วยเหลือไม่เต็มประสิทธิภาพ

 

จากเดิมกองทุนยุติธรรมช่วยผู้มีรายได้น้อย พ้นจากการ
ถูกควบคุมตัวระหว่างถูกดําเนินคดี โดยต้องเอาเงินไปวาง
นบัแสนบาทตอ่ราย ทาํให้กองทุนมขีอ้จาํกดัในการให้ความ
ช่วยเหลือเพราะมีเงินทุนเพียง 200 ล้านบาท ดังนั้น 
รัฐบาลจึงไดเ้ร่งดําเนินการ เพื่อเพิม่รายไดก้องทุนยุติธรรม
นอกจากเงินอุดหนุนและเงินที่ ได้จากศาลสั่งบังคับ
กรณผิีดสญัญาประกนัตอ่ศาลฯ คา่ธรรมเนยีมฯ และคา่ปรบั
ตามคําพิพากษาฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 เฉพาะที่ส่ง
คืนคลังตามมาตรา 8 พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมแล้ว
รัฐบาลยังได้มีมาตรการทางภาษี ด้วยการยกเว้นภาษีแก่
บคุคลธรรมดา และนติบิคุคลไดส้องเทา่ของเงนิทีบ่รจิาคให้
กองทนุยตุธิรรม ซึ่งจะทาํให้เพิม่ขดีกาํลงัความสามารถของ
กองทุนยุติธรรมให้สามารถขยายวงเงินช่วยเหลือออกไป
ไดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้รฐับาลยงัไดเ้สนอให้มกีารปรบัระบบ
โดยใช้หนงัสือคาประกนัแทนซึง่อยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาล
อนัจะทาํให้เกดิความสะดวกและสามารถขยายวงเงนิช่วยเหลอื
ออกไปไดม้ากขึน้ และหากดาํเนนิการดงักลา่วประสบความสาํเรจ็
กองทุนยุติธรรม ก็พร้อมจะติดปีก แผข่ยายความช่วยเหลือ
ผูย้ากไร้ ไดอ้กีหลายเทา่ทวคีณูให้กบัคนยากจนและดอ้ยโอกาส
ที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นธรรม ได้มีช่องทางบรรเทา
ความเดือดร้อนได้มากขึ้น

กองทุนยุติธรรม กวาสิบปของการชวยเหลือ
ผูยากจน 

2561 กาวใหม กองทุนยุติธรรม

วันนีส้ายพิณ บอกว่าใครทีป่ระสบปัญหาแบบเดียวกับเธอ 
ก็ขอให้ไปปรึกษากับกองทุนยุติธรรม ซ่ึงจะช่วยเหลือ
ผู้มีรายได้น้อย ให้ไม่ต้องติดคุก ในแต่ละปีมีคนไทยกว่า 
66,000 คน ถูกควบคุมตัวในเรือนจํา เพียงเพราะไมม่ีเงิน
ประกันตัว ทั้งที่คนเหล่านั้นยังไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิด
หรอืคดถีงึทีส่ดุ ผูป้ระสบมรสมุชวีติเหลา่นีป้ระสบความยาก
ลําบาก ซาซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อเผชิญคา่ใช้จ่ายที่ใช้ในการต่อสู้
คดคีวามในกระบวนการยตุธิรรม ไมว่า่จะเป็นฝ่ายโจทกห์รอื
จาํเลยกจ็ะตอ้งใช้จ่ายเพื่อเรยีกร้องความยตุธิรรมให้ตนเอง
ในทกุขัน้ตอน ในขณะทีบ่างคนชีวติยากลาํบากหาเช้ากนิคา
จึงไมม่ีเงินมาใช้จ่าย แมรู้้วา่ตัวเองไมไ่ดท้ําผิด แตก่็อาจจะ
ต้องปล่อยให้คดีเงียบไป ติดคุกฟรี บางคนก็ไปกู้ยืมเงิน
มาต่อสู้คดีจนกลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นตัว ในขณะที่
บางคนไมม่เีงนิมาประกันตวักจ็ะตอ้งถูกคมุขังตลอดกระบวนการ
ยุติธรรม

เจ้าหนา้ทีก่องทุนยุติธรรม ลงพื้นทีใ่ห้ความช่วยเหลือชาวบา้น
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1. ถ้าเราเป็นฝ่ายโจทก ์เราเป็นผูเ้สียหาย ถูกละเมิดสิทธิ์
และต้องการยื่นฟ้องร้องคดี กองทุนยุติธรรมจะให้การ
ช่วยเหลือในการดาํเนนิคด ีประกอบดว้ย คา่ใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 
คา่ฤชาธรรมเนยีม และคา่ใช้จ่ายอื่นใดเกีย่วกับการดําเนินคดี

2. ถ้าเราเป็นผูถ้กูกลา่วหาหรอืจาํเลย ตามกฎหมายถ้าศาลยงั
ไมม่คีาํพพิากษาถงึทีส่ดุถอืวา่ยงัเป็นผูบ้รสิทุธิ ์กองทนุยตุธิรรม
จะให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกับกรณีทีเ่ป็นผูเ้สียหายหรือ
โจทก์แล้ว ยังออกค่าใช้จ่ายเงินประกันตัวให้อีกด้วย

การชวยเหลอื

เจาหนาที่
แสวงหาขอเท็จจริง

เจาหนาที่
ทารายงานความเห็นํ

ผูมีอานาจ
พิจารณาคาขอฯ

ํ
ํ ดาเนินการ

ใหความชวยเหลือ
ํ

ยื่นคาขอํ แจงผล

ทาสัญญาํ

เรื่องที่  2
กองทุนยุติธรรม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

กองทุนยุติธรรม จึงเปรียบเสมือนกลไกเพื่อชวยเหลือ
คนยากไรที่เดือดรอน ไมไดรับความเปนธรรม รวมทั้ง
เพื่อใหโอกาสประชาชนเขาถึงความยุติธรรม และชวย
ปลดทุกขใหประชาชนไดมีโอกาสตอสู คดี มีอิสรภาพ
และเขาถึงความเปนธรรมไดอยางแทจริง

ชองทางการตดิตอขอรับความชวยเหลือ

ใน กทม. : สํานักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 
เบอร์โทร 02 5026318, 02 5026246 โทร 1111 กด 77 
www.jfo.moj.go.th

ต่างจังหวัด : สํานักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์ดํารงธรรม 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เครอืขา่ยยุตธิรรมชมุชน หรอืกาํนนั ผูใ้หญบ่า้นใกลบ้า้นทา่น



S o c i a l  A s s i s t a n c e  C e n t e r
ศูนยชวยเหลือสังคม

1 8 42 507 542203 ปอ



เรื่องที่  3
ศูนยชวยเหลือสังคม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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“...เด็กชายวัยขวบเศษ รองไหอยาง
ไรเดียงสา ขณะที่หญิงคนหนึ่งยืนพูด
ตอหนากลองดวยอารมณฉุนเฉียว 
ในมือมีเชือกและกำลังผูกที ่คอลูก
ของตัวเอง เธออุมลูกชูที่หนากลอง
พรอมกับพูดดวยถอยคำประชดประชัน
ไมมีใครรูถึงความอัดอั้นที่อยูภายใน
ทวาตัวเธอเองคงรูดีที่สุด.....”

ทุกปญหา มีทางออก
แจงสายดวน 1300

ถ้าคุณเห็นคลิปนี้ และไม่มีทางรู้เลยว่านาทีข้างหน้าอะไร
จะเกิดขึ้น คุณจะทำอย่างไร?

ผูใ้ช้สือ่สงัคมออนไลนพ์ร้อมใจกนัแชร์คลปินี ้เพือ่หวงัจะปกป้อง
เด็กน้อย และหนึ่งในการแชร์นั้น “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” 
ทราบขอ้มลู สง่ทมีสหวชิาชพีลงพื้นทีท่นัทพีร้อมหนว่ยงาน
ตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทกุคนทาํงานแขง่กบัเวลาโดยมชีวิีตของ
เดก็นอ้ยเป็นเดมิพัน แมข่องเดก็ยนืยนัวา่ไมม่เีจตนาทาํร้ายลกู
และเหตุการณน์ีถ้ือเป็นบทเรียนแกช่ีวิต

ขณะทีบ่า้นพักเดก็และครอบครัวกรงุเทพมหานคร พาลกูของเธอ
มาเพื่อคุม้ครองจนกว่าจะมัน่ใจว่าเด็กนอ้ยสามารถกลับสู่
อ้อมอกแมไ่ดด้ว้ยความปลอดภยั ทมีสหวชิาชพีเฝ้าตดิตาม
และไมน่าน ครอบครวักก็ลบัมาเป็นครอบครวัทีอ่บอุน่อกีครัง้
แฟนของเธอปรบัความเขา้ใจ และเธอเองกใ็ห้สญัญาวา่จะไม่
ทําเช่นนีอ้ีก นีค่ือตัวอยา่งพลังของความดี ทีทุ่กคนช่วยกัน
เป็นหูเป็นตาให้กับสังคมได้ในแบบที่แตกต่างกันไป 
ขณะทีเ่รากําลงัทอ่งโลกโซเชียลในมอืถือ หากพบสิง่ผิดปกติ
ก็สามารถช่วยได้ด้วยการแชร์เรื่องราวเหล่านั้น (อยา่ลืม! 
เชค็กอ่นแชร์) หรอืโทรศัพทแ์จ้งเจ้าหนา้ที ่ซึง่หากเป็นปัญหา
สังคม กด 1300



การดูแลคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง การกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัวต่อเด็ก สตรี และคนชรา การขอทานยังปรากฏ
พบอยู่ทั่วไป ปัญหาสังคมเหล่านี้ยังดํารงอยู่ กลไกใน
การดูแลสิ่งเหล่านี้  ดู เหมือนไม่ทรงคุณภาพเท่าไหร่
ยิง่ในภาวะปัจจบัุนสิง่เหลา่นีร้บัรูก้นังา่ย เรว็ และกวา้งขวาง
มากขึ้นผา่นสื่อออนไลนป์ระเภทต่าง ๆ มีให้เห็นกันทุกวัน
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ไมว่า่คณุจะเครยีด อกหกั เหงา หรอืประสบปัญหาเดอืดร้อน
เพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ กด 1300 จะมีนักสังคมสงเคราะห์ 
เจ้าหนา้ทีซ่ึง่มปีระสบการณค์อยให้คาํแนะนาํตลอด 24 ชัว่โมง
และจะอยู่เคียงข้างคุณโดยไม่ทอดทิ้ง หรือหากพบเห็น
ความรุนแรงในครอบครัว เด็กถูกทอดทิ้ง การค้ามนุษย์ 
รวมถงึปัญหาสงัคมตา่ง ๆ คณุกเ็ป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะช่วยเหลอื
สงัคมได ้นอกจากนี ้คนไทยทีป่ระสบปัญหาสงัคมในตา่งประเทศ
โดยเฉพาะหญงิไทยในตา่งแดน ซึง่เป็นนโยบายเร่งดว่นของ
รัฐบาล ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้เช่นกัน เพียงโทร
แจ้งศนูยช่์วยเหลอืสงัคม +66 99 130 1300 ตลอด 24 ชัว่โมง

กลไกหนึ่งที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ใช้คือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 
เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่ประสบปัญหาสังคมใน
ภาวะวิกฤติ 24 ชั่วโมง ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็น
ศนูยก์ลางรับเรื่องร้องทกุขใ์ห้คาํปรกึษา แนะนาํ ประสานสง่ตอ่
และให้ความช่วยเหลือในทุกประเด็นปัญหาสังคมในทุก
กลุ่มเป้าหมาย

การเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง รวมทั้งมีบริการหน่วย
เคลื่อนที่เร็ว เพื่อออกปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติได้อยา่งทันท่วงที 
โดยมีนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ร่วมบูรณาการการช่วยเหลือคุ้มครองจนผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมกลับสูภ่าวะปกติ

เรื่องที่  3
ศูนยชวยเหลือสังคม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

ช่องทางการเขา้ถึงบริการศนูยช่์วยเหลอืสงัคม สายดว่น 1300
มีหลายช่องทางได้แก่ โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ และ

ประเดน็ปญหา10 ความมั่นคงของมนุษย

ความรุนแรง
ในครอบครัว

ไมพรอมตั้งครรภ การคามนุษย ยาเสพติด คนเรรอน / ไรที่พึ่ง

คนขอทาน เด็กเยาวชน คนสูญหาย ผูสูงอายุ คนพิการ

?



- 014 -

ในปี 2560 มีข้อมูลเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว
จํานวนทัง้สิน้ 1,869 ราย เพิม่ขึ้นจากปี 2559 ซึ่งมีจํานวน
1,578 ราย หรือเพิ่มขึ้น 291 ราย 

กรุงเทพฯ
61,450

64.80%

Hotline

สถติิ
ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์ www.violence.in.th พบว่า
ความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นคดี ในปี 2559 มีจํานวน 
797 คดี และในปี 2560 มีจํานวน 1,207 คดี แสดงว่า
ความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นคดียังคงมีจํานวนน้อย
เมื่อเทยีบกบัเหตกุารณค์วามรนุแรงทีเ่กดิขึ้นและมแีนวโนม้
เพิ่มขึ้น ซ่ึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการคุ้มครองช่วยเหลือ
ไกล่เกลี่ยจนยุติไม่เป็นคดี 

เรื่องที่  3
ศูนยชวยเหลือสังคม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

การใหบริการศูนย
ชวยเหลอืสังคม 1300
ประจาปงบประมาณ 2560ํ

93.40%
88,568

Walk In

0.91%

92.25%

865

86,526

Social Media

5.68%
5,387

ชองทางการใหบริการ

เด็กและ
เยาวชน

93.40%
88,568

คนพิการ

0.91%
865

สตรี

5.68%
5,387

ผู สูงอายุ

5.68%
5,387

กลุ มเปาหมาย

การใหความชวยเหลือ

ประเด็นปญหาสังคม

ใหคําปรึกษา 

8.75%
8,294
สงตอ

พื้นท่ีใหบริการ

ภาคกลาง
14,250

15.02%

ภาคอีสาน
8,087

8.52%

ภาคใต
5,680

5.99%

ภาคเหนือ
5,353

5.64%

ขอทาน 1,612 คร้ัง กทม. / ตจว. 656
ไรที่พึ่ง 2,111 ครั้ง กทม. / ตจว. 800

ความรุนแรงในครอบครัว 1,869 ราย
ความรุนแรงนอกครอบครัว 1,030 ราย



D a m r o n g d h a m a  C e n t e r

ศูนยดํารงธรรม

ศนูยดารงธรรมํ
ทัว่ประเทศไทย

บริการ
ทางการเงิน

กูทันใจ
อนุมัติงาย

กูทันใจ
อนุมัติงาย

กูเงิน
ดวน

หนี้
นอก
ระบบ



- 016 -

เรื่องที่  4
ศูนยดารงธรรม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน ํ

“เกิดเป็นคน ต้องทนต่อไป” คงไม่ได้ยินอีกแล้ว สำหรับ
ประชาชนที่มีปัญหาหรือมีความทุกข์ จากการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากประชาชนด้วยกันเองหรือจากภาคเอกชน
เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่ ถูกต้มตุ๋นหลอกลวง
ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน รวมถึงการไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากหน่วยงานของรัฐ เพราะรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี 
ได้ส่ังการให้จัดต้ังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรม
ทุกอำเภอขึ้นทั่วประเทศเมื่อปี 2557 เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของรัฐบาล เพื่อคอยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยจะไม่ทิ้งคนไทยคนใด
ไว้ข้างหลังอีกต่อไป

ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไป
ปรกึษาใครหรอืตอ้งการความช่วยเหลอื สามารถโทรสายดว่น
หมายเลข 1567 หรือ ไปติดต่อที่ศูนยด์ํารงธรรมจังหวัด 
76 ศูนย ์ณ ศาลากลางจังหวัด และศูนยด์ํารงธรรมอําเภอ
878 ศูนย์ ณ ที่ว่าการอําเภอทั่วประเทศเอง ก็จะได้รับ
ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

รฐับาลนีไ้ดใ้ห้ความสาํคญักบัศูนยด์าํรงธรรมอยา่งจรงิจงั และมี
การทาํงานซึง่สะทอ้นให้เหน็ผลงานจากการดําเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง
มาเป็นระยะเวลา 3 ปี มปีระชาชนเขา้มาใช้บรกิารรวมทัง้สิน้
3,244,333 เรื่อง สามารถดาํเนนิการแลว้เสรจ็ถงึ 3,189,838
เรื่อง คิดเป็น 98.32% 

นอกจากนี้ยังสามารถแก้ปัญหาให้ยุติในพื้นที่โดยเร็ว 
หลายกรณีเป็นขา่วคึกโครม อาทิ กรณีเด็กหญิงวัย 14 ปี
เกิดอุบัตเิหตรุถชนจนทําให้พิการถกูทนายความโกงคา่สนิไหม  
จํานวน 5 ล้านบาท เมื่อมารดาเดินทางเข้าร้องเรียนต่อ
ศูนยด์ํารงธรรมจังหวัดนนทบุรี และได้รับความช่วยเหลือ
เป็นทีเ่รยีบร้อย แสดงให้เหน็ถงึความจรงิจงัและจรงิใจของรฐับาล 
กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหนา้ทีข่องศนูยด์าํรงธรรมทกุแห่ง
ทีมุ่ง่แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทย

1567 
ทีพ่ึง่ของประชาชน



“นิสิต จันทรสมวงศ” 
อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เขียนบทความนี้ 
เพื่ อถ่ายทอดความรู้สึกและสะท้อนความจริงจัง 
และจริงใจในการทํางานของศูนย์ดํารงธรรม  

ท่านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดประสานขอทราบ

ประสานหนว่ยงานทีแ่มน่อ้งบมีไปร้องเรยีนไวค้รบั ทีส่าํคญั
ไดส้อบถามความเป็นอยูว่า่ทาํมาหากนิอยา่งไร ทราบวา่
สองแม่ลูก ขายดอกไม้ธูปเทียนอยู่ที่วัดชลประทาน 
มีรายได้ไม่พอกับการยังชีพ โชคดีมีผู้ใจบุญให้เช่า
อพาร์ตเมนตใ์นราคาถกู ผมสอบถามวา่อยากจะทาํมาหากนิ
อะไร คุณแมน่อ้งบีมบอกวา่อยากขายล็อตเตอรี่

เรื่องเลาจากพอเมืองนนท

ตรวจสอบประมาณครึง่ชัว่โมงครบั คิดในใจวา่ทา่นรฐัมนตรี
ให้ความสําคัญ และไม่เคยละเลยความทุกข์ยากของ
ประชาชนจริง ๆ โดยเฉพาะเรื่องประชาชนที่ยากจน
ไมไ่ดร้บัความเป็นธรรมไมล่ะเลยแมแ้ตเ่รื่องเดยีว ทนัที
ที่วางโทรศัพท ์ผมโทรหาผูอ้ํานวยการศูนยด์ํารงธรรม 
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนวา่มีการร้องเรียนเรื่องดังกลา่ว
หรอืไม ่ไดร้บัคาํตอบวา่ไมม่คีรบั ผมเลยรบีโทรหาทา่น
นายอําเภอปากเกร็ด ให้ลงไปตรวจสอบทีบ่า้นนอ้งบีม
ทันที ภายในเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมง ท่านนายอําเภอ
โทรรายงานวา่อยูท่ีบ่า้นนอ้งบมี ไดส้อบถามถงึความเดอืดร้อน
ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนให้ทนายเรียกค่าเสียหาย 
ปรากฏว่าบริษัทประกันได้จ่ายคา่ชดเชยความเสียหาย
ทีเ่กิดขึ้น ทนายความไปรับเงินคา่ชดเชยความเสียหาย
แทน แตไ่มไ่ดน้าํเงนิมาให้ ไดร้้องเรยีนหลายหนว่ยงาน
และแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจมานานแล้ว แต่ยัง
ไมค่ืบหนา้เทา่ทีค่วร อยากมาร้องเรียนศูนยด์ํารงธรรม
ทีน่นทบรุใีห้ช่วย แตย่งัไมเ่คยมาร้องเรยีนทีศ่นูยด์าํรงธรรม
แตอ่ยา่งใด
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ผลจากการประสานการช่วยเหลือของศูนยด์ํารงธรรม
จังหวัดนนทบุรีทําให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ดําเนินการ

ผมสัง่การให้ทา่นนายอาํเภอนาํคณุแมน่อ้งบมีและนอ้งบมี
มาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนนทบุรี เพ่ือ
ขอทราบเรื่องราวความเป็นมา จากนัน้จึงได้สัง่การให้

วันนี้น้องบีมและคุณแม่ได้ เ ปิดร้านขายกาแฟใน
วัดชลประทาน ขายสลากกินแบ่ง เลี้ยงตัวเองได้อย่าง
ภาคภูมินี้เป็นผลจากการประสานงาน เร่งเร้าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง ที่สําคัญเป็นผลจากความใส่ใจของ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ไม่นิ่งดูดาย นี่คือผลงานเร่ืองหนึ่ง
ของศูนย์ดํารงธรรมแห่งหนึ่ง และเป็นความภูมิใจของ
ศนูยด์าํรงธรรมแห่งหนึง่ทีไ่ดช่้วยผูย้ากไร้ ผูไ้มม่ทีางตอ่สูค้รบั

ผมเลยประสานสาํนกังานสลากกนิแบง่รฐับาลขอโควตา้
สลากกินแบ่ง ซึ่งสํานักงานสลากกินแบ่งก็ตอบสนอง
อยา่งรวดเร็วให้โควต้ามา ผมเลยประสานขอให้ไปขาย
ทีโ่รงพยาบาลชลประทานปากเกร็ด

“ผมตื่นมาทุกเช้า มีนิสัยที่เป็นกิจวัตรประการหนึ่ง
คอืเปิดรายการเรื่องเลา่เช้านี ้เพ่ือตดิตามความเคล่ือนไหว

ได้ยินเสียงพิธีกรแว่ว ๆ ว่าแม่น้องบีมได้ไปร้องเรียน
ศูนย์ดํารงธรรมนนทบุรี เพื่อขอความเป็นธรรม ว่ามี
ทนายความโกงเงินที่บริษัทประกันจ่ายเงินให้จาก
อุบัติเหตุที่ทําให้น้องบีมเดินไม่ได้และแม่น้องบีม
กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถทํางานปกติได้ แจ้งไป
นานแลว้ แตไ่มไ่ดร้บัการดาํเนนิการจากศนูยด์าํรงธรรม
นนทบุรี ทันทีที่ได้ยิน ผมคิดว่างานเข้าแน่ ๆ แล้ว 
คิดยังไม่ทันจบ เสียงโทรศัพท์ก็ดังข้ึน ท่านรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผา่จินดา 
โทรมาสอบถามเรื่ องของน้องบีมว่าเป็นอย่างไร 
ทําไมศูนย์ดํารงธรรมรับเ ร่ืองแล้วไม่ดําเนินการ
เป็นปีมาแล้ว ผมกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่า ขอเวลา

มอบรถวีลแชร์และเงินช่วยเหลือเบื้องตน้

ที่ช่วยกันดําเนินคดีให้มีความคืบหนา้ ศูนยด์ํารงธรรม

โอกาส สร้างอาชพี และสร้างรายไดใ้ห้แกน่อ้งบมีและคณุแม่
เดือนละ 8,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

จงัหวดันนทบรีุและสาํนกังานสลากกนิแบง่รฐับาลทีส่ร้าง

ตามความรบัผดิชอบทัง้สภาทนายความทีไ่ดด้าํเนนิการ
กบัทนายความทีฉ้่อโกงนอ้งบมี ตาํรวจนครบาลและอยัการ

ความคบืหนา้การดําเนินการของสถานตีาํรวจเจ้าของคดี
ทีด่าํเนนิคด ีประสานสภาทนายความขอทราบความคบืหนา้

สถานการณ์บ้านเมืองครับ กําลังเดินไปเข้าห้องนา 

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่  4
ศูนยดารงธรรมํ



7ภารกิจ
ศูนยดารงธรรมํ

5. บริการใหคาปรึกษา

2. บริการเบ็ดเสร็จ
 (One Stop Service)

1one stop

service

รับเรื่อง
รองทุกข

1. รับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข  

3. บริการ
รับเรื่อง – สงตอ

4. บริการดาน
ขอมูลขาวสาร

6. แกไขปญหาเฉพาะหนา
โดยมีหนวยเคลื่อนที่เร็ว

7. ดาเนนิงานตามนโยบาย
 สาคญัของรัฐบาล  หรอืรับฟง
ความเห็นการปฏิรูปประเทศ

ํ
ํ

ํ

ศูนยดารงธรรม
ใหบริการผาน 5 ชองทาง

ํ

1. สะดวกเดินทางไปดวยตัวเองที่ ศูนยดารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ศูนยดารงธรรมจังหวัด 

