
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 11 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
ไขค าตอบ "ซ่อนเง่ือนแปรรปู" คล่ี พ.ร.บ.ซูเปอรโ์ฮลด้ิง ตีกนั "การเมือง" ล้วงลกู 

 
ความพยายามของรฐัในการวางกรอบการก ากบั

ดูแลรฐัวสิาหกิจในสงักดักระทรวง ทบวงต่างๆเพื่อ “ตี
กนั” ไม่ให้นักการเมอืง–กลุ่มทุนทางการเมอืงเขา้ไป 
“ลว้งลกู” แสวงประโยชน์เขา้พกเขา้ห่อหรอืส่งคนเขา้มา 
“กุมบงัเหยีน” ในบอร์ดและฝ่ายบรหิารรฐัวสิาหกจิใน
ลกัษณะ “ต่างตอบแทน” นัน้ ดูจะเป็นเรื่องยากเยน็แสน
เขญ็ยิง่กวา่การ “เขน็ครกขึน้เขา”!!! 

ลา่สุดส านกังานคณะกรรมการก ากบันโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) และกระทรวงการคลงั ผลกัดนั “ร่าง
พระราชบญัญตักิารพฒันาการก ากบัดูแลและบรหิารรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. ...” ดว้ยคาดหวงัจะใหเ้ป็นเครื่องมอืใน
การบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิในภาพรวม ทัง้เพื่อใหเ้กิดประสทิธภิาพ ปราศจากการครอบง าและแทรกแซง
จากการเมอืง ขณะน้ีอยูใ่นช่วง “โคง้สุดทา้ย” ของการพจิารณาในสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.)! แต่กไ็ม่
วายถูกเครอืขา่ย NGO โดยเฉพาะ “ขุน่แม่เอน็จโีอ” ที่ออกโรงถล่มร่างกฎหมายดงักล่าวซึ่งมหีลกัการจะ
น าเอาหุน้ 11 รฐัวสิาหกจิทัง้ทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์และทีค่ลงัถอืหุน้อยู ่100% มูลค่ากว่า 6 ลา้นลา้นบาท
มาจดัตัง้ “บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ” หรือ “ซูเปอร์ โฮลดิ้ง” โดยระบุว่าเป็นการ “ซ่อนเงื่อนแปรรูป
รฐัวสิาหกจิ” เปิดทางใหม้กีารขายสมบตัชิาตอิอกไปโดยประชาชนคนไทยไม่มโีอกาสล่วงรู ้พรอ้มทิง้วลเีดด็ 
“หนักกว่ายุคแมว้” ทีท่ าเอารฐัและกระทรวงการคลงั “นัง่ไม่ตดิ” ผูค้นในสงัคมต่างกส็บัสนจนเริม่ตัง้ค าถาม 
สิง่ที ่“ขุน่แมเ่อน็จโีอ” ตป๊ีีบอยูน่ัน้เป็นเรื่องจรงิหรอื “มโน” ไปเอง!!! 

“ทมีเศรษฐกจิ” ได้แสวงหาขอ้เท็จจรงิจาก “เอกนิติ นิตฑิณัฑป์ระภาศ” ผูอ้ านวยการส านักงาน
คณะกรรมการก ากบันโยบายรฐัวสิาหกจิ (สคร.) ต่อประเดน็ดงักลา่วอยา่งหมดเปลอืกดงัน้ี : 
 
สางปัญหารากเหง้ารฐัวิสาหกิจ 

“กฎหมายฉบบัน้ี สคร.เริ่มศึกษามาตัง้แต่ปี 2557 ตามค าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) หลงัจากรฐับาลไดแ้ต่งตัง้ “คณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ (คนร.)” หรอื “ซุปเปอรบ์อรด์” ซึ่งเป็น
สว่นหน่ึงของโครงสรา้งใหม่ทีป่จัจุบนักม็อียูแ่ลว้” ปรารภแรกของ “เอกนิต ินิตฑิณัฑป์ระภาศ” ผูอ้ านวยการ 
สคร. ต่อทีม่าทีไ่ปของรา่งกฎหมายพฒันารฐัวสิาหกจิฯฉบบัน้ี 

ทัง้น้ี รฐับาลเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการปฏิรูปรฐัวิสาหกิจ เพราะกิจการหรือบริการของรฐัวิสาหกิจ
เกี่ยวขอ้งกบัประชาชนจ านวนมาก เช่น รถเมล์ ขสมก. กจิการไฟฟ้า ประปา ระบบการขนส่งทางบก เรอื 
และอากาศกค็อืภาพทีเ่ราเหน็กนัอยูทุ่กวนัน้ีจะท าอยา่งไรใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึ้น โดยไม่ตอ้งฟงัเสยีง
บน่ ก่นดา่จากประชาชนอกี 



นอกจากน้ี รฐัวสิาหกจิทัง้ 56 แห่งที่รฐับาลเป็นเจ้าของ มคีวามส าคญัอย่างมากในการพฒันาและ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะงบลงทุนของรฐัวสิาหกจิที่แต่ละปีมไีม่น้อยกว่า 500,000 ลา้นบาท ถอื
เป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการ “กระตุน้เศรษฐกจิ” ใหก้า้วเดนิไปขา้งหน้าไดอ้ยา่งมัน่คง 

“จะเหน็ไดว้่า ในที่ประชุม คนร.ทุกครัง้ นายกฯในฐานะประธานที่ประชุมจะใหค้วามส าคญักบัเรื่อง
ปฏริปูรฐัวสิาหกจิอยา่งมาก จงึไดแ้ต่งตัง้ นายประสาร ไตรรตัน์วรกุล อดตีผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) เป็นประธานคณะอนุกรรมการเพือ่ศกึษาเรื่องการปฏริปูรฐัวสิาหกจิโดยตรง” 

 
ช ู“ธรรมาภิบาล” ล้างภาพทจุริต 

“ในชว่งเริม่ตน้ศกึษานัน้ มกีารศกึษารูปแบบและตวัอยา่งจากต่างประเทศมาเป็นกรณีศกึษาดว้ย แต่
กไ็ม่มขีอ้สรุปทีช่ดัเจน เน่ืองจากรฐัวสิาหกจิทัง้ 56 แห่งของไทยมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกันมาก ทีส่ าคญัแต่ละ
แหง่มพีระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.) จดัตัง้หรอื “กฎหมายแม”่ ทีใ่ชใ้นการก ากบักจิการท าใหย้ากแก่การดูแล หรอื
ยากทีจ่ะน ามารวมกนั” 

