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ถ้าประเทศไทยท ารถไฟเชื่อมกับลาว จีน ยุโรป ไม่ได้ ทัง้ถูกอินโดนีเซียช่วงชิงความเป็น
ศูนยก์ลางการคมนาคมของเสน้ทางสายไหมทางทะเล ทีจ่ะเชื่อมจนีกบัอาเซยีนตอนใตไ้ปแลว้ กจ็ะเหลอื
แต่ทางดา้นแมน่ ้าโขงทีไ่ทยจะมโีอกาสเชื่อมการขนสง่ทางน ้ากบัพมา่ จนี ลาว กมัพชูา และเวยีดนามได ้
ประเทศไทยเป็น 1 ใน 6 ภาคสีมาชกิของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง ซึ่งประกอบดว้ยจนี พม่า ลาว ไทย 
เวยีดนาม และกมัพชูา กลุม่ประเทศลุม่แมน่ ้าโขงน้ีจดัตัง้มานานแลว้ 

เมื่อไม่นานมาน้ีพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ได้เขา้ร่วมประชุมและลงนามกบั
บรรดาผูน้ าของกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขงพรอ้มกนัทัง้ 6 ประเทศ เพื่อร่วมกนัพฒันาการคมนาคมขนส่ง
ทางน ้าของลุม่แมน่ ้าโขงเพือ่ผลประโยชน์รว่มกนัของทุกประเทศทีเ่ป็นภาคสีมาชกิ 

นบัเป็นมตขิองกลุม่ประเทศลุม่แมน่ ้าโขงครัง้ส าคญัทีสุ่ด เพราะก่อนหน้าน้ีการประชุมกลุม่ประเทศ
ลุม่แมน่ ้าโขงมุง่เน้นไปในเรื่องความมัน่คง ความปลอดภยั และเรื่องยาเสพตดิ ตลอดจนการคา้มนุษย ์ซึ่ง
เป็นปญัหาที่คุกคามทุกประเทศร่วมกนั จนกระทัง่ถงึเหตุการณ์ส าคญัทีม่กีารปลน้ฆ่าเรอืจนี เป็นเหตุให้
ลูกเรอืเสยีชวีิตถึง 13 คน และมีการป้ายผดิว่าเป็นการกระท าของทหารไทย ในครัง้นัน้ที่ประชุมกลุ่ม
ประเทศลุม่แมน่ ้าโขงมมีตสิ าคญัสองเรื่อง 

เรื่องที่หน่ึง ใหต้ัง้หน่วยลาดตระเวนร่วม 6 ประเทศ เพื่อลาดตระเวนลุ่มแม่น ้าโขงตลอดแนว ซึ่ง
นบัแต่นัน้มาปญัหารา้ยแรงดงักลา่วกห็มดไป 

เรื่องทีส่อง จะตอ้งสบืหาความจรงิในเรื่องน้ีใหไ้ด ้เพราะประเทศไทยยนืยนัว่าทหารไทยไม่ไดป้ลน้ 
แมว้่าพยานหลกัฐานทีป่รากฏในขณะนัน้ยากแก่การปฏเิสธ นับว่าเป็นการวางแผนอาชญากรรมทีล่กึซึ้ง
ซ่อนเงือ่น ชนิดทีป่ระเทศไทยแทบแกต้วัไมไ่ด ้

ดว้ยความร่วมมอืแสวงหาความจรงิอย่างแขง็ขนัระหว่างไทย จนี พม่า และลาว ในที่สุดก็พบว่า
เป็นกองก าลงับางประเภทที่มหาอ านาจแอบสนับสนุนเป็นผูก้่อเหตุ เมื่อความจรงิปรากฏ ประเทศไทย
และทหารไทยจงึหลุดพน้จากขอ้สงสยัไปได ้



หลงัจากนัน้แลว้ ลุ่มแม่น ้าโขงที่เชื่อมโยง 6 ประเทศกก็ลายเป็นแม่น ้าแห่งสนัตสิุขและการไปมา
คา้ขายระหวา่งกนัดว้ยเรอืขนาดเลก็ เพราะมเีกาะแก่งโขดหนิทีเ่ป็นอนัตรายต่อการเดนิเรอือยูเ่ป็นจ านวน
มาก และที่ส าคญั การไหลของน ้าในแม่น ้าโขงนัน้เป็นการไหลทางเดยีว คอืจากจนีลงล่าง และในบาง
ฤดกูาลกไ็มม่นี ้าเพยีงพอต่อการเดนิเรอื 