และศูนยดารงธรรมอาเภอ 

ํ

ํ ํ
ํ

3. ทางเว็บไซต กระทรวงมหาดไทย
 www.damrongdhama.moi.go.th

5. ทาง Application Spond 
และ Application Moi 1567

 ผานโทรศัพทมือถือ

4. ทางโทรศัพท ใหโทรสายดวนหมายเลข 1567
(บริการฟรี) ผูใชบริการโทรอยูในเขตพื้นที่จังหวัด

ใดก็จะติดที่ศูนยดารงธรรมจังหวัดนั้นํ

2. ทางจดหมายใหสงไปที่ กระทรวงมหาดไทย 
ตู ปณ.1 ปณฝ. มหาดไทย กรุงเทพฯ 10200 หรือ

ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอาเภอํ
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รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่  4
ศูนยดารงธรรมํ



C o m p l a i n t s  H o t l i n e

เคาะระฆัง รองทุกข

JAN

ยินดีใหบริการ
รับใชประชาชน
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1111 หนทางใหม

ความคิดเห็นจากเว็บไซต์แสดงความคิดเห็นสาธารณะ
ชื่อดงัแห่งหนึง่...“เราใช้บรกิารร้องทกุข ์ผา่นช่องทาง 1111
หลายรอบแลว้นะคะ เราเคยใช้ตอนเรีื่องคา่ชดเชยเรื่องเสยีง
ดังของสนามบิน พอโทร 1111 ไม่นานก็ได้เรื่องเลยอ่ะ 
ดกีวา่ตามเองอกี -*- เคา้จะมเีจ้าหนา้ทีโ่ทรมาแจ้งเป็นระยะ ๆ 
เลยอ่ะ เราวา่โอเคอยูน่ะ”

ความประทบัใจครัง้ที ่2 เกิดขึน้ทนัท ีCall Center พดูทวนปัญหา
ของเรา โดยที่เธอสามารถจับประเด็นเราได้ทุกตอนค่ะ 
ไม่มีบิดเบือน แถมเรียบเรียงคําพูดได้น่าฟังอีกต่างหาก
ปิดท้ายด้วยการแจ้งว่า จะดําเนินการให้ภายใน 15 วัน 
โดยเราสามารถโทรมาเช็คความคืบหน้าได้ที่เบอร์ 1111 
เช่นเดิม ดว้ยการแจ้งชื่อและเบอร์โทรทีใ่ห้ไวค้ะ่

อกีคนหนึง่ ให้ความเหน็วา่ “เราเคยใช้บรกิารของสายดว่น 1111
สํานักนายกรัฐมนตรี กรณีเรื่องเงินช่วยเหลือนาท่วม
เขาก็ตามเรื่องให้เหมือนกัน ตามทาง อบต. นานมาก
ไมม่กีารดาํเนนิการอะไรเลย โทรมาแจ้งทาง 1111 เจ้าหนา้ที่
ตามเรื่องให้ ก็ได้เงินเร็วไมต่้องรอนาน”

“เรยีกวา่ ดกีวา่สมยักอ่นเยอะ เพราะทีศ่นูยร์บัเรือ่งราวร้องทกุข ์
ของรฐับาล 1111 (ฝ่ังสาํนกังาน กw. เดมิ) ทาํเนยีบรฐับาล
เหมือนเป็น One Stop Service เขาให้หนว่ยงานต่าง ๆ 
ส่งผู้แทนมาร่วมให้บริการโดยไมต่้องไปแต่ละหน่วยงาน
เหมอืนกอ่นนายกตูป่ระกาศแลว้วา่ เราจะไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงั 
ช่วยกันนะคะ อะไรไมด่ี ก็แจ้งไป อะไรดี ก็ชมเค้าบ้าง”

อกีคนหนึ่งยอมรบัวา่ มคีวามประทบัใจ สบืเน่ืองจากกระทู้
กอ่นหนา้นี ้ทาํให้ไดม้โีอกาสลองโทรไปร้องทกุขก์บั คสช. 
ผ่านเบอร์ 1111 ตามความคิดเดิมคือ เราต้องถือหูรอ
นานแน่ๆ  เลยกว่าจะมีคนรับสาย แต่ด้วยปัญหาที่เราเจอ 
เราคดิวา่ เอา!! นา่จะคุม้ทีต่อ้งรอแหละ พอกดไป เหลอืเชื่อคะ่
รับสายภายใน 2 ตู๊ด พร้อมด้วยนาเสียงหวาน ๆ (เราจํา
ประโยคทีเ่คา้พดูไมไ่ดล้ะคะ่ มวัแตอ่ึง้ทีร่บัเรว็) เรากแ็จ้งปัญหา
ของเราไปคะ่ และดว้ยความอดัอัน้เรากพ็ดูเป็นชดุ อยา่งเรว็จนจบ

เรื่องที่ 5
เคาะระฆังรองทุกข

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

รบัใชประชาชน
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เสนทางใหม 1111
เสียงสะท้อนของการเปิดรับเรื่ องราวร้องทุกข์เหล่านี้
เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลเปิดช่องทางใหม่ในการรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ปลายเดือนมิถุนายน 2557 สํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี แถลงเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ของรัฐบาล 1111 ประชาชนที่ต้องการร้องเรียน ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแส ขอ้เสนอแนะ ความคดิเหน็ และติชม สามารถแจ้ง
มาได้ 4 ช่องทาง คือสายด่วนหมายเลข 1111 กด 24 
ตู้ ปณ.1111 โดยไม่ต้องติดแสตมป์, www.1111.go.th
และสามารถเดินทางมาด้วยตนเอง ทีศู่นยร์ับเรื่องร้องทุกข ์
ของรฐับาล 1111 (ฝ่ังสํานกังาน กพ. เดมิ) ทําเนยีบรัฐบาล
และภายหลังเพิ่ม โมบาย แอปพลิเคชั่น PSC 1111

ประชาชนทีม่เีร่ืองเดอืดร้อน หรอืสิง่ผดิกฎหมายแจ้งเบาะแส
อาทิ ยาเสพติด บ่อนการพนัน สามารถแจ้งมาได้ตาม
ช่องทางเหล่านี้  ซึ่งยืนยันว่า ประชาชนที่แจ้งเรื่องเขา้มา
ไม่ต้องกลัวว่าเรื่องจะหาย หรือถูกเก็บไว้ไม่ดําเนินการ
ช่องทาง 1111 จะมีระบบการจัดเก็บขอ้มูลและดําเนินการ
เรื่ องร้องทุกข์ที่ทันสมัยภายใต้ชื่ อ “ระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข”์ เจ้าหนา้ที่ให้บริการรับเร่ือง และบันทึก
ลงระบบจดัการทัง้ช่ือ - นามสกลุ เร่ืองทีร้่อง เพื่อจดัเป็นระบบ
การตดิตามตลอด 24 ชัว่โมง ผา่นเวบ็ไซตโ์มบายแอปพลเิคชัน่
และสายด่วน 1111 ซึ่งผู้ที่ส่งเรื่องมานั้น สามารถติดตาม
สอบถามความคบืหนา้ไดต้ลอด โดยศนูยร์บัเรื่องราวร้องทกุข์
ของรฐับาล จะประสานกบัเจ้าหนา้ทีห่นว่ยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง
ในพ้ืนทีน่ัน้ ให้ลงไปดูเรื่องราวทีร้่องทุกขเ์ขา้มา และจะแจ้ง
ให้ทราบถึงความคืบหน้าทุกขั้นตอน 

สวสัดกิารสงัคม-เจาหนาทีร่ฐั-เศรษฐกจิ รองเขามามากทีส่ดุ
สาํนกัขา่วออนไลนไ์ทยพบัลกิา้ ThaiPublica.org รายงานวา่
จากการประมวลจํานวนการร้องทุกข์ในช่วงกว่า 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2557 - 2560) ทีผ่า่นมา จาํนวนการร้องทกุข ์
377,709 ครัง้ โดย 3 อนัดบัแรก ประกอบดว้ย การร้องทกุข์
ในเรื่องสังคมและสวัสดิการมากที่สุด รองลงมาได้แก่
การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐและเศรษฐกิจ

ประเดน็ทีป่ระชาชนร้องเรยีนมากไดแ้ก ่ปัญหา “สงัคมเสือ่มโทรม”
ซึง่มกีวา่ 70,000 เรือ่ง ไดแ้ก ่การคา้ประเวณ-ีโสเภณ ี/ โจรกรรม – 
อาชญากรรม/ทารุณกรรมเด็ก สตรี  และผู้สู งอายุ/
ผู้มีอิทธิพล – ข่มขู่ รีดไถ/ยาเสพติด/ส่ือลามกอนาจาร/
เหตุเดือดร้อนรําคาญ (สําหรับเหตุเดือดร้อนรําคาญ คือ
เร่ืองอะไรกต็ามทีท่าํให้รูส้กึไมส่บายใจ เช่น เสยีงดงัรบกวน)
สําหรับช่องทางการร้องทุกขใ์นปี 2559 ระบบการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ได้แสดงรายงานจํานวนเรื่องที่ประชาชนแจ้งเป็นปัญหา
เขา้มาทีศ่นูยบ์รกิารร้องทกุข ์1111 ผา่นแตล่ะช่องทาง มจีาํนวน
รวมกวา่ 160,000 ครัง้ แยกตามประเภทของช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

โดยสายดว่น 1111 มากทีส่ดุกวา่ 130,000 ครัง้ รองลงมา
ตู ้ปณ. 1111 กวา่ 13,000 ครัง้ สว่นจุดบรกิารประชาชนศนูย์
รับเร่ืองราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ทําเนียบรัฐบาลและ
เว็บไซต์ www.1111.go.th ไล่เลี่ยกันเกือบ 7,000 ครั้ง 
นอกจากนี้ ช่องทาง โมบายแอปพลิเคชั่น PSC 1111 
จํานวนประมาณ 2,000 ครั้งและโดยตรงผ่านคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) จํานวน 200 ครั้ง

การเปดรบัเรือ่งราวรองทกุข ชวยใหประชาชน มทีางออก
ตอปญหาในสังคม ทั้งกระทบโดยตรงหรือโดยออม 
สรางความรูสึกวายงัมีทีพ่ึง่ ทีรั่บฟง และนาไปแกปญหา
ช วยให สังคมไทยพัฒนาข้ึน ก าวสู ความมั่นคง
อยางมีเสถียรภาพ...

ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วน สามารถจัดการได้ในระยะเวลาสั้น
ก็จะลงมือทันที

ํ

เรื่องที่ 5
เคาะระฆังรองทุกข

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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1. ระบบจะให้ลงทะเบยีน โดยใสช่ื่อ - นามสกลุจรงิ เลขทีบ่ตัร
ประชาชน อีเมล รวมถึงรหัสผ่าน โดยจะมีการแจ้งยืนยัน
การลงทะเบียนผ่านอีเมลที่ให้ไว้

4. กรอกรายละเอียด “ประเภทเรื่องร้องเรียน” รายละเอียด
การร้องเรียน รวมถึงสถานที่เกิดเหตุและวันที่เกิดเหตุ

2. เมื่อลงทะเบยีนเสรจ็และเขา้สูร่ะบบ ระบบจะถามวา่เป็น 
“ผู้แจ้งเหตุ” หรือ “ผู้เดือดร้อน” 

เมื่อเขา้ไปในเมน ู“ร้องเรยีน/ร้องทกุข”์ จะมขัีน้ตอนในการยื่น
คาํร้องอยู ่5 ขัน้ตอน

5. ทา้ยสดุ คลกิ “สง่เรื่อง” เขา้สูร่ะบบ

Username

New account

Email

Menu

Password

Citizen id

สงัคมและสวัสดกิาร

เศรษฐกจิ

การเมอืง - การปกครอง

กฎหมาย

ทรพัยากรธรรมชาต ิ- สิง่แวดลอ้ม

ผูแ้จ้งเหตุ

ผูเ้ดอืดร้อน

Inform

ชื่อ - นามสกลุ

เบอร์โทรศพัท์

ทีอ่ยู่

กรอกรายละเอยีด

Message

Send

3. ระบบจะให้ใส ่“ขอ้มลูผูแ้จ้งเหต”ุ ผูเ้ดอืดร้อนอยา่งละเอยีด
ทั้งชื่ อ - นามสกุลจริง ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์

รองทกุขผานเว็บไซต www.1111.go.th

เรื่องที่ 5
เคาะระฆังรองทุกข

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



บัตรสวัสดิการแหงรัฐ
We l f a r e  S m a r t  C a r d



- 024 -

ขาวดี! ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ลุนรางวัล
เงินลานทุกเดือน 

ตามโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตของกระทรวง
การคลัง โดยการใช้จ่ายผ่านบัตร 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ ์
สาํหรบัผูท้ีใ่ช้บัตรสวสัดิการแห่งรัฐเพื่อซื้อสนิคา้หรอืวัตถดุบิ 
การเกษตร (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในสวัสดิการเดินทางผ่าน 
บัตรสวสัดกิารแห่งรฐั) และเป็นทีน่า่ยนิดกัีบผูม้รีายไดน้อ้ย 
ทีใ่ช้จ่ายผา่นบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัเป็นผูโ้ชคดไีดร้บัรางวลั 
ที ่1 มูลคา่ 1,000,000 บาท  (เสียงจากวิทยุ)

ฟ้าใส นัง่ฟังวิทยุอยูท่ี่บา้น วันนี้เป็นวันหยุดฟ้าใสไมไ่ด้ไป
โรงเรียน ซึ่งเคยได้ยินคุณครูที่โรงเรียนพูดถึงบัตรอันนี้ 
และบอกนกัเรยีนในชัน้เรยีนให้ไปบอกพอ่แมไ่ปขึน้ทะเบยีน
รบับตัรนีด้ว้ย ครพููดทกุวนัจนจาํไดแ้ตต่อนนัน้ครไูมไ่ดบ้อก
หนิว่าใช้บัตรแล้วโชคดีได้เงินล้านด้วย เป็นบัตรวิเศษ
แนน่อนเลย  

บัตรคนจนสรางอาชีพ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 6
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ

ลุงวา เล่าให้ฟ้าใสฟังว่า บัตรนี้สีฟ้าเหมือนบัตรประชาชน 
มนัคอืบัตรเลกิจนนะ่หลาน แตไ่มไ่ดห้มายความวา่เลกิจนทนัท ี 
รัฐเขาช่วยบรรเทารายจ่ายให้กับเรา และที่สําคัญใครถือ 
บตัรนีก้ม็สีทิธปิระโยชนอ์กีมากมาย 

เขามีอบรมอาชีพให้เงินดอกเบี้ยถูก ไม่มีบ้านอยู่เขาก็ 
มบีา้นประชารฐัให้กูเ้งนิได ้ไมม่ปีระกนักไ็ปทาํประกนั ไดอ้กีเยอะ 
เลยหละ่ เพยีงแตเ่ราตอ้งเขา้ไปมสีว่นร่วมกับเขา เพราะรฐับาล 
เขาตัง้ใจจริงทีจ่ะให้เราเลิกจน
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ฟ้าใสเล่าให้ลุงวาฟังว่า ได้ไปคุยกับป้าร้านขายของชําที ่
เขา้ร่วมโครงการร้านคา้ธงฟ้าประชารฐั ป้าบอกวา่ตอนนีก้ารเงนิ 
คลอ่งตวัขึน้มา คนทีม่บีตัรมาซื้อของกนัเยอะไมเ่วน้แตล่ะวัน 
หมุนเวียนกันอยา่งนี้ทุกเดือนรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าแต่กอ่นมาก 

คนทีม่ารดูบตัรซือ้ของเขากม็าบน่กบัป้านะ่ วา่อยากไดเ้บด็แลว้ 
ไมอ่ยากไดป้ลา เพราะเมื่อไหร่ปลาหมดกอ็ดเหมอืนเดิมอีก 
ฟ้าใสไมเ่ขา้ใจเป็ดกับปลาคืออะไร

ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ

EDC

ประชารัฐสวัสดิการ
การใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ

ลดคาใชจายในครัวเรือน
วงเงนิคา่ซื้อสนิคา้อปุโภคบรโิภคทีจ่าํเป็น สนิคา้เพื่อการศกึษา และวตัถดุบิ
เพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารฐั และร้านอื่น ๆ ทีก่ระทรวงพาณชิย์
กาํหนด

ลดคาใชจายในการเดินทาง

รายไดเ้กนิกวา่ 30,000 บาท/ปี รายไดต้ากวา่ 30,000 บาท/ปี

วงเงนิสว่นลดคา่ซื้อกา๊ซหงุตม้ จากร้านคา้ทีก่ระทรวง
พลงังานกาํหนด

คา่โดยสารรถเมล ์/  รถไฟฟ้า

บาท / คน / 1 เดอืน

บาท / คน / 1เดอืน

คา่โดยสารรถ บขส.

คา่โดยสารรถไฟ

200
บาท / คน / 1เดอืน

300

45 บาท / คน / 3 เดอืน

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 6
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ
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ฟ้าใสถามลุงวาว่า เบ็ดกับปลาที่ ป้าเขาพูดคืออะไร  
ลุงวาก็อธิบายให้ฟ้าใสฟังวา่ ปลาก็คือความช่วยเหลือจาก 
รฐับาล หรอืวงเงนิในบตัรทีรั่ฐบาลเขาให้มาทกุเดอืน เม่ือไหร่ 
ทีร่ฐับาลไมใ่ห้กไ็มม่ปีลามากนิกนัอกี แลว้เบด็ก็คอืเครื่องมอื 
ในการทํามาหากิน เช่น ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 
จะมีการพัฒนาเรียนรู้อาชีพ การให้แหล่งเงินทุน ถือเป็น 
การมอบโอกาสให้คนสว่นใหญข่องประเทศไดล้มืตาอ้าปาก 
และสร้างให้ประเทศพน้จากความยากจนอยา่งถาวรในอนาคต 

ตะวนัเริม่บา่ยคลอ้ย ฟ้าใสหนัไปเปลีย่นคลื่นวิทย ุไดย้นิเสยีง 
จากขา่วตน้ชัว่โมงบอกวา่ การดาํเนนิโครงการบตัรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ เพื่อช่วยแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายในชีวติประจาํวนัให้ 
แกผู่ม้สีทิธิ ์11.43 ลา้นคน และปัจจบุนัมีผูถ้อืบตัรทีส่นใจ 
มาลงทะเบียนเพื่อพฒันาอาชพีในเฟส 2 แลว้กวา่ 5 ลา้นคน

ลงุวาบอกฟ้าใสให้ปิดวทิย ุแลว้ก็ชวนกันไปร้านคา้ธงฟ้าประชารฐั 
ใกลบ้า้น บอกฟ้าใสวา่อยากไดผ้งซกัฟอกสกัซองหนึง่ แลว้บตัร 
เลิกจน เก็บไวไ้หนหละ่ อยา่ลืมหยิบไปดว้ยนะ

บัตรสวัสดกิารแหงรฐั
WELFARE CARD

น.ส. พรนับพนั สขุศรี
1 3456 67890 123
9  มกราคม 2529

9310 00600 0000 0000

123

CARD ID : 9000123456789

AUTHORIZED SIGNATURE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

www.ibd.co.thxxxxxxxxxxxxxx KTB Call Center 0 2111 1111

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 6
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ
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รานคาธงฟาประชารัฐ 

ร้านคา้ธงฟ้าประชารัฐ
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สวัสดิการรัฐ 

ปัญหาปากท้องเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชนรับรู้ และ
รู้สึกได้ไวกว่าเรื่องอื่น เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน 
และแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการใด ๆ ออกมา ประชาชน
ก็มักจะมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือ
แกไ้มต่รงจดุ โดยเฉพาะผูท้ีม่รีายไดน้อ้ยทีเ่ป็นคนสว่นใหญ่
ของประเทศ มักจะรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจากปัญหา
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้ปานกลาง
ถึงรายได้สูง

รัฐบาลได้เล็งเห็นปัญหา และต้องการแก้ไขอย่างยั่งยืน
จงึไดด้าํเนนิโครงการ “ประชารฐัสวสัดกิาร” ผา่น “โครงการ
บตัรสวัสดกิารแห่งรฐัช่วยเหลอืผูม้รีายไดน้อ้ย” วางเป้าหมาย
ลดภาระด้านค่าครองชีพ ซึ่งได้เริ่มโครงการไปแล้วตั้งแต่
วันที่  1 ต.ค. 2560 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดมีผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 11.43 ล้านคนทั่วประเทศ
ในแต่ละเดือนรัฐบาลจะใส่วงเงินในบัตรเพื่อนําไปใช้จ่าย
ในการเดินทาง ซื้ อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ผลักดันให้เกิดครอบคลุมทุกตําบล
ทั่วประเทศ โดยสิ้นปี 2560 มีจํานวน 20,000 ร้านค้า
และกาํลงัดาํเนนิการเฟสที ่2 ตัง้เป้าเพิม่อกี 20,000 ร้านคา้

“รานคาธงฟาประชารัฐจะมีทั้งสิ้น 40,000 รานคา
ทั่วประเทศหรือโดยเฉล่ียผู มีรายไดนอย 600 คน
ตอ 1 ราน ซึ่งจะชวยใหเขาถึงรานคา และสามารถหา
ซื้อสินคาราคาถูกไดงายขึ้น”

เรื่องที่ 7
รานคาธงฟาประชารัฐ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เพื่อผูมีรายไดนอย

แต่ที่พิเศษก็คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะซื้อสินค้า
ได้ในราคาถูกกว่าท้องตลาดทัว่ไป 15 - 20% จากผูผ้ลิต
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 24 ราย จาํนวน 40 สนิคา้ 318 รายการ
และยังมีสินค้าจากผูป้ระกอบการ SMEs สหกรณ ์ผูผ้ลิต
สนิคา้ชมุชน โอทอป ในพื้นทีท่ีเ่ขา้ร่วมโครงการและจาํหนา่ย
ในราคาถกูกวา่ปกตดิว้ย
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ทั้งนี้ จากการดําเนินการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐตัง้แต่วันที่ 4 ต.ค. 2560 จนถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 
เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 29,488 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไม่ได้หยุดการดูแลผู้มีรายได้น้อย
เพียงเท่านี้ แต่ได้เพิ่มมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น โดย
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติการดําเนินโครงการประชารัฐ
สวัสดกิารเฟส 2 มาตัง้แตวั่นที ่9 ม.ค. 2561 เพิม่การดแูล
ค่าครองชีพ และเน้นการสร้างความเข้มแข็งผ่านการ
สร้างงานสร้างอาชพี เพื่อให้สามารถเลีย้งตวัไดอ้ยา่งมัน่คง

ในดา้นการฝึกอาชีพ กระทรวงพาณชิยเ์ป็นหนึง่ในหนว่ยงาน
หลักที่ได้ดําเนินโครงการ “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ” เพื่อ
ผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรไปแล้ว โดยได้คัดเลือก
แฟรนไชส์ขนาดไม่ใหญ่ ใช้เงินลงทุนไม่มากประมาณ 
10,000 - 50,000 บาท และเป็นธุรกิจง่าย ๆ ที่สามารถ
ประกอบเป็นอาชีพได้ทันที เช่น อาหารและเครื่องดื่ม 
และหากไม่มีเงินทุน ได้ดึงธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) มาช่วยปลอ่ยกู้
ให้ด้วย ลดความเสี่ยง ลดความล้มเหลวในการทําธุรกิจ
เพราะมีพี่เลี้ยงที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์คอยให้คําปรึกษา

OTOP OTOP OTOP

วงเงินในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ
ซื้อสินคาอะไรไดบาง

สินคาเพื่อการศึกษา
เชน เครื่องแบบนักเรียน

อุปกรณการเรียน 

ยารักษาโรค

อาหารสด
เชน เนื้อสัตว ไข ผกัสด ผลไม 

วัตถุดิบเพื่อการเกษตร สินคาชุมชน OTOP
เชน ปุย เมลด็พนัธพุชื เชน ขนม อาหาร 

อาหารและเครือ่งดืม่
เชน ขาวสาร ขาวเหนียว 

นํ้ามันพืช นํ้าดื่ม 

ของใชประจาวัน
เชน สบู แชมพ ูยาสฟีน

ผงซักฟอก 
เชน ยาสามัญ
ประจาบาน ํ

ํ

บัตรสวัสดกิารแหงรัฐ
WELFARE CARD

น.ส. พรนบัพัน สขุศรี
1 3456 67890 123
9  มกราคม 2529

9310 00600 0000 0000

เรื่องที่ 7
รานคาธงฟาประชารัฐ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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โครงการประชารัฐสวัสดิการ
เฟส 2 กรณีฝกอาชีพ