เหตุน้ีคณะอนุกรรมการฯจงึมแีนวคดิในการน า “ธรรมาภบิาล” หรอื “Good Governance” ซึ่ง
หมายถงึการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาก ากบัดูแลรฐัวสิาหกจิเพือ่ลดปญัหาทีเ่ป็นจุดออ่นส าคญั 2 ประการ คอื 

1.การท างานโดยไม่ประสานกัน เช่น การไฟฟ้านครหลวงขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย จะเอา
สายไฟฟ้าลงดนิแต่บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) และ กสท. โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) บอกว่าท าไม่ได ้
เพราะมสีายเคเบลิอยูใ่ตด้นิ เป็นตน้ 

และ 2.การท างานมคีวามทบัซอ้น ซึ่งประเดน็น้ีคอืปญัหาระดบัชาตทิีต่อ้งเร่งแกไ้ข เน่ืองจากภารกจิ
ของรฐัวสิาหกจิในปจัจุบนัมหีลายบทบาทจนมัว่ไปหมด ไมรู่ว้า่ตวัตนทีแ่ทจ้รงิคอือะไร อาท ิ

1.การรบันโยบายจากนกัการเมอืง (Policy Maker) 
2.การรบันโยบายจากผูถ้อืหุน้ (Shane Holder) 
3.การรบันโยบายจากผูก้ ากบัดแูล (Regulator) 
และ 4.การปฏบิตักิาร/ใหบ้รกิาร (Operator) 
ทัง้ 4 บทบาทขา้งต้น รฐัวสิาหกจิจะไม่ท าก็ไม่ได ้เพราะเท่ากบัขดัค าสัง่นโยบายรฐับาล อย่างเช่น 

ขสมก. ที่มฐีานะเป็น Operator แต่ก็เปิดสมัปทานเดนิรถเมล์ใหเ้อกชน จงึท าใหเ้ป็นทัง้ Operator และ 
Regulator เวลาเดยีวกนั และยิง่ท าใหเ้หน็ภาพ “ยิง่ท ากย็ิง่ขาดทุน” การบรหิารงานกข็าดประสทิธภิาพ ซึ่ง
ลา่สุดกระทรวงคมนาคมไดด้งึสมัปทานรถเมลไ์ปใหก้รมการขนสง่ทางบกด าเนินการแทนแลว้ 

“ทีผ่่านมากระทรวงการคลงัในฐานะผูถ้อืหุน้เคยเตอืนไปแลว้ว่าอย่าท านะ แต่รฐัวสิาหกจิเหล่าน้ีไม่
เคยเชื่อฟงั จะมาฟงักต็อนเจ๊งแลว้เพราะตอ้งการขอเงนิเพิม่ทุน ถอืเป็นปญัหาทีพ่บบ่อยมากทีสุ่ดคอืไม่ฟงัผู้
ถอืหุน้แต่ชอบฟงักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก็ชอบฟงัประธานรฐัวสิาหกจิ ซึ่งก็คอื
นกัการเมอืง หรอืตวัแทนของนกัการเมอืงนัน่เอง” 
 
 
 
 



ปฏิรปูรฐัวิสาหกิจ...ไม่ใช่แปรรปู! 
เมื่อเรารับทราบข้อมูลปญัหาที่เกิดขึ้นจึงมีการ

ก าหนดขอ้ปฏบิตัซิึ่งมทีัง้หมด 6 ขอ้ใส่ลงไปใน “ร่าง พ.ร.บ.
การพฒันาการก ากบัดูแลและบรหิารรฐัวสิาหกิจ พ.ศ. ... ” 
เพื่อใหป้ญัหาทัง้หมดถูกเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั 
ประกอบด้วย 1.การจดัตัง้คณะกรรมการระดบัชาติซึ่งก็คอื 
คนร. หรือ “ซุปเปอร์บอร์ด” ที่จะประสานงานกับทุก

รฐัวสิาหกจิ โดยมนีายกรฐัมนตรนีัง่เป็นประธาน และมกีรรมการตวัแทนจากภาคราชการ เช่น เลขาธกิาร
สภาพฒัน์ ปลดักระทรวงการคลงั ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ พร้อมผูท้รงคุณวุฒแิละผูเ้ชี่ยวชาญจาก
ภาคเอกชน เพือ่ใหก้ารออกค าสัง่ของ คนร.มผีลผกูมดัไปจนถงึรฐับาลถดัๆไป 

2.มกีารจดัท าแผนยุทธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิทีส่ามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดจ้รงิ จากปจัจุบนัทีแ่ผนซึ่งมี
อยู่แลว้ แต่ไม่เคยถูกน าออกมาใชเ้ลย แต่กฎหมายใหม่น้ีจะระบุอย่างชดัเจนว่า รฐัวสิาหกจิทุกแห่งตอ้งน า
แผนยุทธศาสตร์ไปปฏบิตั ิเพื่อใหก้ารลงทุนและการพฒันารฐัวสิาหกจิเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยแผน
ดงักลา่วจะเชื่อมโยงกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิซึ่งผลทีจ่ะไดร้บัในอนาคตคอื ประสทิธภิาพ
การท างานทีเ่พิม่ขึน้ 

3.การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสซึง่ตอ้งน า “ธรรมาภบิาล” มาปฏบิตั ิเช่น โครงการรบัจ าน าขา้ว
ในอดตีทีไ่มม่กีารเปิดเผยขอ้มลู แต่กฎหมายฉบบัน้ีจะสัง่ใหร้ฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมด 

4.กระบวนการกลัน่กรองเพื่อคดัเลือกคณะกรรมการ (บอร์ด) รฐัวิสาหกิจ ซึ่งปจัจุบนักฎหมาย
ก าหนดใหร้ฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ เป็นใครกไ็ด ้หากไดร้ฐัมนตรดีกีเ็ชื่อว่าจะไดค้นดเีขา้มานัง่ท างาน จงึมกีาร
เสนอใหม้ ี“คณะกรรม การกลัน่กรอง” เป็นผูพ้จิารณาบุคคลทีเ่หมาะสมและมคีวามเชี่ยวชาญในต าแหน่ง
กรรมการ “วธิกีารน้ีกค็อืการน ากระ– บวนการคดัเลอืกผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มาใชใ้น
การสรรหากรรมการรฐัวสิาหกจินัน่เอง” 
ตัง้ “ซูเปอร ์โฮลดิง้” บรหิาร 