ด้วยพระบารมขีองสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่ปกแผ่บรรดาประเทศ
ทัง้หลายในแถบน้ี โดยเมื่อครัง้ทีเ่สดจ็พระราชด าเนินเยอืนประเทศจนีเมื่อเดอืนเมษายน ปีก่อน โดยนาย
จาง เต๋อ เจียง กรรมการประจ ากรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน และ
ประธานสภาประชาชนแหง่ชาต ิไดถ้วายการตอ้นรบัทีม่หาศาลาประชาชน 

ดว้ยพระราชด ารสิ ัน้ๆ สองเรื่อง และ 1 ใน 2 เรื่องนัน้กค็อืแนวพระราชด ารทิี่ว่าถา้ประเทศจนีจะ
ปลอ่ยน ้าจากเขือ่นอยา่งมแีผนการใหม้นี ้าไหลลงแมน่ ้าโขงตลอดปี กจ็ะเป็นประโยชน์แก่ประเทศปลายน ้า
อยา่งยิง่ ซึ่งนายจาง เต๋อ เจยีง กร็บัสนองพระราชด าร ิหลงัจากนัน้การปล่อยน ้าสู่แม่น ้าโขงจงึสม ่าเสมอ
ตลอดทัง้ปี จะมากไปบ้าง น้อยไปบา้งก็ยงัสามารถเดนิเรอืไดต้ลอดทัง้ปี ก่อเงื่อนไขแห่งการพฒันาลุ่ม
แม่น ้าโขงขึน้ ดงันัน้ ในการประชุมกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง จงึเป็นผลใหม้มีตทิีส่ าคญัในการพฒันาลุ่ม
แม่น ้าโขง แต่ปรากฏว่าหลงัจากลงนามในขอ้ตกลงตามมตทิี่ประชุมแลว้ ประเทศไทยกลบัเป็นประเทศ
เดยีวทีไ่มไ่ดด้ าเนินการใดๆ เพื่อร่วมกนัพฒันาลุ่มแม่น ้าโขง ไม่มแีมก้ระทัง่การพฒันาท่าเรอื คงมแีต่เรอื
หางยาวขา้มฟากไปทางฝ ัง่ลาวบา้ง ไปทางฝ ัง่พม่าบา้ง เหมอืนเดมิทุกประการ จนถูกตฉิินนินทาว่าเป็น
สยามมติรทอลก์ คอืพดูแลว้ไมท่ าจนถงึทุกวนัน้ี มหิน าซ ้า พวกเอน็จโีอทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากต่างชาติ
ได้ก่อกรรมท าเขญ็แก่ประเทศไทยซ ้าเขา้ไปอกี ด้วยการประท้วงคดัค้านการพฒันาลุ่มแม่น ้าโขง การ
รอ้งเรยีนต่อประธานาธบิดสี ีจิน้ ผงิ และการฟ้องรอ้งต่อประเทศลาว เพื่อใหห้ยุดยัง้การขุดลอกเกาะแก่ง 
ซึง่บรรดาเกาะแก่งทัง้หลายในแมน่ ้าโขงนัน้ไมใ่ชข่องประเทศไทย แต่เป็นของลาวตามสนธสิญัญาฝรัง่เศส 
จนเป็นทีอ่ดิหนาระอาใจของประเทศสมาชกิอื่น 

ในทีสุ่ดประเทศไทยกห็ลุดโลกตกแม่น ้าโขง เพราะประเทศสมาชกิทีเ่หลอืร่วมกนัเดนิหน้าพฒันา
ลุ่มแม่น ้าโขงจนเรอืท่องเที่ยวขนาดใหญ่สามารถไปมาในแม่น ้าโขงไดแ้ลว้ ท าใหก้ารท่องเที่ยวจนี พม่า 
ลาว กมัพชูา และเวยีดนามคกึคกัในทุกมติ ิในขณะทีป่ระเทศไทยไมม่ทีา่เรอืใหญ่ทีจ่ะรองรบั 