และช่วยวางแผนตลอดการทําธุรกิจ โดยได้จัดงานไปแล้ว
ในสว่นกลางคือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอยูร่ะหว่าง
การเตรียมจัดงานในส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ยังได้ดําเนินการจัดหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ 
ไดแ้ก ่ร้านอาหารมอือาชพี ร้านเสรมิสวยมอือาชพี และแมบ่า้น
มอือาชพี โดยไดฝึ้กอบรมร้านอาหารมอือาชพีไปแลว้ในสว่นกลาง
ผ่านโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ซึ่ งมีผู้ เข้า
รบัการฝึกอบรมกวา่ 170 ราย สว่นการฝึกอบรมร้านเสรมิสวย
มืออาชีพ ได้ร่วมกับโรงเรียนเสริมสวยคุณโจ ต่อยอด
ผู้ที่ผ่านการฝึกทักษะด้านการเสริมสวย มีผู้เข้าร่วมกว่า
120 ราย และกาํลงัอยูร่ะหวา่งการเตรยีมจดัอบรมหลักสตูร
แม่บ้านมืออาชีพ ที่จะทําร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย
และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อผ่านการอบรมแล้ว 

สมาชิกสมาคมโรงแรมพร้อมรับเข้าทํางานหรือจะไป
รับจ้างอิสระก็ได้ ซึ่งเมื่อจัดอบรมในส่วนกลางครบแล้ว
จะขยายการจัดการอบรมลงไปยังส่วนภูมิภาคต่อไป

การดําเนินการสร้างความเขม้แข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก
กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้หยุดเพียงแค่เพิ่มจํานวนร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ หรือการพัฒนาอาชีพให้กับผูม้ีรายไดน้อ้ย
เทา่นัน้ แตย่งัไดเ้พิม่ช่องทางการขายสนิคา้ให้กบัผูผ้ลติสนิคา้
ชุมชนให้ได้มากขึ้น และพัฒนาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
ให้เป็นร้านโชห่วยไฮบริดทีส่ามารถทําธุรกิจผา่นออนไลน ์
เพื่อเพิ่มยอดขาย มีศักยภาพในการทําธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขันกับโมเดร์ินเทรด เพราะหากทาํได้
สําเร็จ จะเกิดการพลิกโฉมการทําธุรกิจในระดับฐานราก
ครัง้ยิง่ใหญ ่สามารถขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในทอ้งถิน่ไดด้ว้ยตวัเอง

ผูมีรายได 30,000-100,000 บาท/ป 
ไดเงินเพิ่ม 100 บาท เปน

ผูมีรายไดตํ่ากวา 30,000  บาท/ป
ไดเงินเพิ่ม 200 บาท เปน 

500 บาท/เดือน 300 บาท/เดือน

เรื่องที่ 7
รานคาธงฟาประชารัฐ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



Fr e e  Tu t o r i a l

ติวฟรี



ต่อจากนี้ไปไม่มีตังค์เรียนติว อาจเป็นคําพูด ซึ่งไม่มี
ใครต้องกล่าว เหมือนไดโนเสาร์ที่ สูญพันธุ์จากโลก 
ว้าวววววววว ว้าวววววววว ว้าวววววววว

เพราะว่ามีติวฟรีโอกาสดีดีเพื่อเด็กไทยทุกคน ซึ่งเป็น
โครงการทีน่กัเรยีนทัว่ประเทศ สามารถเขา้ถงึการเรยีนพเิศษ
ไดอ้ยา่งอสิระเสร ีไมต่อ้งจ่ายเงนิให้กับโรงเรยีนกวดวชิา หรอื
ตวิเตอร์ อกีตอ่ไปแลว้

เดก็ไทยจะมีโอกาสดดี ีจากตวิฟรีไดอยางไร

เริม่เลย.......
เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเข้า
เวบ็ไซต ์www.tuifree.com และหากมีสมาร์ทโฟนกย็ิง่สะดวก 
เพราะสามารถเขา้ถึง ติวฟรี  ได้ทุกที ่ทุกเวลา เพียงสแกน 
QR Code สาํหรบัตดิตัง้ Application ตวิฟร.ีcom บนโทรศพัท์
มือถือของระบบ iOS และ Android 

ติวฟรี.....
ทุกที่ทุกเวลา
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เรื่องที่ 8
ติวฟรี

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

นอกจากนั้นยังค้น ติวฟรี.com ใน App.Store หรือ
Play Store ไดด้ว้ย สาํหรบัพื้นทีห่่างไกล ซึง่บรกิาร Internet 
ยังครอบคลมุไมถึ่งโรงเรียน ก็สามารถ Download บทเรียน
ทั้งหมดไปเผยแพร่ให้กับนักเรียนได้

QR code iOS QR code Android



เรื่ องใหญ่สําหรับนักเรียนไทยคือ การสอบ O-NET
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มธัยมศกึษาปีที ่3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง ติวฟรี จัดการนําข้อสอบ O-NET 
ของปี 2559 และปี 2560 ทกุช่วงระดบัชัน้ ครบทุกวิชาหลกั 
คือ ภาษาไทย  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาองักฤษ มาเฉลยพร้อมอธบิายในสไตลข์องตวิเตอร์ดงั
จากโรงเรียนกวดวิชาชัน้นําระดับประเทศ พบกับ ครูแนน 
พี่กอล์ฟ ครูพี่ภูมิ ครูพี่เอ๋ พี่หมอโอ๋ ทีมอาจารย์อุ๊ และ

มีอะไรใน ติวฟรี ? อีกมากมาย จากสถาบันกวดวิชาชื่อดัง เช่น วรรณสรณ์ 
Enconcept OnDemand Bio BEAM, THE BRAIN และ
THE IDEAL เป็นตน้ 

นอกเหนอืจากนาํขอ้สอบ O-NET มาติวเนน้ ๆ ไมเ่วน้แมแ้ต่
ขอ้เดยีว คลิก๊ดยูอ้นไปยอ้นมาไดต้ลอด ๆ ยงัมกีารติวพเิศษ
รายวิชา ช่วยปรับพื้นฐานซ่อมแซมเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ 
และเสริมสร้างความรู้เชิงลึก เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับ
การสอบ O-NET ทั้ง 3 ช่วงชั้น รวม 5 วิชาเช่นเดียวกับ
การตวิขอ้สอบ อกีดว้ย
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เรื่องที่ 8
ติวฟรี

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



ครอบครัวฐานะปานกลางในสังคมไทย มีทัศนะว่า การกวดวิชา
คือบริการสินค้าท่ีจำเป็น เม่ือบุตรหลานเข้าสู่ช่วงเวลาสอบ
แข่งขันเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนพิเศษ 
5 - 7  วิชา ค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 35,000 บาท ขณะท่ี
บุตรหลานวัยประถมและมัธยมต้น ก็ได้รับการส่งเสียเพื่อ
เรียนกวดวิชา มีรายจ่าย 3,000 - 5,000 บาทต่อวิชา 

ท้ังน้ีกระทรวงศึกษาธิการประเมินว่า เงินสะพัดในธุรกิจกวดวิชา
ไม่น้อยกว่าปีละ 11,000 ล้านบาท โครงการติวฟรีโอกาสดีดี
เพ่ือเด็กไทยทุกคน จึงได้เปิดตัวสู่โลกออนไลน์อย่างสง่างาม 
ด้วยความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งร่วมมือ
กับกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อแบ่งเบา

ติวฟรีของขวัญจากใจที่เขาใจ ภาระครอบครัว และสร้างโอกาสแก่เด็กไทยจากทุก
ครัวเรือนโดยเม่ือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 นายกรัฐมนตรี 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เจ้าของผลการเรียนดีเด่น
ในวัยเยาว์เป็นประธานในพิธีเปิด ติวฟรี.com

กระทรวงศึกษาธิการตั ้งเป้าหมายว่า เด็กไทยทุกคน 
โดยเริ ่มต้นจาก 1,000,000 คนในปีการศึกษา 2561
จะได้เข้าถึงและเรียนรู้เน้ือหาของติวฟรี อย่างจริงจังและส่งผลให้
นักเรียนมีคะแนนสอบ O-NET ขยับสูงข้ึนร้อยละ 2 - 3 ต่อปี
 
หากการใฝ่หาความรู้ เคยเป็นสภาพท่ีสร้างความเหล่ือมล้ำ
ระยะห่างนั ้นได้ลดแคบลงด้วยของขวัญจากใจนี ้

ติวฟรี.com พรอมรอรับการพิสูจนจากนักเรียน
ผูปกครองและโรงเรียน ทั่วประเทศ
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เรื่องที่ 8
ติวฟรี

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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T h a i  C o n s u l a r  S e r v i c e
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“Work and Travel อยูทีอ่เมรกิา เจอนายจาง 
เอาเปรยีบควรเงยีบไวหรอืขอใหใครชวยไดบาง”

คําถามต่าง ๆ และความกังวลมากมายอาจผุดขึ้นมาในใจ 
เมื่อถงึคราวทีเ่ราตอ้งไปตกระกาํลาํบากอยูไ่กลบา้น ตอ้งการ 
ความช่วยเหลอืฉกุเฉนิ และอยูท่า่มกลางคนตา่งชาตติา่งภาษา

แตโ่ชคดทีีค่นไทยมศีนูยด์าํรงธรรมไวเ้ป็นทีพ่ึง่พา ไมว่า่เรา 
จะอยู่ที่ไหนบนโลก จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ 
แคช่่วงระยะเวลาสัน้ ๆ ไปเรยีนตอ่หรอืวา่ไปทาํงาน รฐับาลก็ 
พร้อมดูแลคนไทยทุกคน 

โดยมีนโยบายให้กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ 
สถานทูตและสถานกงสุลใหญ ่ของไทยทัง้ 98 แห่งใน 69 
ประเทศ เป็นศนูยด์าํรงธรรม เพือ่ช่วยเหลอืชาวไทยในตา่งแดน 
ไดท้ัว่ถึง และทันทว่งที

สถานเอกอคัรราชฑตูและสถานกงสลุใหญไ่ทยในตา่งประเทศ
• ทวปีเอเชยี จํานวน 52 แห่ง
• ทวปียโุรป จํานวน 24 แห่ง
• ทวปีแอฟริกา จาํนวน 9 แห่ง
• ทวปีออสเตรเลยี จาํนวน 3 แห่ง
• ทวปีอเมริกาเหนือ จํานวน 8 แห่ง
• ทวปีอเมริกาใต ้จาํนวน 4 แห่ง

อยูที่ไหนในโลกก็อุนใจ
ทูตไทย

เพราะทูตไทยใสใจประชาชน

“ไปเท่ียวไตหวัน ดนัเจอเหตแุผนดนิไหวทํา่ไงด”ี

เรื่องที่ 9รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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“แลวศูนยเหลานี้ชวยคนไทยไดจริงไหม”

การชวยเหลือและคุมครอง
คนไทยในตางประเทศ

ประเทศอินเดีย
พุทธคยา

ภารกจิคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทย 
ในตางประเทศ

ทีผ่า่นมา ศนูยด์าํรงธรรมในตา่งประเทศให้ความช่วยเหลอื 
คนไทยไปกว่า 20,000 คน ทั้งจากเหตุแผ่นดินไหวใน 
ประเทศญีปุ่่น (เม.ย. 2559) เหตแุผน่ดนิไหวทีป่ระเทศเนปาล 
(เม.ย.2558) ช่วยเหลือเด็กไทยลูกครึ่งอียิปต์ให้กลับบา้น 
(ก.ค. 2559) 

• ให้ความช่วยเหลือกรณีตกทุกขไ์ดย้ากทัว่ไป
• ตรวจสอบสภาพความเป็นอยูใ่นตา่งประเทศ
• ช่วยเหลือคนไทยผู้ถูกจับกุม คุมขัง หรือต้องโทษใน 
ตา่งประเทศ
• ช่วยเหลือคนงานหรือแรงงานไทย
• ช่วยเหลือหญิงไทยทีถู่กหลอกไปคา้ประเวณี
• สง่คนไทยทีต่กทุกขไ์ดย้ากกลับสูภู่มิลําเนา
• การให้ความช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
• ช่วยเหลือเรือประมงไทยและลูกเรือไทย
• ให้การดูแลนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยและขา้ราชการที่ลา 
ศึกษาตอ่ในตา่งประเทศ
• ช่วยเหลืออพยพในสถานการณฉ์ุกเฉิน

ช่วยหญิงไทยป่วยหนักที่ประเทศญี่ปุ่ น (ม.ค. 2560) และ 
หญงิไทยอกีคนทีป่่วยหนกัระหวา่งเทีย่วเกาหลใีต ้(ม.ีค. 2560) 
ดา้นลกูเรอืประมงไทยจากเกาะอาํบน และบรเิวณใกลเ้คยีง 
ประเทศอนิโดนีเซยีกไ็มไ่ดถ้กูละเลย เพราะศูนยฯ์ ช่วยเหลอื 
มาโดยตลอดเช่นกัน

อํานวยความสะดวกแกผู่แ้สวงบุญ
ชาวไทย ณ พุทธคยา จํานวนกว่า

60,000 คนต่อปี

ประเทศอินโดนีเซีย
กรุงจาการตา

ได้ดําเนินการช่วยเหลือ
ลูกเรือประมงไทย จํานวน

1,869 คน

ประเทศเนปาล
กรุงกาฐมาณฑุ

เกิดแผน่ดินไหว จึงดําเนินการอพยพ
คนไทยและนักทอ่งเทีย่ว จํานวน

172 คน

ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เมืองมักกะฮ

อํานวยความสะดวกแกผู่เ้ดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย ์จํานวน

10,400 คน

ประเทศเยเมน
เกิดสถานการณค์วามไมส่งบ

ทางการเมือง จึงดําเนินการช่วยเหลือ
อพยพผูต้กทุกขไ์ทย จํานวน

148 คน

ประเทศญี่ปุน
คุมามุโตะ

เกิดแผน่ดินไหวจึงช่วยเหลือ

65 คน และสมาชิกอาเซียน

127และอพยพผูป้ระสบภัยไทย            คน

ทูตไทย
เรื่องที่ 9รอยเรื่องเลา

กาวไกล ไทยทะยาน
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เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ให้ติดต่อศูนยด์ํารงธรรมใน 
ต่างประเทศได้ทางสายด่วน หรือ Hotline ของสถานทูต 
และสถานกงสุลใหญข่องไทยทัว่โลกกว่า 120 หมายเลข 

นอกจากนี ้ยงัมบีรกิารสายดว่น (Hotline) ของกรมการกงสุล 
หมายเลข 02-572-8442 ให้โทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
หรือจะดูขอ้มูลผ่าน Facebook กรมการกงสุล ก็ยังได้ที ่
https://www.facebook.com/ThaiConsular

ส่วนคนถนัดแชท ก็มีให้เลือกใช้ถึง 2 แอพ ก็คือ LINE 
และ Wechat เข้าไปค้นหาได้จาก ID: ThaiConsular 
แลว้เพิม่เพื่อนเอาไว ้อุ่นใจแนน่อน

ชองทางการติดตอ และรับขาวสาร
กรมการกงสุล

ThaiConsular
Mobile Application

Download ได้ทัง้
iOS และ Android

ThaiConsular

Facebook กรมการกงสุล
Facebook.com/

02-572-8442
Call Center กรมการกงสุล

ตลอด 24 ชัว่โมง

ThaiConsular

Line/WeChat ID :

www.consular.go.th
Website

“จะติดตอศูนยดํ่ารงธรรมในตางแดนได 
ยังไง”

“โดยตรวจสอบหมายเลข Hotline ไดท่ี
เว็บไซต www.consular.go.th
แอปพลิเคชัน  ThaiConsular
ที่ใชไดทั้ง iOS และ Android”

ทูตไทย
เรื่องที่ 9รอยเรื่องเลา

กาวไกล ไทยทะยาน



Fu t u r e  o f  T h a i l a n d
อนาคตประเทศไทย 2580
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เรื่องที่ 10
อนาคตประเทศไทย 2580

แตจ่ะเป็นอยา่งไร ถ้าอกี 20 ปีขา้งหนา้ เรายังคงเป็นประเทศ 
กาํลงัพฒันาอยูเ่หมอืนเดมิ เพราะรฐับาลทีห่มนุเวยีนเขา้มา 
บริหารประเทศ ต่างก็มีนโยบายไปคนละทิศคนละทาง 
มีการใช้ทรัพยากรไปอยา่งไมคุ่ม้คา่ 

รัฐบาลชุดนีจ้ึงได้จัดทํา “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เพื่อเป็น 
กรอบพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในระยะยาวเป็นแนวทาง 
“กาํหนด” อนาคตประเทศไทย “ทีจ่บัตอ้งได”้ ร่วมกัน

ดังนัน้ ประเทศไทยจําเป็นตอ้งมีการเปลีย่นแปลง 

เดินทางขามเวลา
ไป 20 ป

ความเหลื่อมลํ้าของสังคม

คนรวย
มีเงินฝาก

ของเงินฝาก
ทั้งประเทศ

51%
คนจน

แบกหนี้ถึง

เทาของรายได
40

หนี้สิน

จะดีแคไหน ถาในอีก 20 ปขางหนา
เราไดอยูในประเทศทีพ่ฒันาแลว คนไทย
มรีายไดเพิม่ขึน้ และมคีณุภาพชวีติทีด่ ี

คนรวย
มีที่ดิน

61%
ของทั้งประเทศ

คนจน
มีที่ดินแค

0.07%

“แตทกุการเปลีย่นแปลงตองมกีารเตรยีมการ
ทกุการเปลีย่นผาน ตองมีการวางแผน”

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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พฒันาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และคติพจน ์
ประจาํชาต ิ“มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื” ทีม่เีป้าหมายจบัตอ้งเป็น 
รูปธรรม คือ

สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพสูง สะอาด และปลอดภัย มีการ 
รวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง สินค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ 
เทคโนโลยีขัน้สงูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ดว้ยนวตักรรม 
การบรกิารทีเ่ป็นเลิศ เนน้การทอ่งเทีย่วทียั่ง่ยืน มอัีตลกัษณ ์
เป็นศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพและธุรกิจการเงิน

ครัวเรือนมีรายได้สูง ความเหล่ือมลาตา มีโรงเรียนและ 
โรงพยาบาลทีม่คีณุภาพและปรมิาณเพยีงพอ มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ินอยา่งแทจ้ริง

เนน้การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิมคีวามมัน่คง 
ทางพลงังานสงู และการชลประทานทัว่ถงึทกุพืน้ทีข่องประเทศ

ขจัดการฉ้อราษฎร์บังหลวง มีระบบกฎหมายที่ทันสมัย 
และเป็นธรรม

ขณะนี ้ประเทศไทยกําลังเขา้สูก่ารเปลีย่นผา่นเขา้สูยุ่คการ 
คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
จากรายไดต้อ่หวัประมาณ 200,000 บาทตอ่คนตอ่ปี เป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลคือการทําให้รายได้ต่อหัว 
เพิ่มขึ้นเป็น 450,000 บาทต่อคนต่อปี ภายใน ปี 2580

การเตบิโตโดยอาศยัเทคโนโลยตีา่ง ๆ  ทัง้ในสว่นของเทคโนโลยี 
ขอ้มลูขา่วสาร เทคโนโลยชีวีภาพ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยี 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการปัญญา นอกจากนี ้ประเทศไทยยงั 
จะเป็นศูนย์กลางของการบริการรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น 
เช่น การดูแลสุขภาพอยา่งครบวงจรและการดูแลผูสู้งอายุ 
เป็นตน้

จากรปูแบบการพฒันาดัง้เดมิทีเ่นน้การใช้ทรพัยากรจาํนวน
มหาศาลและแรงงานราคาถูกเพ่ือสร้างธุรกิจอุตสาหกรรม
หนักในอดีต

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป

“การพัฒนาประเทศไทยอยางตอเนื่องจาก
อดีตสูอนาคต”

1. การคาขายและบริการมีคุณภาพหลากหลาย
โดดเดน และแขงขันได

2. สังคมมีคุณธรรม ครอบครัวอยูดีมีสุข 

3. ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางเกิดประโยชนสูงสุด

4. ระบบการบรกิารภาครฐัมปีระสทิธภิาพและทนัสมยั

เรื่องที่ 10
อนาคตประเทศไทย 2580

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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ภาพอนาคตประเทศไทย

สังคมไทยที่มีคุณภาพ
และเปนธรรม การพัฒนา
มีความครอบคลุม ทั่วถึง

ไมทิ้งใครไวขางหลัง

Inclusive Thailand
การพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาค และเมือง
มีความโดดเดน แขงขันได นาอยู

Livable Cities

สังคมและเศรษฐกิจไทย
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

Green Thailand

เปนหุนสวนที่มีบทบาทสรางสรรค
และสํ่าคัญในเวทีโลก

Global Partnership
บริการภาครัฐทันสมัย กะทัดรัด โปรงใส

มีประสิทธิภาพ

Efficient Civil Service

1000

คนไทยคุณภาพและมีความเปนสากล
มีรายไดสูง มีความเปนอยูที่ดี

และมีความสุข

Quality & Global Thais

มีความมั่นคงดานอาหาร
นํ้า พลังงาน และปลอดภัย

ในทุกระดับทุกดาน

Secured Thailand

ฐานการผลิต  Bio-Based อาหาร
มั่นคง ปลอดภัย ผลิตภาพสูง

ดานเกษตร

อุตสาหกรรมเดิมศักยภาพสูง อุตสาหกรรม
อนาคตเปนฐานรายไดใหม

เปนศูนยกลางการลงทุนของอาเซียน

ดานอุตสาหกรรม
Competitive Thailand

เมืองหลวงแหงการทองเที่ยว
และบริการอาเซียน

ดานบริการ

2580ป

เรื่องที่ 10
อนาคตประเทศไทย 2580

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



การมโีรดแมพทีจ่ะนาํทุกคนมุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนั ขบัเคล่ือนประเทศไปในทิศทางเดยีวกันอยา่งตอ่เนื่องจะเป็นพลงัผลกัดนั 
ทีส่ําคัญในการพัฒนาประเทศไปขา้งหนา้ ภายใต ้6 ยุทธศาสตร์

มุ่งเน้นการสร้างความสามัคคีเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศ 
สร้างกลไกพื้นฐานดา้นความมัน่คง ขจดัการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลาในทกุมติ ิกระจายอาํนาจ 
และสร้างความเชือ่มัน่ในกระบวนการยุตธิรรม รวมทัง้การสร้างความมัน่คง 
ดา้นอาหาร นา และพลังงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการจาก 
ความคดิสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม ผูป้ระกอบการไทยจะตอ้ง “ผลติได ้
ขายเป็น” และ “รู้จักและเขา้ใจแนวโนม้ตลาด” ยกระดับการผลิตไป 
สูเ่ศรษฐกจิฐานชวีภาพ พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน พฒันาวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรม เพื่อยกระดับจากผูซ้ื้อเทคโนโลยไีปสูก่าร 
เป็นผูผ้ลิตและขายเทคโนโลยี สร้างเมืองแห่งอุตสาหกรรมอนาคต 
เพื่อเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขัน้สูงและสะอาด

วางรากฐานในการพฒันาเพื่อให้คนไทยในอนาคต อกี 20 ปีขา้งหนา้ 
ต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา 
สามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ มทีกัษะในศตวรรษที ่21 พฒันาศกัยภาพ 
คนตลอดช่วงชีวิต ควบคูก่ับการปรับเปลีย่นคา่นิยม และวัฒนธรรม 
เพื่อให้คนมีความดีอยู่ใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต ปฏิรูปการเรียนรู้ 
แบบพลิกโฉมทุกระดับ คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะทีด่ี 
และสร้างครอบครัวทีเ่ขม้แข็งอบอุ่น

เปาหมายมีไวพุงชน

ยุทธศาสตร

1

ยุทธศาสตร

2

ยุทธศาสตร

3
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สรางความมั่นคง 

สรางความสามารถในการแขงขัน

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เรื่องที่ 10
อนาคตประเทศไทย 2580

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



"ในอีก 20 ปจากนี้ไปโลกทั้งโลกจะตองจับจอง
ประเทศไทยที่จะไมเหมือนเดิมอีกตอไป"

ประเทศไทยจะตอ้งเป็นประเทศทีท่กุคนมโีอกาสและความเสมอภาค 
ในทกุดา้น ทัง้ในมติขิองการเขา้ถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิ ทรพัยากร 
กระบวนการยุติธรรม และบริการสาธารณะ มีหลักประกันทางสังคม 
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะตกลงสู่ภาวะความยากจน ยกระดับคุณภาพ 
สังคมในทุก ๆ ดา้น โดยไมท่อดทิง้ใครไวข้า้งหลัง

สร้างการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เร่งวางระบบการอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ วางระบบ 
บริหารจัดการนาอย่างบรูณาการ ปรับระบบการบริหาร จัดการ 
อุทกภัยอย่างบูรณาการ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 
ของพื้นทีป่ระเทศไทย (128 ลา้นไร่) และลดการปลอ่ยกา๊ซเรือนกระจก 
ในภาคเศรษฐกิจ

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินขนานใหญ ่จัดระบบ 
องค์กรลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกัน และกระทัดรัด โดยใช้ 
ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาหลัก ๆ 
ของประเทศ เช่น การให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และสามารถดําเนินงานร่วมกับภาคการเมืองบนพื้นฐานของ 
ความรบัผดิรบัชอบ ความโปร่งใส ปราศจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
สามารถตรวจสอบได้
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ยุทธศาสตร

4

ยุทธศาสตร

5

ยุทธศาสตร

6

สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เรื่องที่ 10
อนาคตประเทศไทย 2580

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



อีอีซี
E a s t e r n  E c o n o m i c  C o r r i d o r



รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 11
อีอีซี
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“บิ๊ก  โปรเจ็กต์ "  ทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลที่กําลั งปลุก ป้ัน
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor) 

หรอื EEC ให้เป็นฮบัทางเศรษฐกจิของภูมภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

จุดเริ่มตนของ 
Eastern Economic Corridor

ฮบัเศรษฐกจิของอาเซยีน

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว (ประมาณปี
2525) ในช่วงรัฐบาลของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
ที่กําหนดให้หนว่ยงานต่าง ๆ ช่วยกันขับเคลื่อนการลงทุน
ครั้งใหญ่ในบริเวณเขตพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก
(อีสเทิร์นซีบอร์ด) โดยจัดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่
ทกุคนจะมาร่วมกนัพฒันาสร้างทา่เรอืพาณชิยน์าลกึแห่งแรก
ของประเทศบริเวณแหลมฉบังเพื่อขนส่งสินคา้ที่ผลิตจาก
พื้นที่บริเวณใกล้เคียง เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
สําคัญต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และสร้างท่าเรือนาลึกมาบตาพุด

จังหวัดระยองเพื่อขนส่งสินค้าเหลวและอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีซึ่งผลิตบริเวณมาบตาพุด เพื่อกระจายความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคพลิกภาคตะวันออกของไทยให้กลาย
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญทําให้ไทยสามารถก้าวขึ้นเป็น
ศูนยก์ลางในการผลิตยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนตส์ําคัญ
(Detroit of the East) รวมทั้งกลายเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น 1 ใน 5 ของเอเชีย 
และได้กลายเป็นหัวใจที่คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดึงดูด
ต่างชาติให้เข้ามาลงทุน สร้างรายได้ให้ประเทศต่อเนื่อง
กว่า 30 ปี และเป็นจุดแข็งของไทย
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เงินลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

อุตสาหกรรมสนับสนุน

• อุตสาหกรรมวิจัยและพัฒนา
  (2,595 ลบ.)