5.การตัง้ “บรรษทัวสิาหกจิแห่งชาติ” หรอื “ซูเปอร์ โฮลดิง้” ซึ่งก าลงัถูกวจิารณ์อยา่งหนักในขณะน้ี 
สคร.ขอชีแ้จงว่าเป็นเพยีง “ส่วนหน่ึง” ของ พ.ร.บ.การพฒันารฐัวสิาหกจิเท่านัน้ โดย “ซุปเปอรบ์อรด์” หรอื 
คนร.จะยงัคงเป็นผูก้ าหนดเป้าหมาย วางนโยบาย และทศิทางการพฒันารฐัวสิาหกจิเหมอืนเดมิทุกประการ
แต่ภายใต้แผนดงักล่าวไดแ้บ่งการบรหิารงานรฐัวสิาหกจิออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกนัน้ สคร.จะท าหน้าทีใ่น
การก ากบัดูแลเหมอืนเดมิแต่ไดล้ดจ านวนลงเหลอื 45 แห่ง เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย การ
ประปา นครหลวง ขสมก.เป็นตน้ (รฐัวสิาหกจิทีม่ ีพ.ร.บ.จดัตัง้) 
และส่วนที่สองคอื “บรรษัทวสิาหกิจแห่งชาติ” จะมีรฐัวสิาหกิจทัง้หมด 11 แห่งโอนมาอยู่ในบรรษัทฯ 
ประกอบดว้ย บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) , บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน), บรษิทั 
ขนส่ง จ ากดั, บรษิทัท่า อากาศยานแห่งประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) , บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน), 
บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั (ธพว.), บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน), บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั, 
สหโรงแรมไทยและการท่องเทีย่ว จ ากดั, บรษิทั อสมท จ ากดั และบรษิทั อู่กรุงเทพ จ ากดั โดยรฐัวสิาหกจิ



ทัง้ 11 แห่งจะไม่อยูภ่ายใต ้พ.ร.บ.จดัตัง้อกีต่อไป แต่จะอยู่ภายใตก้ฎหมายประมวลแพง่และพาณิชย ์ส่วน
รฐัวสิาหกจิทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยก์ม็ ีพ.ร.บ.มหาชน ก ากบัดแูลอยูแ่ลว้ 

และหลกัการสุดทา้ยขอ้ 6.คอืการวดัผลการท างานของรฐัวสิาหกจิ ซึง่ปจัจุบนัรฐัวสิาหกจิ ทัง้ 56 แห่ง
มมีลูคา่ทรพัยส์นิรวมกนัมากกวา่ 15 ลา้นลา้นบาท และในจ านวน 11 รฐัวสิาหกจิมมีูลค่าหุน้รวมกนัมากกว่า 
1.7 ลา้นลา้นบาท ดงันัน้ หากสามารถเพิม่ประสทิธภิาพใหแ้ก่รฐัวสิาหกจิได ้กน่็าจะหมายถงึการบรกิารทีด่ี
ขึ้นและมีประสิทธภิาพมากขึ้น โดยไม่ได้มุ่งหวงัที่จะให้รฐัวิสาหกิจแสวงหาแต่ผลก าไรเพยีงอย่างเดียว
เทา่นัน้ 

ลอ็ก 3 ชัน้ป้องกนั “แปรรปูซ่อนเงือ่น” 
ผู้อ านวยการ สคร.ยงัตอกย ้าด้วยว่ากฎหมายฉบบัน้ี 

ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ เหมอืน พ.ร.บ.
ทุนรฐัวสิาหกจิปี 2542 ที่มกีารระบุกระบวนการ ขัน้ตอนการ
แปรูปการกระจายหุ้นและตีราคาสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจ
เอาไว้อย่างชดัเจน แต่ พ.ร.บ.พฒันารฐัวิสาหกิจฉบบัน้ี คือ
กฎหมายที่มุ่งเน้นการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานให้แก่

รฐัวสิาหกิจเพื่อให้บรกิารประชาชนคนไทย “ท าไม สคร.ถึงคดิเช่นนัน้ เพราะไดว้างกฎเหล็กล็อกแปรรูป
รฐัวสิาหกจิเอาไวถ้งึ 3 ชัน้ ประกอบดว้ย 1.รฐัวสิาหกจิทัง้ 45 แห่งยงัคงม ีพ.ร.บ.จดัตัง้เหมอืนเดมิไม่มใีคร
ไปแตะตอ้งหรอืแกไ้ขใดๆทัง้สิน้ 2.หุน้ของรฐัวสิาหกจิทัง้ 11 แห่งทีโ่อนมาอยูใ่นบรรษทัวสิาหกจิแห่งชาตจิะ
ไม่มีการขาย หรือเปลี่ยนมือ 100% นอกจากน้ี รฐัวิสาหกิจทัง้ 11 แห่ง จะยงัคงมีฐานะเป็นรฐัวิสาหกิจ
เหมอืนเดมิทุกประการ!!! 

ส่วนประเดน็ที ่สคร.ถูกโจมตวี่า “แปรรูปซ่อนเงื่อน” กไ็ม่เป็นความจรงิ เพราะโดยกฎหมายปจัจุบนั
นัน้ รฐับาลสามารถลดสดัส่วนการถอืหุน้ในรฐัวสิาหกจิไดง้่าย เพยีงน าเขา้สู่การพจิารณาของคณะรฐัมนตร ี
(ครม.) เช่นลดการถอืหุน้ของคลงัในบรษิทั ปตท.ต ่ากว่า 51% หรอืหุ้นใน อสมท ต ่ากว่า 70% ก็สามารถ
ด าเนินการไดท้นัท ี

แต่หาก พ.ร.บ.พฒันารฐัวสิาหกจิฉบบัใหม่มผีลใชบ้งัคบัจะไม่สามารถท าไดอ้กีต่อไป การจะลดหรอื
เพิม่สดัสว่นการถอืหุน้ของกระทรวงการคลงัในรฐัวสิาหกจิตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจาก คนร.จงึเป็นทีม่าของ
การ “ลอ็ก 3 ชัน้” ที่ห้ามแปรรูปรฐัวสิาหกจิอย่างเด็ดขาด! “เราชี้แจงยนืยนัหนักแน่นในประเด็นน้ี ก็มา
กลา่วหาวา่ คนร.มอี านาจลน้ฟ้าอกี!” 