ประเทศสมาชิกอื่นได้พฒันาท่าเรือเพื่อให้รองรบักบัเรือขนาดใหญ่ระวาง 500 -1,000 ตัน ที่
สามารถขนตู้คอนเทนเน่อร์สนิค้าระหว่าง 50-100 ตู้ได้ ซึ่งจะท าให้แม่น ้าโขงกลายเป็นเส้นทางขนส่ง
สนิคา้ทางเรอืทีข่นปรมิาณสนิคา้ไดเ้ป็นจ านวนมากยิง่กว่าระยะใดในประวตัศิาสตร์ และเพื่อแกไ้ขปญัหา
ร าคาญจากพวกสยามมติรทอลก์ ดงันัน้ บรรดาสมาชกิอื่นจงึตกลงใจร่วมกนัทีจ่ะเบนเสน้ทางเดนิเรอืจาก
ช่วงตรงกนัขา้มอ าเภอเชยีงของ ของจงัหวดัเชยีงราย ตรงไปยงัหลวงพระบางของลาว สู่เวยีดนามและ
กมัพชูา ปลอ่ยใหป้ระเทศไทยใชเ้รอืหางยาวกนัใหส้นุกสนานต่อไป 

คนไทยทัง้ประเทศต้องจดจ าคนที่รบัผดิชอบเรื่องน้ีที่ท าร้ายชาตบิา้นเมอืงและท าลายชาติอย่าง
เลอืดเย็นที่สุดไว้ให้จงด ีแต่เชื่อมัน่ได้ว่าไม่ช้านานความอ ามหติที่กระท าต่อประเทศชาติครัง้น้ีจะต้อง
มลายหายสญูไปอยา่งแน่นอน! 

 



นายกสัง่ลยุแผนฯ12 พฒันาประเทศเพ่ิมรายได้คนไทย 
 

 
พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ปาฐกถาพเิศษในการประชุมประจ าปี 2560 ของ

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) หรอืสภาพฒัน์ เรื่อง สานพลงัทุก
ภาคส่วนขบัเคลื่อนการพฒันาสู่อนาคตประเทศไทย เมื่อวนัที่  3 กรกฎาคม 2560ว่า ปจัจุบนัรฐับาล
ด าเนินตามโรดแมปอยู่ในขัน้ที่ 2 ในการปฏิรูปประเทศ และต้องเร่งพฒันาประเทศตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 หรอื แผนฯ 12 ระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นแผนเริม่ต้นของยุทธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี มเีป้าหมายในการเป็นประเทศที่พฒันา และมรีายไดท้ี่เพยีงพอใหห้ลุดพน้จากความยากจน 
รวมทัง้ตอ้งแกไ้ขปญัหาความเหลื่อมล ้าในทุกจงัหวดัใหป้ระชากรมรีายไดต้่อหวัเพิม่สงูขึน้ 

“ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง การปฏิรูปประเทศเป็นส่วนส าคัญที่ร ัฐบาล
ด าเนินการก่อนสง่ต่อไปยงัรฐับาลชุดหน้า เมื่อมอีุปสรรคกต็อ้งแกไ้ข โดยเฉพาะกฎหมายต่างๆ ใหก้ารจดั
อนัดบัความยากงา่ยในการด าเนินธุรกจิ หรอื Ease of doing business มอีนัดบัดขีึน้ และการพฒันาดา้น
เกษตร ให้มีรายได้เพิม่ขึ้น ต้องมกีารเพิม่มูลค่าต้องเขม้แข็งด้วยตนเอง และพฒันาเอสเอ็มอ ีรวมถึง
สนับสนุนด้านดจิทิลัในการติดตัง้อนิเตอร์เนตให้ครบเพื่อเชื่อมโยงทัว่ทัง้ประเทศ และใช้ดจิิทลัให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด” 

นายปรเมธ ีวมิลศริ ิเลขาธกิารสศช.กล่าวว่า ไดต้ัง้เป้าหมายในช่วงปลายแผนฯ ฉบบัที ่12 จะท า
ใหร้ายไดข้องประชากรไทยเพิม่ขึน้จากปจัจุบนั 6,000 ดอลลารส์หรฐั เป็น 8,200 ดอลลารส์หรฐัต่อคนต่อ
ปีและอตัราการขยายตวัของเศรษฐกจิจะเตบิโตตามศกัยภาพที ่5% จากปจัจุบนัขยายตวักว่า 3% ซึ่งถอื
ว่ายงัต ่ากว่าศกัยภาพ จงึต้องการให้เศรษฐกิจไทยเร่งตวัขึ้นไปอกี และหลุดพน้จากกบัดกัรายได้ปาน
กลางขณะที่การลงทุนของเอกชนเริม่มสีญัญาณฟ้ืนตวัมากขึน้โดยเฉพาะในโครงการระเบยีงเศรษฐกิจ
ภาคตะวนัออก หรอืออีซี ีทีเ่ริม่มเีอกชนมาก่อตัง้โรงงานเกีย่วกบัการสนบัสนุนรถยนตไ์ฟฟ้า เป็นตน้ 