• อุตสาหกรรมไฟฟ้าจากขยะ
  (5,344 ลบ.)

• อุตสาหกรรม IHQ และ ITC
  (1,370 ลบ.)

New S-Curve

• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  (1,045 ลบ.)

• อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
  (1,681 ลบ.)

• อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร
  (2,991 ลบ.)

• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ
   (124,258 ลบ.)

• อุตสาหกรรมดิจิทัล
  (1,676 ลบ.)

First S-Curve

• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
  (52,092 ลบ.)

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
  (34,920 ลบ.)

• อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และเชิงสุขภาพ
  (5,166 ลบ.)

• อุตสาหกรรมการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
  (22,239 ลบ.)

• อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
  (3,040 ลบ.)

(5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ) (5 อุตสาหกรรมอนาคต)

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 11
อีอีซี



แลวท ไมตองมี
“ออีซี”ี

ำ

การลงทุนใน EEC สวนใหญเปนการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย

อุตสาหกรรมเปาหมายอื่นๆ
47,782 ล้านบาท

อุตสาหกรรมเปาหมายใหม
(New S-Curve)
131,651 ล้านบาท

สาเหตุที่ประเทศไทยต้องมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝ่ังทะเล
ภาคตะวันออกรอบใหม่ก็ เพราะสถานการณ์ และ
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจรอบ ๆ ตัวกําลังเปลี่ยนไปอยา่ง
รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกิดข้ึนของ AEC ที่
เข้ามาเป็นตลาดเดียวกัน ฐานการผลิตเดียวกัน ด้วย
ประชากรกว่า 600 ล้านคน ตลอดจนการเกิดข้ึนของ
ห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาค ซึ่ งเป็นผลมาจากการ
คมนาคมขนส่งที่ดีขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเชื่อมโยง
ไทยเข้ากับจีนตะวันตก (คุนหมิง)  และจีนตอนใต้  
(นานนิง) กับ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม
ทําให้บริษัทหลายแห่งที่ เคยผลิตสินค้าอยู่ในไทย
เลือกที่จะยา้ยโรงงานบางส่วนไปอยูใ่นประเทศเพื่อนบา้น

ใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนช่วยให้สินค้าที่ผลิตในอาเซียน
สามารถแขง่ขันได้ดียิ่งขึ้น ประเทศไทยต้องยิ่งเร่งปรับตัว
ในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา “ไทยกําลังกินบุญเก่า”
จากความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
และปิโตรเคมี  แต่บุญเก่ากําลังหมดไป โดยยังไม่มี
อุตสาหกรรมใหม่ที่จะมาช่วยทดแทนยกระดับโครงสร้าง
การผลิตขึ้นไปอกีขัน้ และสร้างความเขม้แขง็ให้กบัประเทศ
อีกรอบสําหรับ 20 ปีข้างหน้า

อุตสาหกรรมเปาหมายเดิม
(First S-Curve)
117,456 ล้านบาท
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รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 11
อีอีซี

“ไทยมีทางเลือกไม่มากต้องเร่งลงทุนใหญ่รอบใหม่เพื่อ
สร้างอนาคตโดยเลือกพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก
เพราะหากดาํเนนิการอยา่งเหมาะสมจะสามารถกา้วขึน้ไปได้
อีกระดับ กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญยิ่งของเอเชีย
โดย EEC จะเป็นศูนยก์ลางคมนาคมที่สําคัญของอาเซียน
เป็นจดุขนสง่และกระจายสนิคา้ เป็นทีต่ัง้อตุสาหกรรมแห่งอนาคต
เป็นศนูยก์ลางการบนิในภมูภิาคตลอดจนเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว
สําคัญของเอเชีย”



จะลงทุนอะไรบางในอีอีซี

รายไดตอหัวของประชากร

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะทําให้รายได้ต่อหัวของประชากรใน 3 จังหวัด (GDP per Capita)
สูงขึ้นเป็น 21,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี ซึ่งจะเป็นตัวเร่งให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศเพิ่มสูงขึ้นจนบรรลุเป้าหมายการหลุดพ้น
จากประเทศกับดักรายได้ปานกลางที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี เร็วกว่าการเติบโตปกติที่ไม่มีการดําเนินนโยบายถึง 5 ปี

กรณีมีการพัฒนา EEC กรณีไมม่ีการพัฒนาGDP per Capita

หัวใจสําคัญอยู่ที่การลงทุนเพื่ อสร้างโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ระหว่างถนน
ระบบราง เ รือ และอากาศ ซึ่ ง เชื่ อมโยงกรุ ง เทพฯ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา
มาบตาพุด และระยองเข้าด้วยกันตลอดจนเชื่อมต่อไป
ยังพ้ืนที่ต่าง ๆ รอบไทย โดยจะลงทุนในโครงการสําคัญ
อาทิ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ที่จะสามารถ
รองรับผู้โดยสารได้มากกว่า 10 ล้านคนต่่อปี

รวมทั้งจะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินและศูนย์
การซ่อมบาํรงุอากาศยานทีส่าํคญัสดุของอาเซยีน โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา 
สนามบินสุ วรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองซึ่ งจะ
รองรับผู้โดยสารมากกว่า 140,000 คนต่อวัน โดยใช้
เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภู มิ ถึงสนามบิน
อู่ตะเภาประมาณ 1 ชม. โครงการท่าเรือนาลึกแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 โครงการท่าเรือนาลึกมาบตาพุด ระยะที่ 3
และการสร้างรถไฟทางคู่ที่จะเชื่ อมท่าเรือมาบตาพุด
และท่าเรือแหลมฉบังเข้ากับกรุงเทพฯ และภาคอื่นๆ
มูลค่าการลงทุนประมาณ 9,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ รัฐจะดําเนินการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตให้กับประเทศ ปัจจุบันยังมีพื้นทีเ่หลืออีกประมาณ
30,000 ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภาคตะวันออก
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ปี 2569

$/คน/ปี

Middle Income Trap

12 ,450
ปี 2560

$/คน/ปี
6 ,600

*ตัวเลขประมาณการ
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กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 11
อีอีซี



ที่จะชักชวนให้นักลงทุนมาลงทุน เช่นในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนเครื่องบิน การซ่อมเครื่องบิน การพัฒนาบุคลากร
ด้านการบิน (รอบ ๆ สนามบินอู่ตะเภา) ปิโตรเคมีขั้นสูง 
ยานยนต์แห่งอนาคต หุ่นยนต์ (ในส่วนของแขนกล) 
ดิจิตัล โลจิสติกส์และการขนส่ง รวมถึง การสร้างเมือง
วิทยาศาสตร์ที่จะเป็นศูนย์กลางในการวิจัยพัฒนาและ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ตลอดจนการประกาศพื้นที่เขต
ประกอบการเสรี เพื่ ออํานวยความสะดวกเพื่ อเ ป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าให้กับอาเซียน

ต่อไป EEC จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความพิเศษ ที่ผสาน
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเข้ากับโครงข่ายการคมนาคม
โลจิสติกส์ยุคใหม่นําไปสู่การลงทุนของภาคเอกชนไทย
และตา่งประเทศ ทีม่มูีลคา่ไมน่อ้ยกวา่ 5 หม่ืนลา้นดอลลาร์สหรฐั

“การยกระดับภาคตะวันออกของไทยใหเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจใหมของอาเซียนและเอเชีย สรางอนาคต

ใหกับลูกหลานคนไทย และชวยใหไทยหลุดพนจาก

กับดักรายไดปานกลางที ่10,000 ดอลลาร/คน/ป ในทีสุ่ด”
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อีอีซี



พลังงาน
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พลังงาน 
เพื่ออนาคตที่ดีกวา
การใช้พลงังานเป็นปัจจยัหลกัสว่นหนึง่ในการดาํรงชวีติของ
คนไทยในทกุสังคม ไมว่า่ในเมอืงหรือชนบท การแกปั้ญหา
พลังงานดําเนนิอยา่งตอ่เนื่องและไมส่ิน้สดุ กระทรวงพลงังาน
ในรัฐบาลชุดนี้ ได้พยายามสร้างเสถียรภาพและระบบ
ที่มีความมั่นคงยั่งยืน ส่วนในชุมชนมีการพัฒนาการใช้
พลงังานชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง พฒันาพลงังานทางเลอืก โดยยดึ
แนวทางตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง รวมทัง้มองไปในอนาคต
ด้วยการพัฒนาการใช้ไฟฟ้าแทนนามันสําหรับรถยนต์
การกกัเกบ็พลงังาน รวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาพลังงานทดแทน
ในรูปแบบตา่ง ๆ

ปญหาเชื้อเพลิง 
จากการพยุงราคากาซและดีเซล

ในระดับประเทศภาคพลังงานของไทยประสบปัญหาการ
จัดโครงสร้าง โดยเฉพาะดา้นราคาพลังงาน ทําให้กองทุน
นามันเชื้อเพลิง มียอดหนีสู้งถึง 7,368 ลา้นบาท (ณ วันที่
22 พ.ค. 2557 กอ่นรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ซึง่สว่นใหญเ่กดิจากรฐับาลทีผ่า่นมา มุง่หวงัรักษาระดบัราคา
กา๊ซหุงต้มและนามันดีเซล เพื่ออุดหนุนภาคครัวเรือนและ
ภาคขนสง่ นาํเงินทีเ่ก็บจากผูใ้ช้นามนัเบนซนิและแกส๊โซฮอลล์
ระดบัสงู เขา้กองทนุนามนัเชื้อเพลงิ ตลอดจนโครงสร้างภาษี
ทีไ่มเ่สมอภาคระหวา่งชนดินามัน เกดิการบดิเบอืนในการใช้
เช่น ผูใ้ช้แกส๊โซฮอลลต์อ้งจ่ายเขา้กองทนุฯ ถงึ 4 บาท จาก
ปกติทีค่วรจ่ายเพียง 2 บาท 

ปรับโครงสรางราคานํ้ามันและกาซ
สรางเสถียรภาพ

เมือ่ราคากา๊ซแอลพจี ีซึง่เป็นกา๊ซหงุตม้ถกูกวา่นามนั หลายคน
ต้องเสียเงินไปเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิงของรถ ให้ใช้ก๊าซ
แอลพีจีได้ เพื่อให้จ่ายค่าเช้ือเพลิงน้อยลง ซึ่งเป็นการ

จัดระเบียบ กาซแอลพีจี 
ผลพวงจากนํ้ามันแพง

กา๊ซแอลพีจ ีผลติไดจ้ากกระบวนการกลัน่นามนั และการแยก
กา๊ซธรรมชาติ กลายเป็นเชื้อเพลิงทีใ่ช้กันมากขึ้น ในช่วงที่
ราคานามันสงู เนื่องจากรฐับาลในอดตีแทรกแซงราคา โดย
ใช้เงินกองทุนนามันฯ ไปพยุง จนบางปีกองทุนมีสภาพ
ตดิลบนบัแสนลา้นบาท กา๊ซแอลพจี ีกลายเป็นเชือ้เพลงิรถยนต์
ทัง้ ๆ ทีไ่มค่วรใช้กับรถยนต์ รถทีต่ิดแกส๊ไมว่่าจะเป็นแกส๊
ชนิดใดก็ตาม เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น โอกาสที่จะเกิดความ
เสีย่งทําให้ไฟลุกไหมค้อ่นขา้งสูง

ใช้เชือ้เพลิงผดิประเภท เกิดสถานบีริการกา๊ซแอลพจีอียา่งรวดเรว็
ถงึ 2,000 แห่ง ในช่วงราคานามนัพุง่ ปี 2558 มยีอดรถยนต์
ใช้กา๊ซแอลพจี ีถงึกวา่ 1,240,000 คนั จนถงึปัจจบุนั รฐับาล
โดยกระทรวงพลังงาน ได้เข้ามาแก้ปัญหาทั้งระบบ พลิก
กองทุนนามันฯ เป็นบวก และเป็นหลักประกันในการสร้าง
เสถยีรภาพของราคาเชื้อเพลิง

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 12
พลังงาน
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การแกปญหาพลังงานเพื่อผูบริโภค
และสรางเสถียรภาพ

ภายหลังรัฐบาลเขา้มาบริหารประเทศ จึงได้แกไ้ขปัญหา
หนีสิ้นสะสมของกองทุนนามันเชื้อเพลงิ ทยอยลดภาระของ
กองทุนฯ ด้วยการปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ
โดยยึดหลักที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติให้
ความเห็นชอบ 7 ขอ้ ดังนี้
1. ราคาพลังงานตอ้งสะทอ้นตน้ทุนแทจ้ริง
2. ราคานามันเชื้อเพลิงในภาคขนส่ง ควรจะมีอัตราภาษี
    สรรพสามิตทีใ่กลเ้คียงกัน
3. กองทนุนามนัฯใช้เพื่อรกัษาเสถยีรภาพราคาและสง่เสรมิ
    พลังงานทดแทน
4. ลดการชดเชยขา้มประเภทเชื้อเพลงิ (Cross Subsidy)
5. คา่การตลาดอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสม
6. ช่วยเหลือกลุม่ผูม้ีรายไดน้อ้ย 
7. เกบ็เงินเขา้กองทนุนามนัฯในแตล่ะประเภทเชื้อเพลิงใน
    อัตราทีใ่กลเ้คียงกันตามคา่ความร้อน 

กาซหุงตม 
พัฒนาอยางมีเสถียรภาพ

กา๊ซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวทีร่ัฐบาลทีผ่า่นมายังคง
ควบคมุราคาไวเ้พื่อภาคครวัเรือน แตก่ารตรงึราคาไวใ้นระดบั
ตากว่าต้นทุนการผลิตและจัดหาต่อเนื่องเป็นเวลานาน
สง่ผลกระทบตอ่พฤตกิรรมการใช้ในภาคสว่นตา่ง ๆ เกดิการ
บิดเบือนโครงสร้างตลาดจนนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ตามมา 
และในเดอืน ก.พ. 2558 ไดป้รบัราคาให้สะทอ้นตน้ทนุมากข้ึน 

ในปี 2560 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
ได้ออกแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลจีพีทั้งระบบ
โดยยงัควบคมุกิจการทีเ่ป็นการผกูขาดโดยธรรมชาตใินสว่นของ
โรงแยกกา๊ซฯและลดการควบคุมลงในส่วนของการนําเขา้
และโรงกลัน่นามันเพื่อเปิดตลาดให้ภาคเอกชนแขง่ขันกัน
ไดเ้พิม่ขึ้น โดยเริม่ตน้จากการเปิดเสรีนําเขา้จนนําไปสูก่าร
เปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลจีพีทั้งระบบ ให้ยกเลิกการกําหนด
ราคาขายสง่จากภาครฐั กา้วขา้มระบบราคาแบบกึ่งลอยตัว
ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี 2544 ไปสู่ระบบราคาแบบลอยตัวเต็ม
ทีซ่ึ่งผูค้า้สามารถกําหนดทัง้ราคาขายสง่และราคาขายปลีก
เองได้

ผลจากการแกไ้ขปัญหาดงักลา่ว ไดม้กีารปรับราคาพลงังาน
เกือบทุกประเภทให้สะท้อนต้นทุน โดยการปรับรูปแบบ
การคาํนวณตน้ทนุกา๊ซหงุตม้ พร้อมทัง้มาตรการปรบัอตัราภาษี
สรรพสามิตของกลุม่นามันเบนซินและนามันดีเซลหมุนเร็ว
ให้มอีตัราใกลเ้คยีงกนัและปรับกองทนุนามนัให้อยูใ่นอตัรา
ทีเ่หมาะสม โดยคาํนึงถงึหลกัการใช้เงนิกองทนุเพื่อใช้ในการ
รักษาเสถียรภาพราคา ส่งเสริมพลังงานทดแทน ส่งผลให้
กองทุนมีฐานะดีข้ึนเป็นบวก โดย ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2561
มีฐานะกองทุนสุทธิ 30,675 ลา้นบาท

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 12
พลังงาน
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การจัดการพลังงานชุมชน
ฐานพัฒนาทองถิ่น

เมื่อชุมชนรู้ว่า มีอะไรที่จะใช้เป็นทรัพยากรในการผลิต
พลงังานได ้เช่น มมีลูสตัวเ์พือ่ใช้ทาํกา๊ซชวีภาพได ้มตีน้ไมท้ีเ่ป็น
พลงังานชวีมวล มีนามนัใช้แลว้เป็นไบโอดเีซลได ้จากปี 2543
เริม่มโีครงการพลงังานยัง่ยนืในทอ้งถิน่ภาคอสีาน 5 จงัหวดั
สมาคมเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม ได้ร่วมกับรัฐบาลเดนมาร์ก
เพื่อเพิม่การใช้งานของพลงังานทางเลอืกและกอ่ให้เกดิความ
ยั่งยืนแก่ชุมชน จนมีการแปรรูปเป็นโครงการวางแผน
พลังงานชุมชน ในปี 2556 มีชมุชนเขา้ร่วม 1,095 แห่ง และมี
แผนพลงังานจังหวดั ใน 76 จงัหวดั

สงเสริมการใชพลังงานธรรมชาติ
และพลังงานทดแทน

การใช้พลังงานจากธรรมชาติเป็นทางเลือกหน่ึง ที่รัฐบาล
เนน้สง่เสรมิ เพื่อลดตน้ทนุ ดว้ยการผลติไฟฟ้าพลงังานแสง
อาทติย ์ทัง้จากครวัเรอืน ภาคราชการและสหกรณก์ารเกษตร
เปิดให้มีการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานใช้เชื้อเพลิงไดม้าก
กวา่ 1 ประเภท ทัง้พลงังานจากธรรมชาต ิเช่น แสงอาทติย์
ลม กับพลังงานชีวภาพ เช่น ชีวมวล เพื่อลดความผันผวน
ของพลงังานทดแทน สร้างความมัน่คงตอ่ระบบไฟฟ้า และ
ยังลดการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่โดยไม่จําเป็น ภายใต้แผน
พฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ.2558 - 2579 
ทั้งยังส่งเสริมและมุ่งเน้นการใช้ระบบกักเก็บพลังงาน
พร้อมสง่เสรมิยานยนตไ์ฟฟ้า สนับสนนุสถานอีดัประจไุฟฟ้า
สนับสนุนให้เปลีย่นรถตุก๊ตุก๊เป็นรถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้า

“รปูแบบการใชพลงังานของไทยก  ลังเปลีย่นไปสู
สิง่ทีด่กีวา มัน่คงกวา และมีเสถยีรภาพมากกวา”

ำ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 12
พลังงาน

รฐับาลชดุนีไ้ดข้ยายผลดว้ยการยกระดบัอาสาสมคัรพลงังาน
ชุมชน ทําให้ปัจจุบันมีบุคลากรเพื่อพัฒนาพลังงานชุมชน
อยา่งเป็นระบบ เกือบ 10,000 คน สร้างการมีสว่นร่วมกับ
ชุมชน จํานวน 1,600 แห่ง เกิดอาชีพด้านพลังงาน เกือบ
200 แห่ง สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหม่ ๆ
สร้างโอกาสพฒันาตอ่ยอดสูวิ่สาหกิจชุมชน เกิดรปูแบบบา้น
ประหยัดพลังงานและเกิดครัวเรือนใช้พลังงานทดแทน



*หมายเหตุ - รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ
ขอ้มูล ณ วันที ่31 พ.ค. 2561
ทีม่า - กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพ์ลังงาน
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(ม.ค - มี.ค.)

* การผลิตไฟฟ้า  19,684

แสงอาทิตย์ 6,000

พลังงานลม 3,002

พลังนาขนาดเล็ก 376

พลังนาขนาดใหญ่ 2,960

30

ขยะ 550

กา๊ซชีวภาพ 1,280

ชีวมวล 5,570

สัดสว่นการใช้พลังงานทดแทน (%)

 ผลการดาเนินงานป

เปาหมาย

7,962

1,419

233

172

2,960

131

372

2,726

12.94

9,436

2,446

507

182

2,960

145

434

2,814

13.83

10,237

2,697

627

182

2,960

191

475

3,157

14.49

10,357

2,697

695

187

2,960

191

481

3,197

15.60

(หนว่ย:เมกะวัตต)์

เปาหมายการใชพลังงานทดแทน

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 12
พลังงาน
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ประมาณการฐานะกองทุนนํ้ามันและเชื้อเพลิง

ทีม่า - สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคก์ารมหาชน) (สบพน.)