“ขอยืนยันว่า หลักการและเหตุผลของกฎหมายฉบับน้ีมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของ
รฐัวสิาหกจิเป็นส าคญั โดยไดน้ าปญัหาของรฐัวสิาหกจิทีส่มควรจะแกไ้ขมาปรบัปรุงใหด้ขีึน้เพื่อบรกิารพีน้่อง
ประชาชนคนไทย ไม่ใช่ปล่อยใหน้ักการเมอืงเขา้มาลว้งลูกและสรา้งความเสยีหายโดยไม่มคีวามรบัผดิชอบ 
ขณะน้ีร่างกฎหมายฉบบัน้ีอยู่ระหว่างการพจิารณาของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิ(สนช.) ในวาระ 2 และคาด
วา่จะผา่นและมผีลบงัคบัใชใ้นเรว็ๆน้ี” 

เป็นค าตอบอนั “หนักแน่น” ของผูอ้ านวยการ สคร.ที่ทิ้งทา้ยกบัเราผ่านไปยงัประชาชนคนไทยที่
ก าลงัสบัสนขอ้มลูกนัอยูเ่วลาน้ี!!! 

 



นายสงัวรณ์ พุ่มเทียน 
ประธานสหภาพแรงงาน รสก. 
บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 

“...สาเหตุทีอ่อกมาคดัคา้นรา่ง พ.ร.บ.การพฒันารฐัวสิาหกจิฯ
นัน้เน่ืองจากสหภาพฯเห็นว่าไม่มคีวามชดัเจนในแนวทางปฏริูปรฐั 
วสิาหกจิแต่อย่างใด มแีต่เรื่องทุน การแปลงทรพัยส์นิเป็นหุน้ ไม่ได้
อธบิายถึงสิง่ที่ประชาชนจะไดร้บัจากการให้บรกิารของรฐัวสิาหกิจ
แต่อยา่งใด 

สิง่ที่รฐับาลก าลงัท าเป็นการเร่งรบีที่จะแปลงทรพัย์สนิรฐัวสิาหกิจเป็นหุ้น เป็นทุนแต่ไม่ได้พูดถึง
ประโยชน์ของรฐัวสิาหกจิ ประโยชน์ทีป่ระชาชนจะไดร้บัทัง้ๆทีร่ฐัธรรมนูญและรฐับาลประกาศนโยบายตอ้ง
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม ดงันัน้การจะน าทรพัยส์นิของรฐัวสิาหกจิซึ่ งเป็นทรพัยส์นิของหลวงไป
แปลงเป็นหุน้ประชาชนกค็วรตอ้งมสีว่นรว่มดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัใหอ้ านาจคณะกรรมการก ากบัรฐัวสิาหกจิ (คนร.) ทีม่นีายกฯเป็นประธานมากเกนิไป 
และมต ิคนร.กต็้องน าเสนอคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ที่มนีายกฯเป็นประธานอกี มนัมลีกัษณะ “ชงเอง กนิเอง” 
ไมน่่าถูกตอ้งตามหลกัการของ การบรหิารทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 

ทัง้น้ี การแก้ไขปญัหารฐัวิสาหกิจนัน้มีหลายวิธทีี่จะด าเนินการ อาท ิการปรบัปรุงกฎระเบยีบให้
รฐัวสิาหกจิคล่องตวัก็สามารถแข่งขนักบัเอกชนได ้แต่กฎหมายของกระทรวงการคลงักห็า้มรฐั วสิาหกจิไป
แขง่ขนักบัเอกชนอกี ขณะที่เอกชนท าธุรกจิกต็้องมกี าไร ตอ้งคดิค่าบรกิารแพงท าใหป้ระชาชนไดร้บัความ
เดือดร้อน หากมีรฐัวสิาหกิจแข่งขนัอย่างน้อยก็สามารถถ่วงดุลไม่ให้ค่าบริการแพงเกินไป โดย เฉพาะ
คา่บรกิารทีเ่ป็นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ในส่วนของรฐัวสิาหกิจด้านโทรคมนาคมที่รฐับาลจะแยกทรพัย์สินของแคทและบริษทั ทีโอท ีมา
จดัตัง้บรษิทัโครงข่ายบรอดแบนดแ์ห่งชาตหิรอื NBN และบรษิทัโครงข่ายระหว่างประเทศและศูนยข์อ้มูล
อนิเตอรเ์น็ตหรอื NGDC นัน้ 

เป็นการท าใหท้โีอทแีละแคทออ่นแอและในทีสุ่ดกจ็ะเปิดโอกาสใหเ้อกชนเขา้มาถอืหุน้ ซึ่งหากเอกชน
เขา้มากต็อ้งท าธุรกจิใหม้กี าไรกระทบประชาชนอกี หนทางทีร่ฐับาลจะใหป้ระชนเขา้ถงึค่าบรกิารราคาถูกจะ
ไมส่ามารถด าเนินการไดเ้ชน่เดยีวกบัเน็ตประชารฐัทีร่ฐับาลไมส่ามารถก าหนดราคาและควบคุมค่าบรกิารได้
ในเวลาน้ี.....” 

ทีมเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหน้า 
ฉบบัวนัจนัทรท่ี์ 11 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
โฆษกแรงงานแจง เกณฑค่์าจ้างขัน้ต า่ จ่อเพ่ิมอีก 16 สาขา 

 
 
โฆษกแรงงานแจง เกณฑค่์าจ้างขัน้ต า่ จ่อเพิม่อีก16สาขา ได้สงูสดุ800บ./วนั 

โฆษกแรงงานแจงเกณฑค์า่จา้งขัน้ต ่า ก าหนดเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งแรกเขา้ท างาน ยดึหลกั
ให้นายจ้าง-ลูกจ้างอยู่ร่วมกันได้ ส่วนผู้ที่มีฝีมือเข้ามาตรฐาน ก าหนดค่าจ้างให้สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ ปจัจุบนัประกาศแล้ว 67 อาชพีได้สูงสุดวนัละ 800 บาท เล็งเพิม่อีก 16 อาชีพ จากกรณี
เครอืข่ายแรงงานเรยีกร้องให้ปรบัอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าปี 2561 ให้เป็นธรรม โดยเสนออยู่ที่วนัละ 600-700 
บาทเทา่กนัทัว่ประเทศ เพือ่ใหแ้รงงานสามารถด ารงชวีติอยูไ่ดพ้รอ้มคนในครอบครวัอกี 2 คนนัน้ 

เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน นายอนันต์ชยั อุทยัพฒันาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะ
โฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวในเรื่องน้ีว่า อัตราค่าจ้างขัน้ต ่า เป็นการก าหนดเพดานค่าจ้าง เพื่อให้
หลกัประกนัขัน้ต้นแก่ลูกจ้างที่ไม่มีฝีมือเมื่อแรกเข้าท างาน เฉพาะลูกจ้างคนเดียวที่ส มควรจะได้รบัและ
สามารถด ารงชีพอยู่ได้ตามสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ณ เวลานัน้ ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization)ไดก้ าหนดใหค้่าจ้างขัน้ต ่าเป็นมาตรฐานของการคุม้ครองแรงงาน 
เพื่อใหป้ระเทศสมาชกิน าไปเป็นแนวทางปฏบิตัใินการคุม้ครองผูใ้ชแ้รงงานเกี่ยวกบัค่าจา้ง ซึ่งประเทศไทย
น ามาปรบัใชใ้หเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 

นายอนันต์ชัยกล่าวต่อว่า โดยมีปจัจยัพื้นฐานที่น ามาพิจารณาก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า โดย
ปจัจยัพืน้ฐานของลกูจา้ง ไดแ้ก่ คา่ครองชพีและค่าจา้งทีผู่ใ้ชแ้รงงานพงึไดร้บัผลตอบแทนจากการท างานให้
สมความสามารถและด ารงชพีอยูไ่ดพ้อเพยีง ปจัจยัพืน้ฐานของฝา่ยนายจา้ง ไดแ้ก่ ความสามารถในการจ่าย 
และความอยู่รอดของธุรกจิ ส่วนปจัจยัภาครฐัไดแ้ก่ การประสานผลประโยชน์ของทัง้ฝา่ยนายจา้งและฝ่าย
ลูกจ้าง ให้ด ารงอยู่ร่วมกนัได้ และน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวม ความอยู่รอดของระบบเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบของคา่จา้งขัน้ต ่าต่อการลงทุน รวมถงึพจิารณาระดบัคา่จา้งทัว่ไปเปรยีบเทยีบกบัประเทศอื่นดว้ย 

โฆษกกระทรวงแรงงานกล่าวอกีว่า อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าในแต่ละจงัหวดัเป็นการก าหนดใหส้อดคลอ้ง
กบัสภาพการใชจ้่ายการครองชพีในแต่ละพืน้ที่ รวมถงึการสรา้งแรงจูงใจใหเ้กดิการขยายการลงทุนไปยงั
ภมูภิาค โดยมคีณะอนุกรรมการการพจิารณาอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าจงัหวดัร่วมกนัพจิารณา เป็นกระจายอ านาจ
ไปสูภ่มูภิาคไมใ่ชก่ารตดัสนิใจจากสว่นกลางเพยีงอยา่งเดยีว 
 



ทัง้น้ี เมื่อปี 2555 จากการปรบัอตัราคา่จา้งในอตัรา 300 บาท เทา่กนัทัว่ประเทศ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
เชิงโครงสร้างส าคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจไทย โดยเฉพาะผู้ส่งออก เพราะต้องแข่งขนักับ
ผูป้ระกอบการในต่างประเทศที่ไม่ได้มกีารปรบัเปลี่ยนโครงสร้างค่าจ้างแรงงานเหมอืนประเทศไทย การ
พจิารณาเรื่องอตัราคา่จา้งขัน้ต ่าจงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบและรอบดา้น 

นายอนันต์ชัยกล่าวว่า การก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต ่ า ในประเทศไทย เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการคา่จา้ง ซึง่เป็นองคก์รไตรภาค ีประกอบดว้ย ตวัแทนลูกจา้ง นายจา้ง และฝา่ยรฐับาล ฝา่ยละ 
5 คนเท่ากนั ตามที่ก าหนดในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิม่เติม ทัง้ยงัได้กระจาย
อ านาจการพจิารณาอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าไปในภูมิภาค เป็นคณะอนุกรรมการพจิารณาอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า
จงัหวดัด้วย เพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องยิง่ขึ้น 
รวมทัง้ตัง้คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ เพื่อศกึษาและเสนอแนะแนวทางการก าหนดอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า มาดู
ความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ สูตรค านวณที่เป็นไปตามหลกัวิชาการที่มมีาตรฐานเช่นเดียวกบันานา
ประเทศ 

“ซึ่งในปี 2561 ไดก้ าหนดสูตรค านวณอตัราค่าจา้งขัน้ต ่าขึน้มาใหม่ โดยใชด้ชันีราคาผูบ้รโิภค (CPI) 
ซึ่งเป็นดชันีชี้วดัอตัราการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าซึ่งเป็นค่าครองชีพของประชาชนรอบ 1 ปี และ
ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) และจงัหวดั (GPP) เป็นดชันีชี้วดัอตัราการเปลี่ยนแปลงของการ
เจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิเฉลีย่ 5 ปี (พ.ศ.2554-2558) มาเป็นฐานการค านวณดว้ย”นายอนนัตช์ยักลา่ว 
และว่า ส าหรบัอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า ก าหนดไวเ้ป็นหลกัประกนัขัน้ต้นแก่ลูกจา้งทีไ่ม่มฝีีมอืเมื่อแรกเขา้ท างาน 
สว่นผูท้ีม่ทีกัษะฝีมอืแรงงานไดม้าตรฐาน กระทรวงแรงงาน ไดก้ าหนดระดบัค่าจา้งอยา่งเหมาะสมเป็นธรรม
สอดคลอ้งกบัทกัษะฝีมอืและความรูค้วามสามารถ ปจัจุบนัไดป้ระกาศแลว้ 67 สาขาอาชพี สูงสุดถงึวนัละ 
800 บาท และอยูร่ะหวา่งพจิารณาเพิม่ขึน้อกี 16 สาขาอาชพี 
 