การจดัการประชุมครัง้น้ีเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็จากทุกภาคส่วนของสงัคม แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ทัง้
ดา้น ศกัยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย, นวตักรรมน าสู่อนาคตประเทศไทย, เกษตรกรยุคใหม่
เพื่ออนาคตประเทศไทย, โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสเ์พื่ออนาคตประเทศไทย, ภาครฐัดจิทิลั
เพื่ออนาคตประเทศไทย และการพฒันาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย โดยจะน าความ
คดิเหน็ไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลไกการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรด์า้นต่างๆ ในแผนฯ 12 สูก่ารปฏบิตั ิ



ส่งผลให้การแปลงแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิอ์ย่างแท้จริง และบรรลุวิส ัยทัศน์ของ
ยทุธศาสตรช์าต2ิ0 ปี ซึง่เป็นเรื่องส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 

ขณะน้ีไดเ้ริม่ด าเนินการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12แลว้ ระยะ 5 ปี (ปี 
2560-2564) ภายใต1้0 ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย ยุทธศาสตรท์ี ่1การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย์ในการดูแลนจนตลอดช่วงชวีติ, ยุทธศาสตร์ที่ 2การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าใน
สงัคม ดูแลคนไรท้ี่อยู่อาศยั, ยุทธศาสตรท์ี่ 3การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่าง
ยัง่ยนื เพื่อเพิม่ความสามารถทางการแขง่ขนั, ยุทธศาสตรท์ี ่4 การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยรฐับาลไดม้อบหมายนโยบายใหว้เิคราะห์ดา้นสิง่แวดลอ้ม มเีครื่องมอืดูแลใน
พืน้ทีต่่างๆ วางกรอบนโยบายใหอ้ยา่งยัง่ยนืทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

สว่นยทุธศาสตรท์ี ่5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพื่อการพฒันาประเทศ สู่ความมัง่คัง่และ
ยัง่ยนื, ยุทธศาสตร์ที ่6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทุจรติประพฤตมิชิอบและธรรมาภิ
บาลในสงัคมไทย, ยุทธศาสตรท์ี ่7 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์, ยุทธศาสตรท์ี ่8 
การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม,ยุทธศาสตรท์ี ่9 การพฒันาภาค เมอืง และพืน้ที่
เศรษฐกจิ และยทุธศาสตรท์ี ่10 ความรว่มมอืระหวา่งประเทศเพือ่การพฒันา 
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ค ำตอบ ผกัอนิทรยี ์หมายถงึผกัทีเ่พาะปลูกดว้ยวธิกีารเพาะปลูกแบบธรรมชาตไิม่ใชส้ารเคมสีงัเคราะห์
ใดๆ ในทุกขัน้ตอนของการผลติ โดยขัน้ตอนการเตรยีมแปลงผกัตอ้งปฏบิตัดิงัน้ี 

1.เกบ็ตวัอยา่งดนิชัน้บนและดนิชัน้ลา่งไปวเิคราะหเ์พือ่หาชนิดและปรมิาณธาตุอาหารในดนิ 
2.แหลง่น ้าตอ้งเป็นอสิระ และตอ้งเกบ็ตวัอยา่งน ้า 1 ลติร น าไปวเิคราะหเ์พือ่หาสารปนเป้ือน 
3.วางรปูแบบแปลง ตอ้งขดุรอ่งลอ้มรอบแปลงในกรณีพืน้ทีป่ลกูอยูใ่กลก้บัแปลงปลูกพชืทัว่ไปเพื่อ