นามัน แอลพีจี รวม

สินทรัพยร์วม 38,198 9,112 47,310

หนีส้ินรวม 6,422 5,801 12,223

ฐานะกองทุนสุทธิ 31,776 3,311 35,087

นามัน แอลพีจี รวม

สินทรัพยร์วม 36,059 5,175 41,234

หนีส้ินรวม 5,725 4,834 10,559

ฐานะกองทุนสุทธิ 30,334 341 30,675

 (หนว่ย - ลา้นบาท)

ป

ป        (สิ้นสุดวันที่ 17 มิถุนายน)

LPG LPG

LPGLPG

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 12
พลังงาน



เกษตร 4.0
Agr i cu l t u r e
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เกษตรกรไทยเป็นส่วนสําคัญทัง้ภาคการผลิตอาหารเพื่อ 
การบริโภคให้กับคนในประเทศ และส่งออกสู่ตลาดโลก 
รวมถึงเป็นแหล่งวัตถุดิบสําคัญในการแปรรูปของ 
ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนรองรับการแก้ไขปัญหา 

ผลกระทบจากภาคแรงงานเมื่อเกิดภาวะปัญหาเศรษฐกิจ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดําเนินการขับเคล่ือน 
การปฏิรูปภาคการเกษตรเป้าหมายสําคัญเพ่ือยกระดับ
คณุภาพชวีติของเกษตรกร ให้มรีายไดเ้พิม่ขึ้น และมคีวาม
ภาคภูมใิจในอาชีพเกษตรกร ซึง่เริม่ดาํเนนิการตัง้แตปี่ 2559
เป็นตน้มา เพ่ือให้ภาคการเกษตรหลดุพน้จากปัญหาซาซาก
เช่น ราคาผลผลิตทีข่าดเสถียรภาพ การใช้ปัจจัยการผลิต
ที่ไมเ่หมาะสม ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และปัญหาหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรที่ยังอยูร่ะดับสูง
เพราะผลผลติทีเ่นา่เสยีงา่ย และออกสูต่ลาดมากกระจกุตวั
ตามฤดกูาล ประกอบกบัภาคการเกษตรยังพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นหลัก

กลไกสําคัญที่ทําให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรนั้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดก้าํหนดแนวทางและนโยบาย 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564)  

ยทุธศาสตร์เกษตรและสหกรณ ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
แผนพัฒนาการเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
และการปฏิบติัตามพนัธสัญญาระหวา่งประเทศทีส่าํคญัตา่ง ๆ 
โดยมีเป้าหมาย

การปฏริปูการเกษตรให้สามารถผลติ และยกระดบัมาตรฐาน 
สินคา้เกษตรให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพการแขง่ขันด้วย 
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและ 
สิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุล ยัง่ยืน ดังจะเห็นไดจ้ากการดําเนิน 
งานปฏิรูปภาคการเกษตรผา่นโครงการสําคัญ ในช่วงการ 
บริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ไดแ้ก่

เกษตรกรมั่นคง 
ภาคการเกษตรมั่งคั่ง 
ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืน

การเกษตร
การปฏิรูปภาค

เรื่องที่ 13
เกษตร 4.0

“การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสราง
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกร”

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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เกษตรกรพฒันาเกษตรกรดว้ยกนัเองจึงจะเกดิความเขม้แขง็ 
และยัง่ยืน โดยพัฒนายกระดับศักยภาพ ศพก. 882 ศูนย ์
และขยายศูนยเ์ครือขา่ย 10,533 ศูนย์

มีความเปนอยูที่ดีขึ้น
(ปเพาะปลูก 2559/2560)

1. จัดตั้งศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)

แนวคิด

มแีหลง่เรยีนรูก้ารผลติสนิคา้เกษตรทีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
สาํหรบัชุมชน และเป็นศนูยก์ลางการบริการและแลกเปลีย่น 
ความรู้ ขอ้มูลขา่วสารของหนว่ยงานต่าง ๆ กับเกษตรกร 
ในชุมชน

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

สนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน 
เพื่อให้เกดิการรวมกนัผลติและรวมกนัจําหนา่ย โดยมตีลาด 
รองรับทีแ่นน่อน

แนวคิด

เกษตรกรสามารถลดตน้ทนุการผลิตและมผีลผลติตอ่หนว่ย 
เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต ้
การบูรณาการของหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน มกีารดําเนนิการ 
แลว้ใน 78 สนิคา้ 2,635 แปลง พื้นที ่3.42 ลา้นไร่ 

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

2. ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ 

หนี้สิน

*โดยหนี้สินสวนใหญเปนการ
ใชหมุนเวียนเพื่อทาการเกษตร 

บาท/ครัวเรือน
123,454

+0.62%

ํ

มีรายไดเงินสด
ทางการเกษตร

บาท/ครัวเรือน
160,932

+2.34%

มีรายไดเงินสด
นอกการเกษตร

บาท/ครัวเรือน
148,346

+3.60%

มีรายไดเงินสด
ทั้งป 2560

บาท/ครัวเรือน
309,278

เกษตรกร

เรื่องที่ 13
เกษตร 4.0

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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เกษตรกรเขา้ร่วม 258,229 ราย ในภาพรวมประสบผลสาํเรจ็ 
ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง เช่น ขา้ว 19% ปศุสัตว์ 5 % 
ประมง 9 % รวมถงึผลผลิตยงัเพิม่ขึน้ เช่น ขา้ว 13% ปศสัุตว ์
16% ประมง 8% และเกษตรกรทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ มรีายได ้
เพิม่ขึ้นรายละ 992-1,565 บาท/ไร่

ปรบัเปลีย่นการผลติและการใช้พื้นทีก่ารเกษตรให้เหมาะสม 
กับสภาพพื้นที ่สังคม และเศรษฐกิจ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 40,946 ราย มีการลดการ 
ปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสมได้ถึง 190,319 ไร่ รวมถึง 
พัฒนาระบบแผนทีเ่กษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
บนสมาร์ทโฟน ในระบบ Android เพือ่ให้เกษตรกร/ประชาชน 
ได้เข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร   
ในการบริหารจัดการพื้นทีไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

เพื่อให้ผลผลิตสินคา้เกษตรเป้าหมายทีผ่ลิตได ้มีคุณภาพ 
มาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ี (GAP)

สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรอง GAP จะสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และได้รับความเชื่อมัน่จากผูบ้ริโภคยุคปัจจุบันที่ใส่ใจใน 
การรักษาสุขภาพ ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผ่านการประเมินแปลง 
เบือ้งตน้ และสง่ให้หนว่ยตรวจสอบรับรองตามระบบมาตรฐาน 
GAP รวม 32,707 ราย การตรวจรบัรองพชื ประมง ปศสุตัว ์
โดยตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชในระบบ GAP ผัก/ผลไม ้
91,777 แปลง/63,637 ราย/475,325 ไร่ ตรวจประเมิน 
มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นา 32,444 ฟาร์ม ตรวจ 
ประเมินมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ 16,343 ฟาร์ม และตรวจ 
วิเคราะห์คุณภาพสินคา้ประมง 71,634 ตัวอยา่ง/ปศุสัตว ์
336,829 ตัวอยา่ง 

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

มุ่งเน้นให้เกษตรกรเพิ่มพื้นที่การทําเกษตรอินทรีย์ เพิ่ม 
ปริมาณการคา้ และการบริโภคสินคา้เกษตรอินทรีย ์

เกษตรกรได้รับการอบรม 11,585 ราย สนับสนุนปัจจัย 
การผลิต 2,150 ราย พัฒนาต่อยอดการผลิตการแปรรูป 
17 กลุ่ม พัฒนาต้นแบบโรงสี 2 แห่ง และสหกรณ ์5 แห่ง 
พฒันาตลาดสเีขยีว 18 แห่ง การตรวจรบัรอง/ตอ่อายมุาตรฐาน  
21,264 ราย ตรวจประเมินแปลงเบ้ืองตน้ 2,340 ราย พฒันา 
กลุ่มเกษตรกรสู่การรับรอง (PGS) 980 ราย นอกจากนัน้ 
ยังเชื่อมโยงสนบัสนนุเกษตรอินทรยีแ์ปลงใหญ ่9 แปลง และ 
จดัทําแผนที ่organic mapping ผูไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
มกษ. มาตรฐานเอกชน และ PGS เพือ่แสดงทีต่ัง้ของแปลงเกษตร 
อนิทรยี ์จาํนวน 10,754 ราย 141 กลุม่ พื้นที ่227,137.94 ไร่

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

3. การบรหิารจดัการพืน้ทีเ่กษตรตามแผนที่ 
การเกษตรเชิงรุก

4. การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสู 
มาตรฐาน 

5. การสงเสริมเกษตรอินทรีย 

เรื่องที่ 13
เกษตร 4.0

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่สมัครใจ และมีคุณสมบัติตาม 
หลกัเกณฑ ์70,000 ราย ในพื้นที ่882 อาํเภอ นาํหลกัการ 
เกษตรทฤษฎีใหมม่าปรับใช้ ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที ่
ของเกษตรกร

ช่วยลดรายจ่ายในครวัเรอืน และมรีายไดเ้สรมิ ซึง่เกษตรกร 
สามารถสร้างรายไดจ้ากการจาํหนา่ยผลผลิต 5,553 บาท/เดอืน 
ลดรายจ่ายที่ไมจ่ําเป็น/ฟุ่ มเฟือย 128 บาท/เดือน ลดต้น 
ทุนการผลิต 1,736 บาท/เดือน และแรงงานคืนถิน่เพิม่ขึ้น  
4.20%

เฉลีย่พื้นทีถ่อืครอง 15 ไร่ (30 : 30 : 30 : 10)

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

นาขาว
30 % = 3.6 ไร

สระนํ้า
30 % = 3.6 ไร

พืชสวนพืชไร
30 % = 3.6 ไร

บาน
10 % = 1.2 ไร

6. เกษตรทฤษฎีใหม
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(5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง) 

เกษตรทฤษฎีใหม
การแบงพื้นที่ทํ่ากินตามหลัก

เรื่องที่ 13
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เพื่อช่วยเหลอืและบรรเทาความเดอืดร้อนของสมาชกิสถาบนั 
เกษตรกรและคนในชุมชนเป็นหลัก โดยการรับฝาก ถอน 
ให้ยืม หรือแลกเปลีย่นสินคา้เกษตร 

มีธนาคารสินคา้เกษตร 7 ประเภท 377 แห่ง เกษตรกรได ้
รับประโยชน ์87,838 ราย โดยช่วยลดตน้ทุน/ลดรายจ่าย 
รวม 938.97 ลา้นบาท และเพิม่รายได ้รวม 117.54 ลา้นบาท

นอกจากโครงการขา้งตน้แลว้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ยังได้ขับเคลื่อนงานสําคัญอีกหลายโครงการ ไมว่่าจะเป็น 
การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง การผลิตและการตลาด 
ขา้วครบวงจร การยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองโดย 
มชิอบดว้ยกฎหมายตามมาตรา 44 มาพัฒนาพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
โครงการ Smart Farmer/Young Smart Farmer และ 
โครงการ Smart Officer

รวมถึงมาตรการความช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ การแกไ้ข 
ปัญหาอุทกภยั ปัญหาภยัแลง้ สนิคา้เกษตรตกตา และการแกไ้ข 
ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ซึง่จะเป็นสว่นสร้าง 
ให้เกิดการปฏริปูภาคการเกษตรทัง้ระบบให้เกดิการพัฒนา 
อยา่งยัง่ยืนในทีสุ่ด

เกษตรกรทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการ และประชาชนต้องการ 
ศึกษาขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกับโครงการตามนโยบายสําคัญ
เพ่ือปฏิรูปภาคการเกษตร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่จาก 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ 
หรอืศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
Call Center หมายเลข 1170 

ติดตามรายละเอียดโครงการ
ตามนโยบายสําคัญ

เพื่อปฏิรูปภาคการเกษตร

ศูนยบ์ริการขอ้มูลขา่วสาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

Call Center 1170   

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

เพื่อให้เกดิความมัน่คง ยัง่ยนืในการทาํการเกษตร จากการ 
บริหารจัดการนาทีม่ีประสิทธิภาพ

ภาพรวมปี 2560 มพีื้นทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น 0.777 ลา้นไร่ 
เพิม่ความจุเก็บกักนา 439.23 ลา้น ลบ.ม.

แนวคิด

ภาคเกษตรพัฒนาขึ้นอยางไร 

8. ธนาคารสินคาเกษตร 7. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
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คมนาคม
Tr an spo r t a t i on



พลิกโฉมประเทศ
ระบบขนสงกาวลํ้า

ในอกี 3 - 5 ปีขา้งหนา้ การเดนิทางของคนเมืองจะรวดเร็ว 
ยิง่ขึน้ ไมต่อ้งตื่นแตเ่ช้ามดืเพื่อเลีย่งรถตดิ เมื่อโครงการ 
รถไฟฟ้าสตีา่ง ๆ กอ่สร้างแลว้เสรจ็ ขณะเดยีวกันคนใน 
ต่างจังหวัดก็ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากการ 
เปิดให้บรกิารรถไฟทางคู ่ไมต่อ้งรอสบัรางหลกีทางเหมอืน 
ทีผ่า่นมา ช่วยลดระยะเวลาไดถ้งึ 30 นาท ีและมสีิง่ทีไ่ม ่
เคยเกิดขึ้นเลยในประเทศเป็นครัง้แรกทีค่นเชียงรายจะ 
ได้ขึ้นลงรถไฟจากสถานีของบ้านเกิด เมื่อรัฐบาลเร่ง 
ผลกัดนัโครงการลงทนุรถไฟฟ้าทางคู ่ช่วงเดน่ชยั - เชยีงราย 
- เชียงของให้เกิดขึ้น

ผลกัดนัการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญด่า้นโลจสิตกิส ์
และขนสง่ของประเทศอยา่งจรงิจงัและเห็นผลเป็นรปูธรรม 
หลงัจากการลงทนุชะงกังันและเริม่ลา้หลงัเมื่อสถานการณ ์
ความขัดแยง้ทางการเมืองในห้วง 10 ปีทีผ่า่นมา

การเชื่อมโยงโครงขา่ยระบบขนส่งในเขตเมือง พื้นที ่
ชนบท และระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก 
รัฐบาลและพล.อ.ประยุทธ ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ทีเ่ขา้มาบรหิารประเทศ  เม่ือเดอืน ส.ค. 2557 มกีารเร่งรดั 

โดยปัจจุบันมีโครงการเมกะโปรเจกต์ที่เปิดให้บริการ 
ไปแลว้และทีอ่ยูร่ะหวา่งการกอ่สร้างมากกวา่ 20 โครงการ 
สามารถผลกัดนัเม็ดเงินลงทนุเขา้สูร่ะบบเศรษฐกิจแลว้
ไมต่ากว่า 7 แสนล้านบาท ในขณะที่โครงการที่ได้รับ 
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และทยอยเปิดประมูล 
ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไปมีมูลค่านับล้านล้านบาท 
ทัง้นี้การกอ่สร้างโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญจ่ะ 
ใช้ระยะเวลาดําเนินการเฉลีย่อยา่งนอ้ย 3 - 5 ปี

นอกจากนั้นคนไทยยังมีรถไฟความเร็วสูงให้เลือกใช้ 
อีกด้วย ขณะที่เส้นทางการเดินทางทางอากาศ ทางนา 
และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ก็มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นมาเพื่ออํานวย 
ความสะดวกให้กับการเดนิทาง การขนสง่สนิคา้โดยเฉพาะ 
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีคุณภาพและต้นทุนที่ตาลง
ทีส่าํคญัยงัเป็นช่องทางหนึง่ในการกระจายความเจรญิไป
สูภ่มูภิาคไดร้วดเรว็ และเชื่อมตอ่การเดนิทางไปประเทศ 
เพื่อนบา้นดว้ย

“รถไฟความเร็วสูง” ช่วงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา 
หากเปิดให้บรกิารในปี 2566 จะช่วยลดเวลาในการเดนิทาง
ลงมาเหลอื 1 ชัว่โมง 17 นาท ีโดยเสยีคา่โดยสาร 535
บาท/เที่ยว/คน เทียบกับการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้ 
เวลานานถึง 4 - 5 ชัว่โมง
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โครงการรถไฟ

รถไฟทางคู

รถไฟฟา

ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

รัฐบาลนี้ เร่งรัดการเปิดประมูลรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง   
ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของโครงขา่ยขนสง่สาธารณะเพื่อแกไ้ข 
ปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 
เชื่อมตอ่โครงขา่ยรถไฟฟ้าของบทีเีอสและรถไฟฟ้าใตด้นิ 
เป็นระบบเดียวกัน

การลงทุนระบบขนส่งทางราง รัฐบาลเร่งรัดการเปิดประมูลโครงการรถไฟทางคูร่ะยะเร่งด่วนไปแล้ว
7 โครงการ รวมระยะทาง 993 กิโลเมตร

ทางด้านการเดินทางทางอากาศ มีการพัฒนา 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 จํานวน 7 
สญัญา เพื่อรองรับปรมิาณผูโ้ดยสาร 45 ลา้นคน 
ตอ่ปี 

พร้อมทัง้ขยายทา่อากาศยานดอนเมือง ทา่อากาศยาน 
ภูเก็ต ทา่อากาศยานเชียงใหม ่และผลักดันให้ 
ทา่อากาศยานอูต่ะเภาให้เป็น สนามบินเชงิพาณชิย ์
นานาชาตริองรบันกัทอ่งเทีย่วไทย และตา่งประเทศ 
ทีเ่ขา้มามากขึ้น
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ดวยความตัง้ใจจรงิของรฐับาลในชวงเวลา
กวา 3  ป จะเห็นไดวาสามารถผลักดัน 
การลงทุนโครงการเมกะโปรเจกตไดมาก 
ที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐบาลทุกชุดที่ผานมา 

และโครงสรางเหลานีจ้ะมสีวนสาคญัอยางมาก 
ในการพลิกโฉมประเทศไทยใหกาวสูบทบาท 
ผูนํ่าในภูมิภาคอยางแข็งแกรง มั่งคั่ง และ 
ยั่งยืนในระยะยาว

มอเตอรเวย

ทาเรือชายฝง 

รฐับาลยงัไดผ้ลกัดนันโยบายการกระจายความ 
เจรญิสูภ่มูภิาค ดว้ยการเร่งรดัให้มกีารเปิดประมลู 
และก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก ่
สายพทัยา – มาบตาพดุ บางปะอนิ – นครราชสมีา 
และบางใหญ ่– กาญจนบรุ ีเพ่ือช่วยเสรมิศกัยภาพ 
ดา้นคมนาคมขนสง่ทางถนนและระบบโลจิสตกิส ์

ทัง้นี ้รัฐบาลมุง่เนน้สนับสนุนและอํานวยความ 
สะดวกให้กบัภาคการสง่ออกและนาํเขา้ ยกระดบั 
ทา่เรอืแหลมฉบงั โดยพัฒนาทา่เทยีบเรอืชายฝ่ัง 
(ทา่เทยีบเรือ A) และพฒันาศนูยก์ารขนสง่ตูส้นิคา้ 
ทางรถไฟ ตลอดจนเร่งรดัการลงทนุทา่เรอืแหลมฉบงั 
เฟส 3 

นอกจากนี ้รัฐบาลอยูร่ะหวา่งผลักดันโครงการ 
พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคใน 17 เมือง 
ไดแ้ก ่เมอืงชายแดน 9 แห่ง และเมอืงในภูมภิาค 
8 จังหวัด

รองรบัการขยายทางเศรษฐกจิ สง่เสรมิภาคธรุกจิ 
การคา้ และการทอ่งเทีย่ว เนื่องจากเป็นเสน้ทาง 
ทีส่ามารถรองรบัการเดินทางและการขนสง่สนิคา้ 
เชื่อมโยงไปทัว่ทุกภูมิภาค รวมทัง้แกไ้ขปัญหา 
การจราจรตดิขดั เป็นการเพิม่ทางเลอืกให้ผูใ้ช้ 
เสน้ทาง และพัฒนาไปสูก่ารเป็นศูนยก์ลางการ 
คมนาคมขนสง่ของภูมิภาคอาเซียน
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ทางอากาศทางนํ้าทางถนนทางราง

3
โครงการ

15
โครงการ

1
โครงการ

1
โครงการ

ทางอากาศทางนํ้าทางถนนทางราง

18
โครงการ

5
โครงการ

3
โครงการ

3 7
โครงการ

อื่นๆ

โครงการ

จํานวน 36 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 895,757 ลา้นบาท

จํานวน 20 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 1,796,385 ลา้นบาท
แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ.2560

คมนาคม
เรื่องที่ 14รอยเรื่องเลา

กาวไกล ไทยทะยาน



แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสงระยะเรงดวน พ.ศ.2561
รวมทัง้สิน้ 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมกวา่ 2,021,283 ลา้นบาท

ทีม่า : สํานักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร

หมายเหตุ : แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนสง่ ในระยะ 8 ปี (ปี 2558 - 2565)
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ครม.และคณะกรรมการอนุมัติแลว

วงเงินลงทุนรวม 914,012 ลา้นบาท

9
ยกมาจากแผนป

โครงการ

32 โครงการ

3 โครงการ

2559
ยกมาจากแผนป

2560
ยกมาจากแผนป

ใหม

ภายในป 2561 จํ้านวน 23 โครงการ
กาลังกอสรางํ

วงเงินลงทุนรวม 1,107,271 ลา้นบาท

ภายในป 2561 จานวน 21 โครงการํ
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ทองเที่ยวไทย
Tou r i sm



บูมทองเที่ยว
กระจายรายไดทั่วไทย
ทุบทุกสถิติที่เคยมีมา ภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดนี ้
ปรากฏวา่จํานวนนักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศเพิม่ขึ้นตอ่เนื่อง
ทุกปี 

โดยเฉพาะในปี 2560 มีนักทอ่งเที่ยวต่างประเทศเดินทาง 
เข้ามาเที่ยวประเทศไทยสูงถึง 35.38 ล้านคน มากที่สุด
ในประวัติศาสตร์ และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศมากถึง 1.82 
ลา้นลา้นบาท

ทีม่า : กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา
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นักทองเที่ยว
ตางชาติในรอบ

ป 2551

สรางรายได

10 ป
(พ.ศ.2551-2560)

สถิติ

0.83%
0.57 ลานลานบาท

ป 2552

สรางรายได
0.51 ลานลานบาท

2.98%
ป 2553

สรางรายได
0.59 ลานลานบาท

12.63%
ป 2554

สรางรายได
0.77 ลานลานบาท

20.67%
ป 2555

สรางรายได
0.98 ลานลานบาท

16.24%
ป 2556

สรางรายได
1.20 ลานลานบาท

18.76%

ป 2557

สรางรายได
1.14 ลานลานบาท

6.54%
ป 2558

สรางรายได
1.44 ลานลานบาท

20.44%
ป 2559

สรางรายได
1.64 ลานลานบาท

8.91%
ป 2560

สรางรายได
1.82 ลานลานบาท

8.77%
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ในช่วงเกอืบ 4 ปี ของการบรหิารงานของรฐับาลชุดนีป้ระเทศ 
ไทยสงบ เรียบร้อย และรัฐบาลมีนโยบายออกมาตรการ 
เพื่อสนบัสนุนภาคการทอ่งเทีย่วอยา่งจริงจงั ทัง้การทอ่งเทีย่ว 
จากต่างประเทศ และการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อ 
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และกระจายเม็ดเงิน 
ไปสูท่อ้งถิน่โดยตรง

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต ์
ชงิแชมป์โลก รายการ “โมโต จีพ”ี ประจาํปี 2561 - 2563 (3 ปี) 
ร่วมกับองค์การการท่องเที่ยวโลกว่าด้วยการจัดงาน 
วันท่องเที่ยวโลกปี พ.ศ.2559 (World Tourism Day : 
WTD2016) ทีป่ระเทศไทย จัดทาํแผนยทุธศาสตร์การทอ่งเทีย่ว 
โดยชมุชนอยา่งยัง่ยนื พ.ศ.2559 - 2563 (CBT Thailand) 

ขณะเดยีวกนั รฐับาลยงัให้การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิอนรุกัษ ์
ในพื้นทีป่่าชายเลน ในพื้นทีป่่าในเมือง 

รวมถึงกําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติในกรณีที่ประสบภัยที่อยูน่อกเหนือ 
ความคุ้มครองของการทําประกันภัยเดินทางเพื่อสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายัง 
ประเทศไทย เช่น กรณีที่เขา้พักในที่พักสัมผัสวัฒนธรรม 
หรือโฮมสเตย ์เป็นตน้ 

โดยมาตรการของรฐับาลมตีัง้แตก่ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว 
เมอืงรองและชุมชน กระตุน้การทอ่งเทีย่วกลุม่ตลาด MICE 
(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions) 

จดัทาํโครงการจดัตัง้ศนูยป์ระชมุนานาชาตเิพื่อรองรบักจิกรรม 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสร้างสรรค์กิจกรรม 
ในชุมชนบนพืน้ฐานวฒันธรรมและอตัลกัษณ ์บรูณาการภาครฐั 
และภาคเอกชน สร้างความเขม้แขง็ในห่วงโซ่อปุทาน และสนิคา้ 
พร้อมขาย พฒันาการทอ่งเทีย่วเชงิสร้างสรรค ์และสนบัสนุน 
ผูป้ระกอบการรุ่นใหมใ่นธุรกิจบริการและทอ่งเทีย่ว

สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในพื้นที่ปาชายเลน 
และพื้นที่ปาในเมือง

เจาภาพจัดแขงขันรถจักรยานยนต
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การอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสมรรถนะ
บคุลากรดา้นการทอ่งเทีย่ว พ.ศ. .... เพื่อสง่เสรมิสมรรถนะ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวกําหนดมาตรการส่งเสริมการ 
ถ่ายทาํภาพยนตร์ตา่งประเทศในประเทศไทย และโครงการ 
สง่เสรมิและพฒันาการทอ่งเทีย่วดา้นอาหารไทย เป็นตน้

ในขณะทีผ่ลงานชิน้สําคัญของรัฐบาล คือ การปราบปราม 
ทวัร์ศนูยเ์หรยีญทีเ่ป็นปัญหาเรื้อรงัมามากกวา่ 10 ปีแมว้า่ 
ในช่วงแรกจะสร้างผลกระทบให้กับการทอ่งเทีย่วบา้ง และ 
ในระยะต่อมาการท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ และเงินที่ 
นกัทอ่งเทีย่วตา่งชาตินาํมาใช้จ่ายทีป่ระเทศไทยกต็กอยูใ่น 
เมืองไทย ไม่รั่วไหลไปยังกลุ่มทุนต่างชาติพร้อมกับการ 
ปราบปรามนอมนีิและร้านคา้ของชาวตา่งชาตทีิม่าแอบแฝง 
หาประโยชนจ์ากการทอ่งเทีย่วของไทยอยา่งเดด็ขาด รวมถงึ 
การจัดการกับมาเฟียต่างชาติที่เขา้มามีอิทธิพลในแหล่ง 
ทอ่งเทีย่วสําคัญ

รัฐบาลชุดนี้ยังได้ทําการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก โดย 
การออกโรดโชว์ในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีนักท่องเที่ยวจํานวน 
มหาศาล ขณะที่รัฐบาลได้ดําเนินการเพื่อรักษาความสงบ 
เรียบร้อยและความปลอดภัยในประเทศ ส่งผลให้มี 
นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศมคีวามเชื่อมัน่ และเดินทางมาเทีย่ว 
ประเทศไทยเพิม่ขึ้นตอ่เนื่องอยา่งทีเ่ห็นกัน

อีกทั้ง ยังเ ร่งรัดให้มีการขยายสนามบินต่าง ๆ เช่น 
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต 
และสนามบินเชียงใหม่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่เติบโต 
ขึ้นทุกวัน รวมทั้งยังมีปรับปรุงและขยายโครงข่ายการ 
คมนาคมตา่ง ๆ เพื่อให้การเดนิทางทอ่งเทีย่วมคีวามสะดวก 
และปลอดภัยตอ่ชีวิตและทรัพยส์ินของนักทอ่งเทีย่ว

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศผ่านมาตรการ 
ภาษี โดยให้ประชาชนนํารายจ่ายด้านการท่องเที่ยว คือ 
คา่บริการทีใ่ห้แกผู่ป้ระกอบธุรกิจนําเทีย่ว และคา่ทีพ่ักใน 
โรงแรม/โฮมสเตย ์ที่ขึ้นทะเบียนอยา่งถูกต้องกับกรมการ 
ทอ่งเทีย่ว มาหักลดหยอ่นภาษีไดไ้มเ่กิน 15,000 บาท

• เป็น “Big Data ด้านการท่องเที่ยว”
• ใช้งานได้ถึง 3 ภาษา ทั้ง ไทย จีน และอังกฤษ
• มีข้อมูลแล้วมากกว่า 5,000 รายการ
• อพัเดทขอ้มูลตอ่เนื่องทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง จากชมุชน 
ทอ้งถิน่ทีเ่ป็นเจ้าของแหลง่ทอ่งเทีย่ว
• สนับสนุนการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย 
ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง
• ข้อมูลน่าเชื่อถือเพราะได้รับการตรวจสอบรับรอง จาก 
หนว่ยงานของรัฐ

นกัทองเท่ียวทัว่โลกไมเคยหยุดเทีย่ว รฐับาลชดุนีก้ไ็มเคย 
หยดุพฒันา...ถาพรอมแลวออกเดนิทางไปทองเทีย่วกนั 
ใหสนุกสนานและเที่ยวอยางปลอดภัยกันไดเลย!