ดนัภาษีใหม่เข้าครม. มีผล 16 กย.ป้องกนักกัตนุเหล้า-บหุร่ี 

 
 

แหล่งข่าวจากกรมสรรพสามติ เปิดเผยว่า การก าหนดอตัราภาษีบาป โดยเฉพาะภาษีสรรพสามติ
สุรา และยาสบูแบบใหม ่ทางกรมสรรพสามติจะมกีารจดัเกบ็ภาษทีัง้ 2 ขา จากอตัราเดมิทีเ่ลอืกเกบ็เพยีงขา
ใดขาหน่ึงทีเ่สยีภาษมีากทีสุ่ด โดยแนวทางใหมจ่ะเกบ็ทัง้ภาษตีามความฟุม่เฟือย หรอืตามราคาจ าหน่าย ซึ่ง
จะท าใหส้นิคา้ทีม่รีาคาขายแพงตอ้งเสยีภาษใีนอตัราทีสู่งกว่าสนิคา้ราคาถูก และอกีขาหน่ึงจะเป็นการเก็บ
ตามปรมิาณที่มผีลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ยาสูบที่มนี ้าหนักต่อมวนมากก็จะถูกเก็บภาษีแพงกว่าที่มมีวน



ขนาดเลก็ และจากคา่ความหวาน รวมทัง้จากเครื่องดื่มทีม่สี่วนผสมของชา กาแฟ จากเดมิไดร้บัการยกเวน้ 
เพราะเป็นการสง่เสรมิเกษตรกร 

“การจดัเกบ็ภาษตีามกฎหมายสรรพสามติ 2560 ฉบบัใหม่ จะจดัเกบ็ใหม้คีวามสมดุล เป็นธรรมกบั
ผูป้ระกอบการใหไ้ดม้ากทีสุ่ด และไมผ่ลกัภาระไปใหผู้ป้ระกอบการ หรอืผูบ้รโิภค ซึ่งในช่วงแรกไดม้ีเวลาให้
ผูป้ระกอบการได้ปรบัตวัอยู่แล้วส าหรบัผูป้ระกอบการที่ไม่เคยได้เสยีภาษีหรอืไดร้บัยกเว้นในก่อนหน้าน้ี 
เช่น ภาษจีากค่าความหวาน กม็รีะยะเวลาปรบัตวั 2 ปี แต่หากมสี่วนผสมของชาเขา้มาเกี่ยวขอ้งเพยีง 1% 
กจ็ะจดัเกบ็ในสว่นน้ีดว้ยทนัท”ี แหลง่ขา่ว กลา่ว 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนอตัราภาษีสินค้าสุรา ยาสูบ จะเสนอคณะรฐัมนตรี(ครม.) ในวนัที่ 12 
กนัยายนน้ี หากผา่นความเหน็ชอบแลว้ คาดว่าจะประกาศลงราชกจิจานุเบกษาไดใ้นคนืวนัที ่15 กนัยายน
หรือช่วงเช้าของวนัที่ 16 กันยายน 2560 เพื่อต้องการดูแลไม่ให้ตลาดเกิดความแตกตื่น หรือมีความ
ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัในการกกัตุน 

สว่นภาษอีื่นทีผ่า่นความเหน็ชอบจาก ครม.ไปก่อนหน้าน้ี คาดว่าจะประกาศในราชกจิจานุเบกษาได้
ช่วงกลางสปัดาหน้ี์ และทัง้หมดจะบงัคบัใชพ้รอ้มกนัเริม่ตัง้แต่เวลา 00.01 น. ของวนัที ่16 กนัยายน 2560 
เป็นต้นไป โดยเริม่เก็บภาษีใหม่นับจากเวลาสนิค้าที่ออกจากโรงงานผลติ หรอืหากเป็นสนิค้าน าเขา้จาก
ต่างประเทศ กจ็ะนบัจากเวลาทีผ่า่นดา่นศุลกากรเขา้มาเสยีภาษทีนัท ี

นายสมชาย พูลสวสัดิ ์อธบิดกีรมสรรพสามติ กล่าวว่า พระราชบญัญตัสิรรพสามติฉบบัใหม่จะเป็น
การปฏิรูปโครงสร้างภาษีของสรรพสามิต ทัง้การค านวณ และการจดัเก็บภาษีสรรพสามิตใหม่ทัง้หมด 
โดยรวมกฎหมายสรรพสามติจากที่มอียู่ 7 ฉบบัรวมเป็นฉบบัเดยีว ปรบัฐานการค านวณภาษีและก าหนด
อตัราภาษแีต่ละรายสนิคา้ใหมท่ัง้หมด เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส เป็นธรรมกบัผูป้ระกอบการทุกกลุม่ 

ทัง้น้ี ยนืยนัว่าการปรบัโครงสรา้งภาษีใหม่ ไม่ไดท้ าใหผู้ป้ระกอบการที่เคยเสยีภาษีอยู่แลว้กระทบ
มากนกั ยกเวน้กลุ่มทีเ่สยีภาษไีม่ถูกตอ้งอาจไดร้บัผลกระทบมากกว่า ส่วนการเกบ็ภาษใีหม่ๆ เช่น ภาษคี่า
ความหวาน ก็มรีะยะเวลาใหผู้ป้ระกอบการไดป้รบัตวัไดถ้งึ 2 ปี เพื่อบรรเทาผลกระทบให ้โดยค่าความ
หวานจะดูจากการไดร้บัอนุญาตจากองคก์ารอาหารและยา (อย.)ว่าระบุค่าความหวานไวท้ี่เท่าใด เพราะค่า
ความหวานจะไม่ใช่แค่เฉพาะน ้าตาลเท่านัน้ แต่จะมคี่าความหวานทีไ่ดร้บัจากธรรมชาต ิซึ่งจะตอ้งเสยีภาษี
ทัง้หมดถา้ความหวานนัน้ใหพ้ลงังานแคลอร ีถอืวา่เป็นการท าลายสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คอลมัน์แจงส่ีเบีย้ : พด.เร่งโครงการปลกูพืชปุ๋ ยสดฤดนูาปรงั ปี 2561 
 