ดกัน ้าหรอืป้องกนัน ้าทีม่สีารปนเป้ือนไหลบา่มาทว่มแปลงในฤดฝูน รอ่งคกูวา้ง 2 เมตร ลกึ 1 เมตร 
4.เตรยีมแปลง ใหใ้ชร้ถไถเดนิตามไดเ้พยีงครัง้เดยีวเท่านัน้ เพราะถ้าใชร้ถไถบ่อยๆแลว้มลพษิ

จากเครื่องยนตจ์ะตกคา้งอยูใ่นดนิ ครัง้ต่อไปใหใ้ชค้นขดุพรวนดนิ หา้มสบูบุหรีใ่นแปลงพชือนิทรยี์ 
5.การวางรูปแบบแปลง ต้องวางไปตามแนวแสงแดด เน่ืองจากพชืจะใชแ้สงแดดปรุงอาหารและ

แสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคดว้ย  แปลงไม่ควรกวา้งเกนิ 1 เมตร ส่วนความยาวตามความเหมาะสมของ
พืน้ที ่



6.การปลกูพชืสมุนไพรไลแ่มลง ใหป้ลกูพชืสมุนไพรทีก่นัแมลงรอบนอก เชน่ สะเดา ชะอม ตะไคร้
หอม ข่า ปลูกห่างกนั 2 เมตร โดยรอบพืน้ที่ ส่วนตน้ดา้นในกนัแมลงในระดบัต ่าโดยปลูกพชืสมุนไพรที่
เตีย้กวา่ เชน่ ดาวเรอืง กะเพรา โหระพา ตะไครห้อม 

7.การยกแปลงเพื่อปลูกพชืผกัท าการปรบัสภาพดินในแปลงปลูก โดยใส่ปุ๋ ยคอก จะมากน้อย
ขึน้อยูก่บัความอุดมสมบรูณ์ของดนิทีจ่ะท าแปลงปลกู ท าการพรวนคลุกกนัใหท้ัว่ทิง้ไว ้7 วนัก่อนปลกู 

8.ปลกูพชืสมุนไพรกนัแมลง ตอ้งปลกูไวท้ีข่อบแปลงก่อน เชน่ กุยฉ่าย ขึน้ฉ่ายและระหวา่งแปลงก็
ท าการปลูกกะเพรา โหระพา พรกิ เพื่อป้องกนัแมลงก่อนท าการปลูกพชืผกั ครบ 7 วนั ใหพ้รวนดนิอกี
ครัง้ 

9.การเตรยีมเมลด็พนัธุพ์ชื เมลด็พนัธุพ์ชืสว่นใหญ่คลุกสารเคม ีจงึตอ้งน าเอาเมลด็พนัธุผ์กัมาลา้ง 
โดยการน าน ้าทีม่คีวามรอ้น โดยเอาน้ิวจุ่มลงไปถา้ทนความรอ้นไดก้ใ็หน้ าเมลด็พนัธุพ์ชืแช่ลงไปนาน 30 
นาทแีลว้จงึน ามาคลุกกบักากสะเดา หรอืสะเดาผงแลว้น าไปหวา่นลงแปลงทีเ่ตรยีมไว ้คลุมฟางและรดน ้า 
ก่อนรดน ้าทุกวนั 

10.การเกบ็เกีย่วควรเกบ็เกีย่วผลผลติในทนัท ีถา้ทิง้ไวจ้ะสิน้เปลอืงสารสมุนไพร 
11.การปลกูพชืสลบัไมค่วรปลกูพชืชนิดเดยีวกบัพชืแรก เช่น ในแปลงที ่1 ปลูกผกัชนิดใดไดผ้ลดี

ไปแล้ว ควรปลูกพชืสลบัชนิดกนั เช่น ผกับุ้งจนีผกักาดหวัผกัชี มะเขอืตัง้โอ๋ คะน้า ท าเช่นน้ีสลบัไป
เรื่อยๆ 

การปลูกพชือนิทรยี ์ปลูกไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอนแต่จะต้องปลูกพชืสมุนไพรก่อนและต่อเน่ือง
โดยปลูกพชืสมุนไพรสลบัลงไปในแปลงพชืผกัเสมอ แลว้ต้องท าใหพ้ชืสมุนไพรต่างๆ เกดิการช ้าจะไดม้ี
กลิน่ไลแ่มลงไดท้ัง้ยงัสามารถน าเอาพชืสมุนไพรเหลา่น้ีไปขายเพิม่รายไดอ้กีทางหน่ึงดว้ย 
 

“นำย รตัวิ” 