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้จัดทํา 
“Big Data การทอ่งเทีย่ว” เพื่อแกส้ารพันปัญหาทีข่าเทีย่ว 
(ทัว่ไทย) เคยกังวลไมว่า่จะเป็นเรื่องการหาแหลง่ทอ่งเทีย่ว 
กิจกรรมที่จะทํา เส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือ 
รายละเอยีดของโรงแรมทีพั่กทีมี่มาตรฐานไดร้บัการอนญุาต 
อย่างถูกต้อง เพียงแค่ขาเที่ยวเข้าเว็บไซต์ หรือโหลด 
แอปพลิเคชัน่มือถือ ชื่อ “Thailand Tourism Directory”
ซึง่จะมขีอ้มลูตา่ง ๆ มากมาย รฐับาลเชือ่วา่ถ้าหากมผีูใ้ช้บรกิาร 
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบนี้เป็นจํานวนมากทั้ง 
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ระบบก็จะสามารถนํา 
พฤติกรรมต่าง ๆ มาประมวลผลเกิดเป็น Big Data ด้าน 
การทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณแ์บบไดใ้นอนาคต

วนันี ้Thailand Tourism Directory พร้อมให้บรกิารแลว้ 
ทัง้บนเวบ็ไซตแ์ละแอปพลเิคชนัมอืถอื พร้อมมรีะบบรบัแจ้ง 
แกไ้ขขอ้มูล (Change Report) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ 
บริการร่วมกันแจ้งปรับปรุงขอ้มูลด้านการท่องเที่ยวให้มี 
ความครบถ้วน ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบันมากทีสุ่ด
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เคยได้ยินเสียงสัญญาณการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในอดีต 
ไหมคะ “ตู๊ดตู๊ดตู๊ด” เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้วนี่เอง 
เราก็จะนัง่รอโทรศัพท์ กับเครื่องรับสัญญาณเชื่อมต่อกัน 
อยา่งใจจดใจจ่อกอ่นจะเขา้ไปใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งการ 
ใช้งานในอดีตก็คอ่นขา้งใช้เวลาพอสมควรกวา่จะเชื่อมตอ่
และเขา้สูก่ารใช้งานในแตล่ะหนา้เวบ็ คนในเมอืงอาจจะไมม่ ี
อุปสรรคในการเขา้ถึงเทา่ไหร่นัก แตใ่นบางชุมชนหมูบ่า้น 
อนิเทอร์เนต็ก็ยงัเขา้ไปไมถ่งึดว้ยซา เหตผุลของการเขา้ไม่
ถงึเกดิจากหลายปัจจยั ทัง้มมุมองภาคเอกชนวา่เป็นการลงทนุ 
ทีไ่มก่อ่ให้เกดิกาํไร และทัง้อตัราคา่ใช้บรกิารอนิเทอร์เนต็
ทีร่าคาคอ่นขา้งสูงทําให้ผูใ้ช้งานในชนบทไมส่ามารถแบก
รบัภาระคา่ใช้จ่ายได ้ทา้ยสดุแลว้พื้นทีห่่างไกลกเ็ลยยงัมขีอ้ 
จํากัดในการเขา้ถึง

ต่อไปนีค้นไทยทัว่ประเทศจะไมต่้องนัง่รอโอกาส และการ
เชื่อมต่อแบบเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะรัฐบาลตั้งใจจะลด
ความเลื่อมลาในการเขา้ถึงขอ้มูลของขา่วสารของคนไทย
ทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการสร้าง “ทางหลวงดิจิทัล” หรือ
ถนนสําหรับ “ข้อมูลดิจิทัล” ที่มี เครือข่ายโยงใยไป
ทั่วประเทศเช่นเดียวกับทางหลวงของรถยนต์ โดยเป็น
โครงสร้างพื้นฐานสําคัญอย่างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้
ทกุคนมโีอกาสแสวงหาความรู้และรบับรกิารกนัไดอ้ยา่งเทา่เทยีม

ในอดตีความเทา่เทยีมและการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารของ 
รฐัระหวา่งเมอืงและชนบทนัน้ตา่งกนัมากไมเ่ฉพาะแคเ่คร่ืองมอื 
เครื่องไมท้ี่ไมท่ัดเทียมกัน ความลําบากของคนในชนบท 
เมื่อเจบ็ป่วยคอืหากตอ้งทาํการผา่ตดัและรกัษาโรคบางอยา่ง 
ทีโ่รงพยาบาลทอ้งถิน่ไมพ่ร้อมแลว้ กต็อ้งเดนิทางเขา้มาใน 
เมืองให้หมอวินิจฉัย ลําพังแคก่ารเดินทางขนยา้ยผูป่้วยก็ 
เป็นปัญหาแลว้ การจองควิ การรอพบหมอกท็าํให้เสยีเวลา 
เตม็กลืน 

ถนนสายใหม
ของคนไทยยุค 4.0

รัฐบาลสราง “ทางหลวงดิจิทัล” 
ตั้ ง ใจลดความเหลื่อมลํ้ า ใน
การเขาถึงขอมูลและขาวสาร
ของคนไทยทางอินเทอรเน็ต
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เจ้าเนต็ประชารฐันัน้พฒันามาจาก แนวคดิยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ปี และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที ่12 
ให้ความสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลมี 
ประสิทธิภาพสูงและเขา้ถึงได้ทัว่ประเทศ เพ่ือเหตุผลหลัก 
3 ประการ คือ การพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับ 
ประเทศอื่น การลดความเหลื่อมลา และพัฒนาศักยภาพ 
และองคค์วามรูข้องประชาชนในประเทศ ซึง่สร้างอาชพีทาํให้ 
เกิดรายไดเ้กิดผลดีตอ่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

และอาจไมท่ันการณ ์หากมีการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต หมอก็ 
สามารถวินิจฉัย ให้คําปรึกษาผ่านทางออนไลน์ อํานวย 
ความสะดวกไดโ้ดยงา่ย ช่วยทัง้ชวีติและทรพัยส์นิของผูป่้วย 
และญาติ
  
นอกจากนีเ้รื่องการสร้างอาชพี การสร้างรายไดห้าช่องทาง
การสร้างธรุกิจใหม ่ๆ ทีจ่ะเป็นโอกาสของชาวบา้นก็เป็นเร่ือง
ที่ควรสนับสนุน ดังนั้นจึงจําเป็นอยา่งยิ่งที่รัฐจะต้องสร้าง
บริ ก า ร โคร งข่ า ยอิ น เทอ ร์ เ น็ ต ใ ห้ทั่ ว ทุ กหมู่ บ้ า น  
จึงเป็นตน้กําเนิดโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ซึ่งหนว่ยงานที ่
รับผิดชอบคือกระทรวงดีอี หรือชื่อเต็มวา่ กระทรวงดิจิทัล 
เพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่ร่วมกบั บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) 
ดําเนินการขยายโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่
คิดค่าบริการ หมูบ่้านละ 1 จุด โดยครัน้จะเป็นโครงขา่ย 
ธรรมดาก็อาจไม่เพียงพอ รัฐจึงจัดเทคโนโลยีเครือข่าย 
ความเรว็สงูผา่นสายเคเบิล้ใยแกว้นาํแสง (Fiber-To-The-x) 
มาให้โดยรับรองถึงประสิทธิภาพทีด่ี

โดยกระทรวงดีอียืนยันวาเราจะมี 
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใชกันทั่วไทย
ภายในป 2561 นี้แนนอน!

โครงการดี ๆ ที่ตอยอดจากเน็ตประชารัฐ

เขาถึงอินเทอรเน็ตที่บ านไดในราคาที่เหมาะสม
และเปนธรรม
เนื่องจากรัฐมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการ
เชื่อมต่อจากโครงข่ายเน็ตประชารัฐไปบ้านเรือนของ
ประชาชนโดยไมต่อ้งลงทนุโครงขา่ยดว้ยตนเอง และไมค่ดิ
ต้นทุนในส่วนโครงขา่ย ทําให้ประชาชนเลือกใช้บริการได้
ในราคาทีเ่ป็นธรรม

การซือ้ขายทางออนไลน (e-commerce) 

ผ่านระบบจุดขายของไปรษณีย์ไทย เพื่อเป็นเครื่องมือ
เพิ่มเติมสําหรับผลิตสินคา้และบริการ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 16
เน็ตประชารัฐ
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ผลการศึกษาของสหภาพโทรคมนาคม (ITU) บอกว่า 
โครงขา่ยเน็ตประชารฐัและโครงการทัง้หลายเหลา่นีจ้ะสง่ผล 
ให้สภาพเศรษฐกิจของเราดขีึน้ ทาํให้การเตบิโตของเศรษฐกจิ 
(GDP) สูงขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็หมายความว่าประเทศไทยจะ 
ขับเคล่ือนไปสู่อนาคตที่ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน บนถนนสาย 
ดจิทิลัทีจ่ะทาํให้คนไทยคุณมภีาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยไมท่ิง้ใคร 
ไวข้า้งหลัง

สนใจขอ้มลูเพิม่เตมิเขา้ไปตดิตามรายละเอยีดกนัไดเ้ลยใน 
QR Code นี้

Website เน็ตประชารัฐ

โครงการ SMEs Go Online
อบรมหลักสูตรค้าขายออนไลน์ (e-commerce) ให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม และวิสาหกิจชุมชน
ทัว่ประเทศ

เชือ่มตอโครงขายเนต็
โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์เรียนรู้การ
เพิม่ประสทิธภิาพการผลติสนิคา้เกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

เขาถึงความรูและบริการที่เปนประโยชน 

ดานสาธารณสขุ
การรกัษาพยาบาลทางไกลการเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพ

ดานการศกึษา
การศึกษาประเภทเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาฝีมือแรงงาน 

สร้างอาชีพ

ดานเกษตร
การเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร

ดานการบรกิารภาครฐั
การใช้บริการขอ้มูล ตรวจสอบขอ้มูลของตัวเอง 

SMEs
Online

คูม่ือเน็ตประชารัฐ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว
ผมนัง่ดกูาร์ตนูแอนเิมชัน่งา่ย ๆ ทีส่ื่อความถงึแรงงานตา่งดา้ว
ทีม่าทาํงานในประเทศไทย นา่สนใจทีเดยีว ในเน้ือความเขา
สื่อความวา่ ถ้าอยากทาํงานในเมอืงไทยกต็อ้งศกึษาประเพณี
ของคนไทยให้มากทีส่ดุ ความกลมกลืนจะเป็นประโยชนม์าก
เอาความดีและความเสยีสละเป็นทีต่ัง้แลว้จะทาํงานไดอ้ยา่ง
สบายใจ คตทิีห่วงัวา่จะมาแยง่งานของคนไทยนัน้ไมค่วรจะ
คิด เพราะพวกเราไม่ใช่เจ้าของประเทศ ผมว่าเขาคิดดี
ทีเดียว เนื้อหาในการ์ตูนมีรายละเอียดอยา่งนีค้รับ 
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“สวสัดคีรับเพื่อน ๆ แรงงาน (เป็นภาษาตา่งดา้วพดูไทยไมช่ดั)
การที่เรามาทํางานในประเทศไทยนั้นเพื่อความสะดวก
ในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวัน เรามาเริ่มกันที่
มารยาทในการใช้ชีวิต อยู่ในสังคมไทย ต้องไม่ลักขโมย
พชืผกัผลไมใ้นสวน หรอืในทีด่นิรกร้างวา่งเปลา่ เพราะอาจ
เป็นที่ดินมีเจ้าของ  ไมส่่งเสียงดังรบกวนคนอื่น หลีกเลี่ยง
การทะเลาะวิวาท แสดงความมีนาใจเอ้ือเฟ้ือเผื่ อแผ่
ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ขออนุญาต
เจ้าของบา้นกอ่นทีจ่ะทาํอะไร”

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้แรงงาน
ประเทศเพื่อนบา้นอยา่ง กัมพูชา ลาว และเมียนมา เขา้มา
ทํางานในบ้านเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจะ
พบเห็นการทํางานของพวกเขาได้ทั่วไป บ้างทํางานเป็น
กรรมกรกอ่สร้าง บา้งทํางานเป็นคนรับใช้ในบา้น บางครัง้
เห็นพวกเขาเข็นรถขายผลไม้ และบ้างก็หาปลาในเรือ
ประมง แต่แท้จริงแล้วแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเรานั้น 
สามารถทํางานอาชีพอะไรในประเทศไทยเราได้บ้าง
ในวนันีจ้ะมาเฉลยคําตอบกัน

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า การที่คนต่างด้าวจะทํางานใน
ประเทศไทยไดจ้ะตอ้งไดร้บัอนุญาตทาํงานจากกระทรวงแรงงาน
โดยกรมการจัดหางานกอ่น หรือเรียกว่า การขออนุญาต
ทาํงาน ซึง่งานทีแ่รงงานประเทศเพื่อนบา้น 3 สญัชาตจิะขอ
อนุญาตทํางานได้ มีเพียง 4 อาชีพ คือ งานกรรมกร
งานรับใช้ในบ้าน งานผู้ประสานงานด้านภาษา และช่าง
เครื่องยนตใ์นเรือประมงทะเล

เรื่องที่ 17
แรงงาน

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



แล้วงานเร่ขายของทัว่ไป อาหารหรือเคร่ืองด่ืม ขายผลไม ้
ขายถัว่ ขายโรต ีปรงุอาหาร งานอาชพีประเภทคา้ขาย หาบเร่
แผงลอย ขายของบริเวณทางเทา้ ขายของในตลาดที่เห็น
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) 
ทาํกนัอยูน่ัน้ ไดห้รอืไมล่ะ่ ??? คาํตอบคอื ไมไ่ด!้!และยงัเป็น
การแยง่อาชพีหรอืโอกาสในการประกอบอาชพีของคนไทยดว้ย
ดงันัน้ จึงเทา่กบัวา่ แรงงานเพื่อนบา้นชาวกมัพชูา เมยีนมา
และลาว จะทาํงานไดเ้ฉพาะตาํแหนง่กรรมกร  ผูร้บัใช้ในบา้น
ผูป้ระสานงานด้านภาษา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมง
ทะเลเพียงเทา่นัน้..นอกเหนือจากนี้ คือ ผิดกฎหมายหมด
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WelcomeWelcome

1306 0216806

บตัรประจาตวัคนซึง่ไมมสีญัชาติไทย
NON THAI IDENTIFICATION CARD

กมัพชูา(Combodian)
00 1306 155356 8

Date of Birth
เกดิวนัที่

ชือ่

ทีอ่ยู 45 ซ.รงัสติ-ปทมุธาน ี5

รอยตารวจโท

ผูอานวยการทะเบยีนกลาง
29 เม.ย. 2558
วนัออกบตัร

29 Apr. 2015
Date of Issue

28 เม.ย. 2568
วนับัตรหมดอายุ

29 Apr. 2015
Date of Issue

(อาทติย บญุญะโสภตั)

ต.ประชาฑปิตย  อ.ธญัญบรุ ี จ.ปทมุธานี

Name
น.ส. ทอน
Miss ton

2539
1996

ํ

ํ

ซึง่สามารถแจ้งเจ้าหนา้ทีเ่พื่อเขา้ตรวจสอบไดแ้ละหากถกูจบั
คนต่างด้าวก็จะมีความผิดและถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ในข้อหา “เป็นคนต่างด้าวทํางานโดยไม่ได้รับอนุญาต”
มีโทษจําคุกไมเ่กิน 5 ปี หรือปรับ 2,000 - 100,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

แต่หากแรงงานต่างด้าวมีใบอนุญาต ทํางานถูกต้องแล้ว 
แตก่ลบัพบวา่ทาํงานทีห้่ามคนตา่งดา้วทําจะมีความผดิในขอ้หา
“ทาํงานผดิเงื่อนไขในใบอนญุาตทํางานกําหนด” มโีทษปรบั
ไมเ่กนิ 100,000 บาท ตามพระราชกาํหนดการบริหารจดัการ

เรื่องที่ 17
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รอยเรื่องเลา
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การทาํงานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2560 ซึง่ในขณะนี ้ทราบวา่
พลตาํรวจเอก อดลุย ์แสงสงิแกว้ รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
แรงงานมนีโยบายให้ กรมการจดัหางานดาํเนินการกวดขนั
ปราบปรามจบักุม แรงงานตา่งดา้วทีแ่ยง่อาชพีคนไทยอยา่ง
จรงิจังเช่นกนั แตถ่งึอยา่งนัน้ก็ไมล่มืทีจ่ะคํานงึถึงความสําคญั
ของแรงงานต่างด้าวที่อยูใ่นประเทศ ในฐานะที่เป็นกลไก
หนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเช่นกัน 

ข่าวดีสําหรับนายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นแรงงานต่างด้าว
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 ให้แรงงาน
ตา่งดา้วสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา จัดทําหรือปรับปรุง
ทะเบียนประวัติตรวจลงตรา (VISA) ขออนุญาตทํางาน 
ขึ้นทะเบียนเป็นผูป้ระกันตนหรือทําประกันสุขภาพให้แล้ว
เสรจ็ตามกาํหนดเวลา ณ ศนูยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop 
Service : OSS) ทีต่ัง้ขึ้นในทกุจังหวดั เพื่อให้มีฐานขอ้มลู
ของแรงงานตา่งดา้วทัง้ 3 สัญชาติทีท่ํางานในประเทศไทย
มเีอกภาพเป็นหนึง่เดยีว เพื่อใช้ในการบรหิารจดัการแรงงาน
ตา่งดา้วและหนว่ยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้ และเพื่อให้เป็นแรงงานที่เข้าเมืองและทํางาน
ได้อยา่งถูกต้องตามกฎหมาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) แถลงผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อยา่งยัง่ยืน ตอนหนึ่งว่า เรื่องแรงงานต่างด้าว วันนี้ดีใจที่
คนไทยตื่นตัวในเรื่องกฎหมายและการปฏิรูปมากขึ้น
ซึง่อยากให้เขา้ใจตรงกนัวา่ ปัญหาแรงงานตา่งดา้วเป็นสว่น
หนึ่งของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของกฏหมายค้ามนุษย์
เราแสดงเจตนารมณช์ดัเจนในเวทีระหวา่งประเทศวา่ จะป้องกนั
และต่อต้านการค้ามนุษย์ให้ถึงที่สุด การจัดระเบียบการ
ทํางานของคนต่างด้าว โดยดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปลายปี 2557 ดว้ยการตอ้นแรงงานตา่งดา้วทีอ่ยูน่อกระบบ
ให้เขา้มาอยูใ่นระบบ แกปั้ญหาเศรษฐกจิ สังคม ความมัน่คง

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและสถานการณก์ารคา้
มนษุยด์ขีึ้นตามลาํดบั  จนสหรฐัอเมริกาไดป้รบัสถานะของ
ประเทศไทยขึน้จากระดบั 3 มาอยูร่ะดบั 2  หรือประเทศทีม่ี
ความพยายามอยา่งเห็นไดช้ดัทีจ่ะพฒันาให้ถงึระดบัมาตรฐาน 
เมื่อวนัที ่28 ม.ิย. 2561 ทีผ่า่นมา  ซึง่สถานะของประเทศไทย
ดีขึ้นกว่า 2 ปีที่ผา่นมา  ที่อยูใ่นระดับที่ 2 เฝ้าระวังทําให้
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เกิดความเชื่ อมั่นต่อรัฐบาลไทยมากขึ้น ทีนี้พอรู้แล้ว
ว่าแรงงานต่างด้าวสามารถทํางานอาชีพใดได้บ้าง ก็เป็น
ประโยชนใ์นการช่วยสอดส่องดูแลการทํางานของแรงงาน
ตา่งดา้วทีอ่ยูใ่นประเทศไทย เพื่อไมใ่ห้แยง่อาชพีของคนไทย
มากเกินความเหมาะสมและพอดี ซ่ึงหากผูอ่้านมีขอ้สงสัย
หรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
สาํนกังานจัดหางานจงัหวดัทกุจงัหวดั สํานกังานจดัหางาน
กรงุเทพมหานครพ้ืนที ่1 - 10 หรอืโทร. สายดว่นกระทรวงแรงงาน
1506 กด 2 กรมการจัดหางาน มีคําตอบทุกขอ้ทีส่งสัย

แรงงานตางดาวที่ถูกกฎหมาย

ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2561  มีแรงงานต่างด้าว 3
สัญชาติ มาขึ้นทะเบียน จํานวน 840,736 คน

ระยะที ่2 (23 เม.ย.-30 มิ.ย.2561) จาํนวน  347,067 คน

รวมแรงงานตา่งดา้วเขา้สูร่ะบบถกูตอ้งตามกฎหมายทัง้สิน้
1,187,803 คน   

ยังพิสูจน์สัญชาติไมแ่ล้วเสร็จ จํานวน 179,227 คน เป็น
กมัพชูา 129,894 คน เมยีนมา 28,194 คน ลาว 21,139 คน

การจัดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทางานํ

กัมพูชา 
350,840 คน

ลาว 
59,746 คน

เมียนมา 
777,217 คน

*หมายเหต ุ- ปัจจบัุนมีแรงงานตา่งชาติอยูแ่ละทาํงานอยา่งถกูตอ้ง

ตามกฎหมายจาํนวน 3.2 ลา้นคน

เรื่องที่ 17
แรงงาน

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



สตารทอัพ
S t a r t u p



รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 18
สตารทอัพ

ธุรกิจที่เติบโตอยางกาวกระโดด
ธุรกิจที่ตอบโจทยและกาวทันโลก
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ทุกวันนี้เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอินเทอร์เน็ตและ
ดิจิทัลเขา้มามีส่วนเกี่ยวขอ้งกับชีวิตคนไทยมากขึ้นทําให้
พฤตกิรรมการใช้ชวิีตของทกุคนเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็
และโดยที่ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนํามาซึ่ งโอกาส 
คนรุ่นใหม่ที่มีหัวคิดและก้าวทันเทคโนโลยีจึงมีโอกาสที่
นา่ตื่นเตน้ในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ

หลาย ๆ ทา่นคงเคยไดย้นิคาํวา่ “สตาร์ทอพั” ทีแ่ปลตรงตวั
ได้ว่า “การเริ่มต้น” เมื่อพูดในเชิงธุรกิจแล้ว Startup คือ
ธรุกิจทีมี่โอกาสเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดโดยอาศยัแผนธุรกจิ
หรือเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ด้วยเหตุที่พฤติกรรมและ
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุนีเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็
จึงเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายใหมส่ามารถแขง่ขันกับ
บริษัทใหญ่เจ้าตลาดได้มากขึ้นโดยใช้นวัตกรรมและ
แผนธุรกิจแบบใหม่ในการตอบโจทย์ความต้องการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งทนัทว่งท ี

อย่างไรก็ดีแม้ Startup จะเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสให้
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามคิดสร้างสรรค ์สามารถหาผูร่้วมลงทนุ
และสร้างการขยายตวัของธรุกจิไดอ้ยา่งรวดเรว็ในระยะเวลา
เพียงไม่กี่ปี แต่การสร้างธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนั้น
เป็นเรื่องทีม่คีวามทา้ทาย เม่ือดจูากสถติทิีผ่า่นมา กวา่ 90% 
ของบริษัท Startup นั้นประสบความล้มเหลว ด้วยเหตุนี้
รฐับาลจงึไดม้นีโยบายสนบัสนนุและช่วยเหลอืผูป้ระกอบการ
ในหลาย ๆ  ดา้นอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะเป็นการเชือ่มโยงระหวา่ง
ผูป้ระกอบการ นกัวจัิย และผูเ้ชีย่วชาญทางไอทหีรอืเทคโนโลยอีืน่ ๆ  

1. แหลงเงนิทนุ 
เช่น สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) สนบัสนนุเงนิ
ให้เปล่าแก่ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมสูงสุดที่ 1.5 ล้านบาท 
สวทช. สนบัสนนุเงินเพื่อการตอ่ยอดดา้นการตลาด 800,000
บาท/ราย และการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุนพัฒนาธุรกิจ
ให้มีนวัตกรรมที่ลอกเลียนแบบยากโดยสามารถขอเงิน
สนับสนุนสูงสุดได้ถึง 3 ล้านบาท 
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การเข้าถึงนวัตกรรมผ่านระบบวิจัยพัฒนาที่ เข้มแข็ง
การอบรมแนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนการหา
แหลง่เงินทุนและการแกไ้ขกฎเกณฑท์ีเ่ป็นอุปสรรคเมื่ อคุณ
รู้จักสตาร์ทอัพและมีไอเดียที่จะทําธุรกิจแล้ว ภาครัฐ
หลายหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้จัดให้มีตัวช่วยสําหรับคุณที่จะเริ่มธุรกิจ
สตาร์ทอพัไดง้า่ยขึน้ใน 3 ดา้นดว้ยกนัได้แก่

2. องคความรู 
จัดอบรมร่วมกับองค์กรชั้นนําที่มีชื่อเสียงด้าน Startup 
ไมว่า่จะเป็น อสิราเอล ญีปุ่่ น เกาหลใีต ้ฝรัง่เศส จนี เป็นตน้

ผูสนใจธุรกิจใหม
โอกาสทองของ

“สตารทอัพ”
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3. การพฒันาเชิงพืน้ท่ี 
ม ีMOU การพัฒนายา่นนวตักรรมประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรทกุภาคสว่น (รฐั เอกชน สถาบันการศกึษาและประชาคมสตาร์ทอพั)
โดยมพีื้นทีน่าํร่องโครงการยา่นนวตักรรมทัง้ในกรงุเทพ และตา่งจงัหวดั รวมทัง้เขตสง่เสรมิ EECi ณ จังหวดัระยอง รวมทัง้ MOU 
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovation Startup) ร่วมกับ 30 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเริม่ต้นธุรกิจข้ึนในสถาบันการศึกษา นําไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการได้ในทีสุ่ด 

2.

สร้างโปรเจคต ์
เลา่รายละเอียดของคณุ 

และแรงบนัดาลใจ

#^6
*As

&(K)
@hP

กําหนดสิ่งตอบแทน
กําหนดราคา 

โปรโมชั่นต่าง ๆ

4.

P L A N N I N G3.

วิเคราะห์เบื้องต้น
ค้นคว้าหาข้อมูล
กาํหนดกลุม่เป้าหมาย

Let’s go
เริ่มสตาร์ทโปรเจ็คต์

หาแหลง่สนบัสนนุลงทนุ
จากหน่วยงานรัฐบาล
ให้ประสบความสําเร็จ

6.5.

สร้างกระแสก่อน
เปิดตัวโดยการ
ประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ

ค้นหาไอเดีย และ
ความต้องการสิ่งที่
จะทําให้มากที่สุด

1.

BANGKOK 
INNOVATION

 DISTRICTS

Y U T H I

R AT TA N A KO S I N

m e d i c i a l  -
g o v e r n m e n t  -

c r e a t i v e  d i s t r i c t  -
g r e e n  c i t y  -

K L O N G S A N
b o h e m i a n  -

f o o d  -
t e c h n o l o g y  -

PAT U M WA N -S I A M

L A D K R A B A N G

-  f i n t e c h
-  f o o d
-  l i f e s t y l e

-  c u l t u r a l
-  l o g i s t i c
-  t r a n s p o r t a t i o n

K L U A I  N U M  T H A I
-  n e w  m e d i a
-  l o g i s t i c
-  i n d u s t r y

สดุทายการทา Startup หรอืธรุกจิอืน่ ๆ ถาผูประกอบการไมปรบัตัวใหวองไวกย็ากทีจ่ะไปรอด การสรางเครือขาย
แหงความรูและการแลกเปลีย่นระหวางผูประกอบการ นกัวจิยั และหนวยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบจงึมีความสาคัญอยางยิง่

S t a r t u p  F l o w

สามารถติดต่อขอความรู้ได้ที่สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) / Facebook : ThailandStartup
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code นี้

ํ
ํ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 18
สตารทอัพ

โดยหากใครมไีอเดยีแตไมรูจะเริม่ตนอยางไร
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ฟรี E-book:ร้าน E-bookstore ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

‘อุค๊บ’ี นา่จะเป็นชือ่ของ Startup ไทยเจ้าแรก ๆ ทีค่นสว่นใหญ่
รูจ้กั และถอืเป็นตน้แบบความสาํเรจ็ทีจ่ดุประกายให้ Startup
รุ่นน้องเดินรอยตาม โดยผู้ก่อตั้งและ CEO หนุ่มไฟแรง
คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ที่เริ่มจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงแอปพลิเคชั่นที่เปลี่ยนการอ่านหนังสือ นิตยสาร 
ให้มาอยูใ่นรูปแบบของ E-Book/E-Magazine สําหรับ
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจนเตบิโตเป็นร้าน E-book store
ทีใ่หญท่ีสุ่ดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุ๊คบี (Ookbee) เริม่ธุรกิจเมื่อปี 2555 โดยนํานิตยสารมา
แปลงไฟล์เป็นหนังสือออนไลน ์ลูกคา้ส่วนใหญซ่ึ่งเป็นคน
ที่อ่านนิตยสารที่ตีพิมพบ์นกระดาษอยูแ่ล้ว เริ่มหันมาอ่าน
E-Book ทีห่ลายคนมองวา่ราคาถกูกวา่และพกพาสะดวกกวา่
ซึง่ในระยะแรกกป็ระสบความสําเร็จในระดบัหนึง่ แตอ่ยา่งไรกด็ี
แม้คนจะอ่านหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มน้อยลง แต่ก็ไม่ได้
หมายความทัง้หมดจะเปลี่ยนมาอ่าน E-Book กลับพบว่า
คนรุ่นใหม่หันไปอ่านเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ปรากฏบน 

Facebook และ Instagram แทนการอ่านหนงัสอืหรอืนติยสาร 
โดยเฉพาะคนอายุ 12 – 24 ปี ทําให้อุ๊คบีต้องปรับโมเดล
ธุรกิจใหมใ่ห้สอดรับกับการเปลีย่นแปลงอีกครัง้ โดยลา่สุด
เมื่อต้นปี 2560 อุ๊คบีได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัท
อนิเทอร์เน็ตยกัษใ์หญจ่ากจนี ดว้ยมลูคา่เงนิลงทนุประมาณ
681 ลา้นบาท เพื่อปรบัปรุงและดแูลแพลตฟอร์มในเครืออุค๊บี
ทัง้หมด ทีใ่ห้คนมาอ่าน มาเขยีน มาสร้าง Content ของตนเอง
(User-Generated Content UGC) 

OokBee

คุณหมู แนะนําแกผู่ท้ีส่นใจจะเริม่ธุรกิจ

สรุปความจาก 
"บทสัมภาษณค์ุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ ์
รายการ StartUp Warriors" 

“ไมมีสมัยใดที่โอกาสการทดลองไอเดีย
ทางการตลาดผานทาง Social Media จะงาย
และลงทุนไมมากเทาปจจุบัน ดังนั้นสิ่งที่เรา
จะเสียใจอาจเปนสิ่งที่เราไมไดทามากกวา

 สิ่งที่เราทาแลวลมเหลว”
ํ

ํ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 18
สตารทอัพ



Pr i m a r y  C a r e  C l u s t e r

หมอครอบครัว

นพ. สนัต ิชนะชล นพ. มานะ บุญมี
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“คลินิกหมอครอบครัว 

วันนีมี้พี ่ๆ มาเยีย่มมากมายเลยครบัคณุยายเขาบอกผมวา่
เขาเป็นหมอที่จะมาดูแลครอบครัวเรา ผมถามคุณยายว่า
เรามีเงินจ้างเขาด้วยเหรอครับ คุณยายบอกผมว่าเขามา
ดูแลรักษาให้เราฟรี เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขที่ต้องการให้พวกเราและชาวบ้านทุกคนมี
สุขภาพดี เขา้ถึงบริการ ดูแลรักษาตามมาตรฐาน 

ผมบอกพีเ่ขาวา่ กอ่นพวกพีจ่ะมาพวกเราและคนในหมูบ่า้น
เวลาเจบ็ป่วย ตอ้งเดนิทางไปกวา่จะถงึโรงหมอ ตอ้งใช้เวลานาน
บางครัง้ไปแล้วหมอไมอ่ยู ่คิวยาวกว่าจะถึงยาย ผมสงสาร
ยายมากตอ้งนัง่หลบัทีเ่กา้อีย้าว แตผ่มกไ็มไ่ดว้า่หมอหรอกครบั
หมอมีนอ้ยจริง ๆ

ผมมีความสุขแทน ยาย ลุง ป้า น้า อา และทุกคนใน
หมู่บ้านทั่วประเทศจริง ๆ เลยครับ ที่ต่อไปนี้ ทุกคน
ทุกครอบครัวจะมีหมอมาดูแลอย่างใกล้ชิด  ไม่ต้องเสีย
คา่ยา คา่รกัษา ไมต่อ้งเสยีเวลาและไมต่อ้งเสยีคา่ใช้จ่ายทีจ่ะ
ออกไปโรงหมอ ไม่ต้องไปรอคิวให้เสียเวลา เสียสุขภาพ 
พี่หมอเขาบอกผมว่า เขามีคติประจําใจคือ “บริการทุกคน 
ทกุอยา่ง ทกุที ่ทกุเวลา ดว้ยเทคโนโลย”ี และ ภายใน 10 ปี
ข้างหน้าจะมีทีมหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลคนไทย 
65 ล้านคน ทําให้ทุกคนมีหมอประจําครอบครัว มีหมอ
ประจําบ้าน ผมฟังแล้วมีความสุขจริง ๆ ครับที่รัฐบาล
เขาตัง้ใจจริงทีจ่ะดแูลคนไทยทกุคน  

เรื่องที่ 19
คลินิกหมอครอบครัว

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

พลิกโฉมหนาสาธารณสุข”
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10 สหสาขาวชิาชพี
ประกอบดวย

ประโยชนของการมี
คลินิกหมอครอบครัว

มีหมอประจาตัว
และครอบครัว

ํ ทีมหมอใหคําปรึกษา 
เยี่ยมบานอยางตอเนื่อง

ครอบคลุม
รวดเร็ว ทันเวลา

หมอครอบครวั

บริการแลว 
596 ทีม 

ครอบคลุม 
76 จังหวัด

ดูแลประชากร
6,287,809 คน

ลดการใชบริการที่
โรงพยาบาลไดถึง 60%

ป พ.ศ.  2560

แพทยเวชศาสตรครอบครวั , ทนัตแพทย , เภสชักร , พยาบาลวชิาชพี
นักวิชาการสาธารณสุข ,  เจาพนักงานสาธารณสุข , นักกายภาพ 

เจาพนักงานแพทยแผนไทย , เภสัชกรรม , ทันตาภิบาล

คือ

เรื่องที่ 19
คลินิกหมอครอบครัว

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



“สุขภาพดี เริ่มตนที่บาน”

ให้บริการประชาชนทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และทุกวัย 
ตั้งแต่ตั้งครรภ์ วัยทารก วัยเด็ก นักเรียน วัยทํางาน
จนถงึวยัสงูอาย ุซึง่จะเนน้การให้บริการ ตัง้แต่การส่งเสริม
สขุภาพ งานป้องกนัโรค งานพยาบาล งานฟ้ืนฟสูภาพ และ
งานคุ้มครองผู้บริโภค ที่สําคัญคือ จะมีการทํางานเชิงรุก
ให้บรกิารถงึชมุชนและบา้น ทัง้ยงัจะมกีารให้บรกิารไดท้กุเวลา
ผา่นทางเทคโนโลย ีโดยเฉพาะการให้คาํปรกึษาประชาชน
ซึ่งจะสามารถสอบถามปัญหาเรื่องการป้องกันโรคในยาม
เจบ็ไขไ้ดป่้วยผา่นทาง LINE และ Facebook ไดต้ลอดเวลา 
ความแตกตา่งจากศูนยส์ุขภาพเดิม  คลินิกหมอครอบครัว

กค็อืตอ่ยอดให้มแีพทยเ์ฉพาะทางดา้นเวชศาสตร์ครอบครวั
และทีม ที่มีความครบถ้วนมากขึ้น เรียกได้ว่ายกระดับ 
ศูนยส์ุขภาพเดิมให้เป็นระดับพรีเมี่ยม และปรับระบบการ
ดูแลสุขภาพเป็นการร่วมกันระหว่างประชาชนกับทีมหมอ
ครอบครัว ช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยระบบเวชศาสตร์
ครอบครวัตอ่เนื่อง ทีมี่หมอประจาํครอบครวัเป็นหมอคนแรก
ทั้งหมดนี้คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาลด้าน
สาธารณสุข ทีเ่นน้การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมลา
และให้ความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพ 
เพื่อเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข 
ระบบสุขภาพยัง่ยืน 
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บทบาทของคลนิิกหมอครอบครวั

เรื่องที่ 19
คลินิกหมอครอบครัว

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน



คนอยูกับปา
Fo re s t



- 090 -

จดหมาย

ถึง พฤกษลูกรัก

อยา่งทีพ่อ่เคยเลา่ให้ลกูฟังในอดตีพวกเราเจ้าหนา้ทีพิ่ทักษป่์า 
มหีนา้ทีม่ากมายหลายอยา่ง นอกจากมหีนา้ทีป่กป้องดแูล 
ผืนป่า ยังต้องติดตามจับกุมนายทุนที่เขา้มาบุกรุกผืนป่า
เพื่อมาดาํเนนิคดดีว้ย สว่นเรื่องลาํบากใจทีเ่รามกัจะเจอกคื็อ 
การกระทบกระทั่งกับชาวบ้านที่ไม่เข้าใจ ทั้งการใช้สอย 
พื้นทีป่่าและการไมรู่้ขอ้กฎหมาย ทําให้เกิดความไมเ่ขา้ใจ 
กัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทํางานอยา่งมาก 

พฤกษ์จงจําไว้นะลูกว่าการบังคับขู่เข็ญให้คนปฏิบัติตาม 
โดยปราศจากความเขา้ใจและยอมรับนัน้ ทา้ยทีสุ่ดก็จะกอ่ 
ให้เกดิความบาดหมาง แตค่วามเขา้ใจและมนีาใจช่วยเหลอื 
กนัตา่งหากทีจ่ะทาํให้ “การอยูร่่วมกัน” เป็นไปอยา่งมคีวามสุข

พ่อก็สงสาร และเห็นใจชาวบ้านมีทั้งคนที่เดือดร้อนไม่มี 
ที่ทํากิน และคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมาย แล้วกระทําผิดติดคุก
ตดิตารางไปกม็าก การทาํความเขา้ใจกับชาวบา้นเป็นเรื่อง 
ละเอียดอ่อน 

กอ่นอื่นพอ่ตอ้งขอโทษดว้ยนีก่ผ็า่นมาเดอืนนงึแลว้ ทีพ่อ่ไมไ่ด ้
ติดต่อกลับพฤกษแ์ละแมเ่ลย เนื่องจากในป่าเขาสัญญาณ 
โทรศพัทเ์ขา้ไมถ่งึ หวงัวา่พฤกษแ์ละทกุคนทีบ่า้นคงสบายด ี
ส่วนพอ่..พฤกษ์ไมต่้องเป็นห่วง พอ่แข็งแรงและมีกําลังใจ 
ที่ดีในการทํางานเสมอ ฝากขอบคุณแมท่ี่ส่งผา้ขาวมา้มา 
ให้พอ่ด้วย ผืนเกา่มันขาดและรุ่ยมากแล้ว ได้ผืนใหมเ่ป็น 
ผา้ฝ้ายทอมือแบบนีถู้กใจพอ่มาก

สัปดาห์ทีผ่า่นมามีเรื่องวุน่วายเล็กนอ้ยแตช่ีวิตของพอ่และ
เพื่อน ๆ ในห้วยขาแขง้ก็ยังดําเนินตอ่ไปราบรื่นดี พวกเรา 
เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ถึงแม้เงินเดือนไม่มากเท่าไหร่แต่เราก็ 
ภูมใิจทีไ่ดป้กป้องพื้นป่าของประเทศไวใ้ห้ลูกหลานของเรา

พ่อเรียนรู้จากหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
ซึ่งพระราชทานแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง อกีทัง้พระราชดาํรัส “คนอยูก่บัป่า” ของ 
พระองค์ ทรงชี้ให้เห็นว่า คน กับ ป่า ต้องดูแลกันและกัน
รัชกาลที่ 10  เองท่านก็ทรงดําริให้รัฐบาลนอ้มนําศาสตร์
พระราชาต่าง ๆ มา “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุข
ปวงประชา” โดยให้หน่วยงานราชการ และทุกภาคส่วน 
ร่วมกันขับเคลื่อนแนวพระราชดําริทีพ่ระราชทานไว ้

“
คน กับ ปา 

ตองดูแลกันและกัน
”

จากปาใหญ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 20
คนอยูกับปา
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เมืองไทย..เหลือปาแคไหน

2561

54%

เราเหลือปา 32%
2533 43%เราคงเหลือ

2489
เรามีปาถึง

• แมฮ่่องสอน
• ลาํปาง
• ตาก
• เชยีงใหม่
• แพร่

คนและปาอยูดวยกันอยางมีความสุข

แหลง่นาสะอาด เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติเขาให้มัน่คง สิง่เหลา่นี ้
รฐัจะทาํให้เกดิอยา่งไรพอ่จะขอเลา่นโยบายสาํคญั ๆ 3 ดา้น 
ให้ลูกฟัง อย่างแรก การยึดพื้นที่ป่าคืนจากพวกนายทุน 
พื้นทีป่่าทีโ่ดนบุกรุกในอดีตนัน้ สว่นนึงรัฐก็จะนํามาจัดสรร 
ให้ชาวบา้นทีย่ากไร้ใช้ประโยชนต์ามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง 
ให้เขามีพื้นทีเ่ลีย้งชีพตัวเอง

จุดเปลี่ยนสําคัญที่พ่อประทับใจรัฐบาลมากคือเรื่องของ
การคํานงึถงึ “คน” มากขึน้ พฤกษเ์อ๋ยชาวบา้นทีเ่ขายากจน
อยูแ่ลว้ ป่านีแ่หละคอืชวีติ คอืพื้นทีทํ่ากนิของเขา เมื่อยากจน
เลยตอ้งมาหาประโยชนจ์ากป่า อาจจะบกุรกุพ้ืนทีป่่า บา้งก็ 
รบัจ้างพานายทนุลา่สตัวส์งวนอยา่งทีล่กูคงไดเ้หน็จากขา่ว 
ถามวา่ทาํไมเขาถงึทํา เพราะเขาไมม่จีะกนิไงลกู รฐัจึงมหีนา้ที ่
ต้องเข้าไปช่วยเหลือ สร้างเครื่องมือหากินให้เขาอยู่ได ้
สร้างสภาพแวดลอ้มทีด่ี เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล

• กาญจนบรุี
• นา่น
• ลาํพนู
• เพชรบรุี
• อตุรดติถ์

เรื่องที่ 20
คนอยูกับปา

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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เ ช่น โครงการสวนป่าประชารัฐ ซึ่ งนําพื้ นที่ ป่าของ 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และ 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง มาพัฒนารวมทั้งสิ้น 

81 พื้นที ่ให้ป่าเป็นแหลง่เรยีนรู ้พกัผอ่นหยอ่นใจ บม่เพาะ 
จิตวิญญาณอนุรักษข์องเยาวชนและประชาชน  

อยา่งทีส่อง การจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ
(คทช.) ซึง่กรรมการเหลา่นีแ้หละลกูจะมาเป็นปากเสยีงของ 
ชาวบา้นผลกัดนัการบรหิารจดัการพื้นทีป่่า ตลอดจนแนวทาง
การสร้างอาชพีให้กบัชาวบา้นสร้างเครอืขา่ยหลาย ๆ ดา้น 
ให้พวกเขาอยูไ่ดอ้ยา่งมเีกียรตแิละมีพลัง เมื่อชาวบา้นมพีื้นที ่
และมีอาชีพแล้ว การใช้ประโยชน์จากป่า เราก็ต้องปลูก 
ฝังความรักความหวงแหนในพื้นที่ป่าให้เกิดขึ้น ซึ่งป่านี้ 
พอ่ไมไ่ด้หมายถึงป่าในเฉพาะพื้นที่ที่พอ่และเพื่อน ๆ อยู ่
แตพ่อ่ยงัหมายถึงป่าในเมอืง พฤกษ์เองก็อยูด่้วย

https://www.sanook.com/travel/1401905/

ที่พฤกษ์เคยถามพอ่ว่าลําพังแค่พอ่กับเพื่อนจะทําอะไรได้
มากมายนัน้ พอ่ขอตอบลกูวา่ พอ่และเพือ่น ๆ  เป็นเพียงหน่ึงใน
เฟืองขับเคลื่อนนโยบายรัฐ แต่ประชาชนและทุกภาคส่วน
ต่างหากจะต้องเป็นกําลังสําคัญในการดูแลป่าไม ้การร่วม
ด้วยช่วยกันนี้แหละคือการผสานพลัง นี่คือนโยบายอยา่ง
สุดท้ายที่แสนจะสําคัญของรัฐบาลที่จะทําให้เรามี
ทรัพยากรธรรมชาติทีย่ัง่ยืนตอ่ไป แผนการดําเนินงานของ
รฐัในการสร้างความตระหนกัรู้กม็มีากมาย แมแ้ตใ่นละแวก
บา้นของเราเอง

โครงการป่าชมุชนเป็นการนาํป่าไมท้ีเ่สื่อมสภาพให้ประชาชน 
ได้ใช้ประโยชน์และช่วยกันบริหารจัดการ รวมทั้งฟ้ืนฟู 
สภาพป่า โดยไม่มีการตัดไม้ยืนต้น โครงการสร้างป่า
สร้างรายได ้ซึง่นอ้มนาํแนวพระราชดาํรขิองสมเดจ็พระเทพฯ 
มาขยายผลสร้างป่าและให้ประชาชนปลูกพืชที่จะมาเป็น 
รายได้บนพื้นทีข่องประชาชนเอง ซึ่งราชการผอ่นผันให้ทํา
กนิได ้สิง่เหลา่นีร้ฐับาลคงมองเห็นแลว้วา่จะสามารถเปลีย่น 
แปลงความเป็นอยู่ของทั้งคนและป่าให้อยู่กันได้อย่างมี 
ความสุขและยัง่ยืน

พอ่เขยีนมาเลา่ให้ลกูฟังเทา่นีก้อ่น เพราะนีก็่ใกลเ้จด็โมงแลว้ 
พอ่คงจะต้องเตรียมตัวไปทํางานช่วยชาวบา้นปลูกป่าเพิ่ม
พื้นทีส่ีเขียว เห็นชาวบา้นวา่กันวา่อยากจะลองเพาะไมด้อก 
ดบูา้ง ทํามมุให้เด็ก ๆ มาทดลองปลกูดอกไมส้สีวย ๆ กน็า่ 
สนกุด ีไวค้ราวหนา้พอ่จะเกบ็ภาพมาฝากพฤกษต์ามทีล่กูขอ 
รักษาสุขภาพและเป็นเด็กดีของแมน่ะลูก

รักและคิดถึง
พอปรีชา

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 20
คนอยูกับปา
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คานํ้า คาไฟ เปนธรรม
ชาวหอมีเฮ!