ปจัจุบนัวธิกีารลดตน้ทุนการผลติและสามารถปรบัปรุงบ ารุงดนิ เพิม่อนิทรยีวตัถุใหด้นิไดง้า่ยทีสุ่ด คอื 
การปลูกพชืปุ๋ ยสด ได้แก่ พชืตระกูลถัว่ อย่างถัว่พุ่ม ถัว่พร้า ถัว่มะแฮะ ปอเทอืง โสนอฟัรกินั ซึ่งเป็นพชื
ปรบัปรุงบ ารุงดนิ เมื่อเกษตรกรปลูกก็จะกลายเป็นโรงปุ๋ ยในแปลงนาทนัท ี“โครงการปลูกพชืปุ๋ ยสด ฤดูนา
ปรงั ปี 2561” เป็นหน่ึงในโครงการปรบัเปลีย่นพืน้ทีป่ลูกพชืใหเ้หมาะสมภายใต้แผนการผลติและการตลาด
ขา้วครบวงจร ปี 2560/61 (ดา้นการผลติ) 

โดยกรมพฒันาทีด่นิ จะส่งเสรมิใหเ้กษตรกรปลูกพชืปุ๋ ยสดและไถกลบ เพื่อปรบัปรุงบ ารุงดนิก่อนท า
นารอบใหม่ เป้าหมาย 22 จงัหวดัลุ่มน ้าเจ้าพระยาและลุ่มน ้าแม่กลอง แบ่งเป็น ภาคเหนือ 7 จงัหวดั คอื 
อุตรดติถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ตาก สุโขทยั พษิณุโลก และพจิติร ภาคกลาง 15 จังหวดั คอื กทม. 
สมุทรปราการ นนทบุร ีปทุมธานี พระนครศรอียุธยา อ่างทอง ลพบุร ีสงิหบ์ุร ีสุพรรณบุร ีนครปฐม ชยันาท 
สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร ระยะเวลาด าเนินงานตัง้แต่เดือนมิถุนายน 2560 ถึง 
มถุินายน 2561 ปจัจุบนัมเีกษตรกรเขา้รว่มโครงการกวา่ 23,800 ราย 

ทัง้น้ี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม เพื่อลดอุปทาน
ขา้วเปลอืกดว้ยการปลูกพชืปุ๋ ยสดในนาขา้ว เพิม่ประสทิธภิาพการปรบัปรุงบ ารุงดนิ และตดัวงจรศตัรูพชื
จากการพกัดนิ (ลดรอบการท านา) โดยส่งเสรมิเกษตรกรปลูกพชืปุ๋ ยสดเพื่อไถกลบครวัเรอืนละไม่เกนิ 15 
ไร่ โดยหา้มไม่ใหน้ าพืน้ที่ไปท านาปรงัฤดูผลติ 2561 ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2560 ถงึ 30 เมษายน 
2561 

ขณะที ่กรมพฒันาทีด่นิ จะจดัหาเมลด็พนัธุพ์ชืปุ๋ ยสดเป็นเมลด็พนัธุใ์หเ้กษตรกรทีร่่วมโครงการไร่ละ 
5 กก. รวมทัง้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการไถเตรียมดิน ดูแลรกัษา และไถกลบพืชปุ๋ ยสด
ระยะเวลา 45-60 วนั เพือ่ปรบัโครงสรา้งดนิช่วยใหม้อีนิทรยีวตัถุเพิม่ขึน้ โดยรฐัจะสนับสนุนค่าไถเตรยีมดนิ
ใหไ้รล่ะ 500 บาท และคา่ไถกลบไรล่ะ 500 บาท ซึง่มกีารจา่ยเงนิผา่น ธ.ก.ส. หากเกษตรกรเจา้ของแปลงมี
รถไถเป็นของตนเอง สามารถด าเนินการเองไดห้รอืรวมกลุ่มกนัจดัหารถไถมาเตรยีมดนิ กรณีไม่สามารถ
ด าเนินการไดก้รมพฒันาทีด่นิจะจดัจา้งรถไถมาด าเนินการให ้

อย่างไรก็ตาม การปลูกปอเทอืงเป็นทางเลอืกที่เกษตรกรมแีต่ไดป้ระโยชน์ เน่ืองจากการปลูกปอ
เทอืง 1 ไร่ ใชเ้มลด็พนัธุ์ปอเทอืง 5 กก. แลว้ไถกลบตอนปอเทอืงอายุ 50 วนั จะไดผ้ลผลติมวลชวีภาพคอื
น ้าหนักสดที่ลงสู่ดนิ จะไดปุ้๋ ยไนโตรเจนเทยีบเท่ากบัปุ๋ ยยูเรยีสูตร 46-0-0 จ านวน 15 กก.ต่อไร่ แต่ถ้าไถ
กลบชว่งอาย ุ90 วนั คอืเป็นชว่งทีป่อเทอืงออกดอกแลว้จงึไถกลบ จะท าใหไ้ดธ้าตุอาหารสมบูรณ์ทัง้ N-P-K 
ในอตัราเทยีบเท่าถงึ 20 กก.ต่อไร่ ก็จะท าใหเ้กษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ ยเคมลีง รวมถงึเป็นการเพิม่ปรมิาณ
อนิทรยีวตัถุในดนิจากการไถกลบปุ๋ ยพชืสดไดต้่อไป 

 
 
 
 
 