“ผมเช่าหอพกัอยูใ่นกรงุเทพฯ ซึง่เกบ็คา่ไฟแพงถงึหนว่ยละ 
9 บาท ตอนแรกคิดว่าพอไหว เพราะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า 
ไมม่าก แต่เดือนล่าสุดค่าไฟพุง่ไป 86 หนว่ย คิดเป็นเงิน 
ถึง 774 บาท สอบถามผูดู้แลหอก็บอกว่าคิดตามบิลของ 
การไฟฟ้าแตพ่อขอดูกไ็มใ่ห้ดผูมสามารถร้องเรยีนหนว่ยงาน
ไหนไดม้ัย้ครับ เดือดร้อนจริง ๆ ”

“ดิฉันอยู่หอค่าเช่าเดือนละ 3,200 บาท ค่าไฟหน่วยละ 
8 บาท คา่นา 100 บาท คดิแบบเหมาตอ่คน ซึง่เดอืนนีโ้ดน 
เรยีกเกบ็คา่ไฟเป็นเงิน  2,515 บาท ถามเพื่อนทีเ่ช่าบา้นอยู่
มเีครื่องใช้ไฟฟ้าพอ ๆ กนั แตค่า่ไฟอยูท่ี ่300 – 700 บาทเอง
รู้สึกถูกเอาเปรียบมาก ๆ คะ่”

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหลาย ๆ เสียงของผูบ้ริโภคที่เช่า 
หอพัก อพาร์ตเมนต์ ซึ่งต่างพูดตรงกันว่าการเก็บค่านา
คา่ไฟในปัจจุบนัมีอตัราแพงเกนิไป และเหตุใดภาครัฐจึงไม ่
มมีาตรการควบคุมอัตราคา่นาคา่ไฟสาํหรับผูพั้กอาศัยตาม 
หอพักหรืออพาร์ตเมนต์ ผูบ้ริโภครู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจะ 
สามารถร้องเรียนไดห้รือไม่

ทีผ่า่นมาในการกาํหนดคา่นา คา่ไฟของหอพกัหรอือพาร์ตเมนต์
นัน้ จะขึ้นอยูก่บัการทีผู่ป้ระกอบการคดิคาํนวณตน้ทนุและ
คา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เช่น คา่นา อาจมกีารคดิคา่ไฟในการสบูนาขึน้
ไปเก็บในถงั คา่ช่างทีค่อยดแูลระบบและซ่อมบาํรงุ  สว่นคา่ไฟ
มคีา่บรกิารรายเดือน และคา่ตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ซึง่คา่ใช้จ่าย
เหลา่นีจ้ะถกูนาํมาคดิรวมกบัคา่เช่าอพาร์ตเมนตห์รอืหอพกั

ซึ่ งผู้บริ โภคที่อาศัยอยู่ในหอพัก หรืออพาร์ตเมนต์  
ส่วนใหญจ่ะรู้ดีว่าต้องจ่ายคา่นา คา่ไฟที่แพงกว่าผูท้ี่อาศัย 
อยู่บ้านพักทั่วไป บางแห่งสูงถึ งหน่วยละ 10 บาท 
เรื่องดังกล่าวเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนมายังสํานักงาน
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) จาํนวนมาก ซ่ึงเมื่อ
มีกรณีการร้องเรียนเขา้มา สคบ. จะเรียกผูป้ระกอบการมา
ชีแ้จงวา่ตน้ทนุเทา่ไหร่ หากราคาสงูเกินจริงเป็นการคา้กาํไร
จากผลตา่งของราคากจ็ะตอ้งเรยีกผลตา่งคืนผูบ้ริโภค

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 21
สคบ.
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7. ลายมือชื่ อของผู้ประกอบธุรกิจ
    หรือผู้มีอํานาจออกหลักฐานการ
    รับเงิน

สาํหรับการคุม้ครองผูบ้ริโภคเกีย่วกบัหอพกัและอพาร์ตเมนต ์
นอกเหนอืจากกรณคีา่นาคา่ไฟแพงเกนิจรงิ ยงัมกีฎหมาย 
ซึ่งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของการเรียกออก 
หลกัฐานรบัเงนิของหอพกั บา้นเช่า อพาร์ตเมนตต์ามประกาศ 
คณะกรรมการวา่ดว้ยสญัญา เรื่องให้ธรุกจิการให้เช่าทีอ่ยู ่
อาศยัทีเ่รยีกเกบ็เงนิประกันเป็นธรุกจิทีค่วบคมุรายการใน 
หลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2549 ที่จะต้องออกหลักฐาน 
การรับเงินให้แกผู่บ้ริโภคทุกครัง้รวมถึงมีรายการและใช้
ข้อความที่จําเป็นไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ได้แก่ ภายใน
ใบเสร็จรับเงินต้องระบุขอ้ความเป็นภาษาไทยที่สามารถ
เห็นและอ่านไดช้ัดเจน และระบุขอ้ความ ดังนี ้

1. ชื่อและทีอ่ยูข่องผูป้ระกอบธรุกจิ 
    และของผูม้อีาํนาจออกหลักฐาน
    การรับเงิน

2. ชื่อและทีอ่ยูข่องผูเ้ช่า 3. ชื่อและสถานทีต่ัง้ของทีอ่ยูอ่าศัย

4. กําหนดระยะเวลาทีอ่ยูอ่าศัยโดย
    ระบุวันเริม่ตน้การเช่า และวันสิน้
    สุดการเช่า (ถ้ามี)

5. วัน เดือน ปี ทีร่ับเงินประกัน 

6. จํานวนเงินประกัน และข้อความ
    วา่ผูเ้ช่ามสีทิธิไดร้บัคนืเงนิประกนั
    เมื่อใด

N O T  PAY

B U S I N E S S

Na m e

A d d r e s s

R E N T E R

Na m e

A d d r e s s

L O C AT I O N

Na m e

A d d r e s s

S C H E D U L E

S t a r t  r e n t

E n d  o f  l e a s e

D a t e

B A I L

D D / M M / Y Y Y Y

C A S H  B A C K

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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แมว้่าจะมีการควบคุมดูแลผูป้ระกอบการไมใ่ห้เอาเปรียบ
ผู้บริโภคอยูแ่ล้ว แต่ก็ยังไมค่รอบคลุมปัญหาในเรื่องของ 
การเรยีกเกบ็คา่นาคา่ไฟ ซึง่ทีป่ระชมุคณะกรรมการคุม้ครอง 
ผูบ้ริโภคก็ไดม้ีการเร่งหาทางควบคุมและแกปั้ญหาการให้ 
บรกิารเช่าหอพกัหรอืการเช่าทีอ่ยูอ่าศยั ทีม่กัถกูผูป้ระกอบการ 
หอพกัเอาเปรยีบเรยีกเกบ็คา่นาประปา และคา่ไฟฟ้าสูงเกนิจรงิ   
โดยได้มีการสั่งการให้ สคบ. ประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์เพื่อกําหนดแนวทาง
ในการคุ้มครองผู้เช่าให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น 
และได้เตรียมออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
เรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยูอ่าศัยเป็นธุรกิจควบคุม
สัญญาเพื่ อแก้ไขปัญหาการใช้บริการเช่าที่พักอาศัย
แก้ปัญหาความเสียเปรียบของผูเ้ช่าทีม่ีมานาน

สําหรับสาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ จะกําหนดให้ผูใ้ห้ 
บรกิารตอ้งแสดงรายละเอียดเกีย่วกบัการเช่า เช่น เขยีนชื่อ 
ที่อยู่ ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า กําหนดระยะเวลาในการเช่า 
ทรัพยส์ินและอุปกรณท์ี่ให้เช่า อัตราค่าบริการต่าง ๆ ทัง้ 
คา่เช่าเฟอร์นเิจอร์ อปุกรณห์รอืเครื่องใช้ไฟฟ้า คา่โทรศพัท ์
รวมถึงวิธีการชําระค่าบริการพร้อมทัง้กําหนดเง่ือนไขการ
เรยีกเกบ็คา่เช่าลว่งหนา้ หรอืเงนิมดัจาํตอ้งไมเ่กนิ 1 เดอืน 
และบริการตา่ง ๆ ให้ชัดเจน

การห้ามผูป้ระกอบการยดึทรพัย ์หรอืขา้วของเครื่องใช้ของ 
ผูเ้ช่าด้วย ห้ามล็อคห้องไมใ่ห้เขา้ในกรณีทีผู่เ้ช่าไมจ่่ายคา่ 
เช่า ส่วนประเด็นอัตราค่านา ค่าไฟ ที่เรียกเก็บกับผู้เช่า 
แพงเกินจริง 

ป ร ะ ก า ศ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ อ ย่ า ง เ ป็ น ท า ง ก า ร เ มื่ อ
วันที่ 1 พ.ค. 2561 โดยจะต้องเก็บตามอัตราของการ 
ไฟฟ้าและการประปาโดยสามารถบวกเพิ่มได้ตามค่าใช้ 
จ่ายจริง เช่น คา่ไฟเครื่องป๊ัมนา ทัง้นี้ ผูป้ระกอบการหาก 
ไมป่ฏิบัติตามจะมีความทําผิด มีโทษจําคุก 1 ปี หรือปรับ 
100,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ หากผูเ้ช่าไมไ่ดร้ับความ
เป็นธรรมในสัญญาเช่าสามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. หรือ
ปรึกษาสายดว่น 1166

1. เจ้าของตอ้งออกใบเสร็จทุกครัง้

2. สัญญาตอ้งเป็นธรรม ตอ้งระบุ

- ชื่อและทีอ่ยูข่องผูป้ระกอบธุรกิจ

- ชื่อและทีอ่ยูข่องผูเ้ช่า

- อัตราคา่บริการตา่งๆ และวิธีการชําระเงิน

- เก็บเงินมัดจําไดเ้พียง 1 เดือน

- วัน เดือน ปี ทีร่ับเงินประกัน พร้อมจํานวนเงิน
และไดร้ับคืนทันทีเมื่อออก ยกเวน้สร้างความเสียหาย

กติกาคุมหอพัก-อพารตเมนต

UNPA
ID

UNPA
ID

รอยเรื่องเลา
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สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งประชาชน
อยูร่่วมกนัแบบพีน่อ้งช่วยเหลอืเกื้อกลูซึง่กนัและกนั ประพฤต ิ
ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ยึดถือหลัก 
คําสอนของศาสนาที่เป็นแนวทางในการดํารงชีวิต ทําให้ 
สังคมอยูร่่วมกันอยา่งสงบสุข และยังไดร้ับการจัดอันดับวา่ 
มียิม้ทีส่วยทีสุ่ดในโลก

การพฒันาในดา้นตา่ง ๆ และการเขา้มาของวฒันธรรมและ
คา่นยิมจากตา่งชาต ิสง่ผลให้สงัคมไทยเกดิการเปลีย่นแปลง 
อย่างรวดเร็ว และมีบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
เช่น การฉ้อราษฎร์บงัหลวง ความเขา้ใจในระบอบประชาธปิไตย 
ในมุมมองที่แตกต่างกัน การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ 
ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขขัน้พื้นฐาน ตลอดจน 
การกระจายความเจรญิทีไ่มส่มดลุ กอ่ให้เกดิความแตกตา่ง 
ระหวา่งสังคมเมืองและสังคมชนบท

จากปัญหาความไมส่มดลุของสภาพสงัคมสง่ผลให้ประเทศไทย
ไมส่ามารถนําทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณม์าใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยา่งเตม็ที ่ทาํให้สญูเสยีโอกาสในการพฒันา
อยา่งตอ่เนื่อง

"จงภูมิใจเถิด ที่เกิดเปนไทย มิเปน
ทาสใคร และมีนํ้าใจลนปริ่ม ท่ัวโลก
กลาวขานขนานนาม ใหวาสยาม เมอืงย้ิม 
เราควรกระหยิ่มถึงความดีงาม"

คนไทย
รวมขับเคลื่อนประเทศไทย

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน
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คนในประเทศไทยควรภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทียิ่ง่ใหญป่กครองประเทศโดย
ทศพธิราชธรรม คนในชาตติอ้งหนัมารกักนัเองไมแ่ตกแยก 
มคีวามเป็นประชาธปิไตย ดแูลหวงแหนประเทศชาต ิสาํนกึใน
หนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบร่วมมอื

ดงันัน้ จึงถงึเวลาแลว้ทีค่นไทยทกุคนจะตอ้งเขา้มามสีว่นร่วม
ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหา
อยา่งถกูตอ้งเป็นธรรม เกดิความสามคัคปีรองดอง ประชาชน
มคีณุภาพชวิีตทีด่แีละมคีวามสขุตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ประเทศไทยสามารถกา้วเดนิตอ่ไปอยา่งมศัีกดิศ์รี
มีความเจริญเติบโต และทัดเทียมนานาอารยประเทศ
ตอ่ไปในอนาคต

“รวมใจกันอยางจริงจังในการน พาประเทศเพื่อกาวขามปญหา

และอุปสรรคทั้งปวงไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ทุกคนมุงหวัง

และยังคงเปนสยาม...เมืองยิ้ม ตลอดไป”

ำ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 22
คนไทย 2561



- 100 -

10 สัญญาประชาคม
ความเห็นรวม เพือ่สรางความสามัคคปีรองดอง 

รัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมเป็นศูนยก์ลางในการจัดทํา
ความเหน็ร่วมเพื่อสร้างความสามัคคปีรองดอง ซึง่เปิดกวา้ง
ให้ทกุภาคสว่นและประชาชนทัว่ไป ทัง้ในสว่นกลางและภมูภิาค 
ได้มีส่วนร่วมในการจัดทําสัญญาประชาคม โดยยึดถือ
ประโยชนส์งูสดุของประชาชนเป็นทีต่ัง้และมุง่ไปสูก่ารทาํให้
ประชาชนมคีวามรักสามัคค ีเพื่อทําให้ประเทศมคีวามสงบ
ร่มเย็นอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 
"ไทยนิยม ยัง่ยืน"  

. รูรักสามัคคี
ร่วมกันสร้างสามัคคีปรองดอง
ใช้สิทธิ เสรีภาพ ตามกรอบของ
กฏหมาย ยอมรับความคิดต่าง
เข้าใจประชาธิปไตย

. ยดึมัน่ศาสตรพระราชา
พัฒนาตนเอง นําปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยงมาป รับใ ช้  
ประกอบอาชีพสุจริตมีไมตรีจิต
ต่อกัน

. ดูแลคุณภาพชีวิต
ร่วมมือกันสนับสนุนดูแลสุขภาพ
และการศึกษาอย่างเท่าเทียม

. เคารพกฏหมาย
เชื่อมั่น และต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
โดยกระบวนการยุติธรรมต้องทํางาน
อย่างอิสระ เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ

. รูเทาทันขาวสาร
รับรู้ ข่าวสารอย่างรอบคอบไม่
เสนอข้อมูลที่บิดเบือนยั่วยุ ก่อให้
เกิดความขัดแย้ง

. ยึดมั่นกติกาสากล
ปฏิบัติตามกฏกติกาสากลระหว่าง
ประเทศ โดยยึดถือผลประโยชน์
ของชาติเป็นสําคัญ

. พัฒนาและปฏิรูปประเทศ
รับรู้  ร่วมคิด ร่วมทํา ด้วยพลัง
ประชา รัฐ  สู่ การ เปลี่ ยนแปลง
ประ เทศอย่าง เ ป็นระบบ และ
ครบวงจร

. เดินหนายุทธศาสตรชาติ
เรียนรู้ ร่วมมือ และสนับสนุนขับเคลื่อน
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติให้เป็น
รูปธรรมอยา่งยัง่ยืน

. ขจัดการทุจริต
ดําเนินชี วิตด้วยหลักคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ ร่วมกันต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ

. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ร่ วมกันแบ่ ง ปัน  ใ ช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม
คํานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
ของสิ่งแวดล้อม

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 22
คนไทย 2561
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นบัตัง้แตร่ฐับาลพลเอกประยทุธ ์จนัทร์โอชา ไดเ้ขา้มาบรหิาร 
ประเทศ ภารกจิทีส่าํคญัประการหน่ึงของรฐับาล คอื การสร้าง 
ความปรองดองสมานฉันท์ ความสามัคคีของคนในชาติ 
และนําพาความสงบสุขกลับคืนให้กับประเทศ การดําเนิน 
การดงักลา่วตอ้งอาศยัการสร้างการรบัรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง 
ถึงที่มา เหตุผล ความจําเป็นในการดําเนินการต่าง ๆ 
ของรัฐบาล ซึ่ งกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานที ่
มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารที่ถูกต้องไปสู ่ 
ประชาชน เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอันดีระหว่างหนว่ยงาน 
ของรัฐกับประชาชน และระหวา่งประชาชนดว้ยกัน รวมทัง้ 
นําเสนอนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล ตลอดจน 
ส่งเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรม และค่านิยมที่ดีงามให้แก ่
ประชาชน

เป็นอกีหนึง่บทบาทและความภาคภมูใิจของกรมประชาสมัพนัธ ์
ทีไ่ดส้ง่มอบความสขุผา่นเสยีงเพลงให้กับชาวไทยมาตลอด 
ระยะเวลาเกอืบ 80 ปี สร้างสรรคบ์ทเพลงอันเป็นเอกลกัษณ ์
มากกว่า 1,000 บทเพลง และสืบสานศิลปวัฒนธรรมทาง 
ดนตรีอันทรงคุณคา่ทีส่ืบทอดจากรุ่นสูรุ่่นจนถึงปัจจุบัน 

วงดนตรกีรมประชาสัมพันธ ์กอ่ตัง้ขึน้เมื่อวันที ่20 พ.ย. 2482 
โดยหลวงสขุมุนยัประดิษฐ ์ไดช้กัชวนสมาชกินกัดนตรจีาก
บริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จํากัด ซึ่งได้ปิดกิจการลงรวม
ทัง้สิน้ 12 คน มาเป็นนกัดนตรชีดุแรก โดยม ีครเูอ้ือ สนุทรสนาน
ดํารงตําแหนง่หัวหนา้วง 

“วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ” 

คืนความสุขดวยเสียงเพลง 

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 23
เสียงเพลงสรางความสุข
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นบัตัง้แต ่พ.ศ.2500 เป็นตน้มา เป็นช่วงเวลาทีอ่าจกลา่วได้
วา่ไมม่ใีครทีไ่มรู่จ้กัผลงานเพลง ของวงดนตรกีรมประชาสมัพนัธ์
ทัง้เพลงปลกุใจ เพลงประจาํเทศกาล เพลงลลีาศ ราํวง และ
เพลงสังคีตสัมพันธ์ มีการนําเครื่องดนตรีไทยกับเครื่อง
ดนตรีสากลมาบรรเลงร่วมกันโดยใช้ทํานองเพลงไทยเดิม
เป็นหลัก เพื่อรักษาทํานองเพลงไทยเดิมให้คงอยู ่

โดยนักร้องที่มีชื่ อเสียง เ ช่น คุณมัณฑนา โมรากุล 
คณุชวล ีช่วงวทิย ์คณุเพญ็ศร ีพุม่ชศูร ีคณุวนิยั จลุละบษุปะ 
และคุณเลิศ ประสมทรัพย ์เป็นตน้ ตลอดระยะเวลา 32 ปี 
ในการทําหนา้ที่เป็นหัวหนา้วง ครูเอื้อ สร้างสรรคผ์ลงาน 
จนเป็นทีย่อมรบัโดยไดร้บัยกยอ่งเป็นบุคคลสาํคญัของโลก 
ในสาขาวัฒนธรรมดนตรีไทยสากล เมื่อ พ.ศ.2552

เมื่อวันที ่17 มิ.ย. 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

เมื่อวันที ่10 ก.พ. 2561 ณ สนามเสือป่า 

วงดนตรกีรมประชาสมัพนัธ ์เป็นอกีหนึ่งในความมุง่มัน่ของ 
รัฐบาลในการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความ 
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย สร้างสังคม 
ทีเ่ขม้แขง็ และคนืความสขุให้คนในชาตผิา่นบทเพลงอนัทรง 
คุณคา่ทีช่าวไทยทุกคนควรร่วมกันสืบทอดและรักษาให้คง 
อยูก่ับประเทศสืบไป

* ติดตามรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าโดย วงดนตรี
กรมประชาสัมพนัธไ์ดใ้นรายการ
ทาง F.M. 92.5 เมกกะเฮิรตซ์ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน 
เวลา 13.00 - 15.00 น. และทาง Facebook live ของสถาน ี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

แมว้า่ครูเอื้อเกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ.2512 สมาชกิใน
วงดนตรกีรมประชาสมัพนัธยั์งคงสบืสานเจตนารมณใ์นการ
อนุรักษแ์ละสืบสานงานดนตรีโดยนักร้องนักดนตรีรุ่นใหม่
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเป่ียมไปด้วยความ
ตัง้ใจในการทาํหนา้ทีเ่ป็นสือ่กลางนาํพาความสขุดว้ยเสยีงเพลง
โดยจดัแสดงดนตรพีร้อมกบัสอดแทรกสาระ และคา่นยิมอนั
ดีงามไปสูป่ระชาชนอยา่งตอ่เนื่อง อาทิ

จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายสร้างความปรองดอง ซึ่งเริ่ม 
ดําเนินการมาตั้งแต่วันที่  5 มิ .ย. 2557 เป็นประจํา
ทุกวันพฤหัสบดี รวม 68 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานคร 
และตา่งจังหวัด 

เพื่อส่งความสุขและรอยยิ้มให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
ในจงัหวัดสุราษฎร์ธาน ีระหวา่งวนัที ่25–26 ม.ค. 2560 

มีหน้าที่บรรเลงเพลงเพื่อส่งกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ 
กระจายเสยีงแห่งประเทศไทย สร้างความบนัเทงิผา่นเสยีง 
เพลงตามคําขอจากหนว่ยงานราชการและประชาชนทัว่ไป 
รวมถงึถ่ายทอดผลงานเพลงทีผ่ลติขึ้นเพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูฟั้งอยา่งหลากหลาย 

“ดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ
คืนความสุขใหประชาชน” 

โครงการ

“สะพานเชื่อมไทย สงใจไปปกษใต” 
การจัดแสดงดนตรี

“อุนไอรัก คลายความหนาว” 
การแสดงดนตรีในงาน

“กรมประชาสัมพันธ...กลอมขวัญคืนนาคร” 

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 

และรายการ
ทาง F.M. 105 เมกกะเฮิรตซ์ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 22.30 - 24.00 น.

“แววหวานตานานเพลง”

“สุนทรียกับเสียงสวรรค” 

ำ

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 23
เสียงเพลงสรางความสุข
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เพลงมนตร์ักลูกทุง่
โดยเจษฎา พลอยมอญ

เพลงในหลวงของแผน่ดิน
โดยมรุธิดา บุญมงคล

และไพศาล ชันกูล

เพลงพรหมลิขิต
โดยณัฐดนัย วงศว์รสันต์

และประเวช ตราชู

สืบสานตํานานเพลง
“วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ”์

รอยเรื่องเลา
กาวไกล ไทยทะยาน

เรื่องที่ 23
เสียงเพลงสรางความสุข
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