คอลมัน์เกษตรบรูณาการ : คุ้ยเร่ืองเก่า มาปรบัแผนใหม่ 
 

หลงัจากทีม่กีารประกาศเดนิหน้าแกป้ญัหาให ้กบัภาคการเกษตรมาหลายปี ตามแนวทางรฐับาลต่อ
การแก้ไขปญัหาภาคการเกษตร ที่ม ีพลเอกฉัตรชยั สารกิลัยะ มาเป็นรฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรฯ 
แมว้า่จะดงึเอาคนมาจากกระทรวงพาณิชย ์มาเป็นมอืไม ้ช่วยคดิช่วยแกต้ัง้แต่ระดบัอดตีอธบิด ีบางกรม ไป
จนถงึขา้ราชการระดบัสูงบางคนที่ดงึมานัง่ในต าแหน่งของรฐัมนตรชี่วยเกษตรฯแต่ดูเหมอืนว่า วนัน้ี แทบ
เป็นไดแ้ค่รฐัมนตรทีีโ่ลกลมืโดยคนกระทรวงเกษตรฯ และสงัคม ลมืไปดว้ยซ ้าว่ามรีฐัมนตรชี่วยเกษตรบน
โลกใบน้ี  มาวนัน้ีหลงัจากทีก่ระทรวงเกษตรฯพยายามปรบัภาพลกัษณ์ใหดู้ด ีตัง้แต่ ทุบ รือ้ ก่อสรา้ง ปรบัที่
ท างานกระทรวงเกษตรฯ ที่เป็นอาคารที่เกษตรกรรากหญ้ามาถงึมายนื มาบอกปญัหา และจบัต้องได ้มา
วนัน้ีปรบัใหม่ เป็นอาคารอนิเตอร์โก้หรู แมแ้ต่ตวัเลขดชันีภาคการเกษตรก็มกีารปรบัไปดว้ย โดยบอกว่า 
วนัน้ี ดชันีภาคการเกษตร สู่งลิว่ พุง่ไปกว่า 15.6 นัน่หมายถงึเกษตรกร ไทยตอ้งกนิดอียูด่ ีไม่ตดิหน้ีตดิสนิ 
แต่ความเป็นจรงิ ถงึวนัน้ี ไมต่ดิหน้ีจรงิเพราะทุกอยา่งโดนยดึหมดสิน้ ไมม่กีนิ และปีน้ี ปฏเิสธล าบาก เพราะ
ปญัหาภยัธรรมชาต ิน ้าทว่มหนกั ทุกพืน้ที ่ในภาคอสีานวา่กนัวา่ ปีน้ีน่าจะเป็นปีหน่ึงทีร่าคาขา้วพุง่สูง ลิว่ใน
อกีไมก่ีเ่ดอืน สว่นจะสงูจนใหใ้คร ไปอา้งเป็นผลงานหรอืไม ่คงตอ้งลองตดิตามกนั   

แต่ที่แน่ๆ หลายสปัดาห์ ต่อเน่ืองหลังจากที่มีแนวโน้มหลายกระแสข่าวว่า ไวๆน้ีอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่น ในต าแหน่ง ของ รมว.หลายกระทรวง งานน้ี ตอ้งบอกวา่เลน่เอารอ้นๆหนาวๆ ไปตามๆ กนั จน
ส่งผลให้มกีารเร่งรบีปรบัขบวนทพัการท างาน กนัยกใหญ่ในกระทรวงเกษตรฯ ไล่ตัง้แต่การสัง่เปลี่ยนตวั
ปลดักระทรวงเกษตรฯ ทีเ่คยเป็นท่านพี ่“ฝน” ธรีภทัร ประยรูสทิธ ิไปนัง่ตบยุงใหท้่าน รองปลดั “เลศิวโิรจน์ 
โกวฒันะ” มานัง่แทน  ซึ่ง วนัที่ 1 ตุลาคม  ที่จะถึงน้ี ก็จะเขา้สู่ต าแหน่งเต็มตวั และเพื่อให ้เหน็ว่า งาน
เกษตรต้องเดนิหน้าเขา้ตากรรมมการ สปัดาห์ที่ผา่นมา ท่านรฐัมนตรเีกษตรฯ “ฉัตรชยั” จงึเรยีกประชุม
ผูบ้รหิาร กระทรวงเกษตรฯ ระดมสมองผูบ้รหิารระดบัสูงเกษตรฯและซงิเกิ้ลคอมมานด ์77 จว. หวงัจะดนั
ฝนัดนัเกษตรกรยุค 4.0 ใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ที่ตัง้เป้ารายได ้3.9 แสนบาทต่อปี พรอ้มทัง้ท าระบบกระจาย
น ้าเพื่อการเกษตร 4 หมื่นกว่าลา้นบาท ซึ่งในปี’61 ท่านรฐัมนตร ี “ฉตัรชยั” ก าหนดเป้าหมายใหเ้ป็นปีแห่ง
การยกระดบัคน เพื่อบรหิารจดัการมาตรฐานสนิคา้เกษตรสู่เกษตร 4.0 เร่งสร้างเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมไปปรบัใช้ในกระบวนการผลติสนิค้าเกษตร จดัท าแผนธุรกิจ และ
เชื่อมโยงตลาดเป็นหลกั ยกระดบัการบรหิารจดัการ โดยภาคราชการตอ้งเน้นการท างานแบบบูรณาการการ
ขบัเคลื่อนแผนปฏบิตักิารในปี’61 เป็นรากฐานส าคญัของการพฒันาการเกษตรเร่งเครื่องสู่เกษตร 4.0 อยา่ง
ต่อเน่ืองในปี 62-64 ตามแผนขบัเคลื่อน Smart Agricultural Curve สอดรบักบัยุทธศาสตร์เกษตรและ
สหกรณ์ระยะ 20 ปี และแผนพฒันาการเกษตร ระยะ 5 เพิม่รายไดเ้ฉลี่ยของเกษตรกรถงึ 390,000 บาท/
คน/ปี เป็น Smart Farmer และ GDP ภาคเกษตรตอ้งเพิม่ขึน้ไมต่ ่ากวา่ 3% ต่อปี ตาม Roadmap 

สุดทา้ยตอ้งบอกวา่เรื่องทีท่า่นๆ วา่มาทุกอยา่งเทา่ทีท่ราบไม่ใชเ่รื่องใหม ่ของภาคการเกษตรไมใ่ช่ว่า 
ไมเ่คยมใีครคดิ สว่นใครคดิมาก่อน ตอ้งไปด ูไปรือ้กนัเอง แต่ทีแ่น่ๆ ทุกเรื่องทีว่่ามา ลว้นเป็นเรื่องเก่า ทีเ่อา
มาเล่าใหม่ จากน้ีไปตอ้งตดิตามว่า ทีว่่ามาทัง้หมด จะขบัเคลื่อนใหเ้หน็เป็นรูปธรรมอยา่งไร มฉิะนัน้จะเป็น
แคภ่าพแหง่ความฝนัเหมอืนนโยบายกระดาษ A4 อยูแ่คบ่นกระดาษไมเ่คยเกดิขึน้จรงิ 
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