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งบดแูลคนแก่สงู6-7แสนล. คลงัหวัน่รฐักระเป๋าฉีกเร่งส่งเสริมการออม 

 
 

นายสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยในงานสมันาวชิาการ เรื่อง “Wellness Aging 
สูงวยั มสีุข” ว่า ปจัจุบนัมปีระชากรผูสู้งวยัเพิม่มากขึน้ รฐับาลจงึไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัและเริม่เดนิหน้า
พฒันาและส่งเสริมการออมเพื่อการเกษียณอายุ หากมีการด าเนินการส่งเสริมการออมได้ จะท าให้
กระทรวงการคลงัประหยดังบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ และจะท าให้ไม่เกิดวิกฤติทางการคลงัได้ใน
อนาคต ทัง้น้ีหากไมเ่ริม่สนบัสนุนเรื่องการออมเพื่อวยัเกษยีณ ในช่วง 10-15 ปีขา้งหน้า รฐับาลจะตอ้งใชง้บ
ดูแลผูสู้งอายุถงึ 6-7 แสนลา้นบาท ดงันัน้จงึไดเ้ตรยีมเสนอแพก็เกจ การส่งเสรมิการออมแห่งชาตใิหร้มว.
คลงัพจิารณาภายในเดอืนกนัยายนน้ี โดยมปีจัจยัส าคญัอยู ่4 เรื่อง ไดแ้ก่ 

1.การยกระดบัการใหค้วามรูท้างการเงนิแก่ประชาชนทุกระดบัใหเ้ป็นวาระแหง่ชาต ิจากปจัจุบนัทีแ่ต่
ละหน่วยงานต่างมีการท าแต่ เ ป็นลักษณะต่างคนต่างท า แต่ครัง้ น้ีจะเป็นการท าร่วมกัน โดยมี
กระทรวงการคลงัเป็นแกนน า ซึ่งการใหค้วามรูท้างดา้นการเงนิใหเ้หมาะสมกบัประชาชนแต่ละกลุ่ม เช่น 
กลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตกร กลุ่มคนโสด กลุ่มคนตกงาน ฯลฯ ซึ่งขณะน้ีส านักงานเศรษฐกจิการคลงั (สศค.)
อยูร่ะหวา่งการ 
จดัท าแผน 

2.การส่งเสรมิและสร้างความแขง็แกร่งให้กบัสถาบนัการออมที่เป็นเสาหลกัการออกฐานราก เช่น 
สหกรณ์ออมทรพัย ์สหกรณ์เครดติยูเน่ียน สถาบนัการออมชุมชน ในเรื่องการก ากบัดูแลใหม้ปีระสทิธภิาพ 
โดยน าระบบไอทเีขา้มาชว่ย ซึง่ปจัจุบนัไดม้กีารประสานกบักระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เป็นทีเ่รยีบรอ้ย
แลว้ 

3.เรื่องการออกผลติภณัฑก์ารออมใหม่ โดยใหส้ถาบนัการเงนิของรฐับาลและเอกชน เป็นผูน้ า อาท ิ
บรษิทัประกนัอาจจะเสนอผลติภณัฑ์ที่มกีารออกมระยะยาวมากขึน้ โดยใหผ้ลตอบแทนที่สูงขึน้ การออม
เพื่อทีอ่ยู่อาศยั หากตอ้งการเรื่องสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษี ทางกระทรวงการคลงัพรอ้มใหก้ารสนับสนุน 
และมาตรการลดการใชส้นิคา้ฟุ่มเฟือย ซึ่งปจัจุบนัอยูร่ะหว่างพจิารณาว่าจะใชม้าตรการการเงนิการคลงัมา
ใชอ้ยา่งไรไดบ้า้ง 



4.การเพิม่เตมิเงื่อนไขระบบการออมเพื่อการเกษยีณอายุ ใหส้อดคลอ้งกบัอนาคตประเทศไทยเขา้สู่
สงัคมสงูวยั เชน่ กองทุนประกนัสงัคม ซึง่ปจัจุบนัเสนอใหม้กีารรบัเงนิบ าเน็จบ านาญจากอายุ 55 ปี เป็น 60 
ปี สว่นกองทุนการออมแหง่ชาต ิ(กอช.) ขณะน้ีอยูร่ะหว่างพจิารณาของกฤษฎกีา คาดว่าจะมผีลบงัคบัใชใ้น
ปี 2561และจะทยอยด าเนินการการจ่ายเงนิสมทบจะเป็นขัน้บนัได โดยหวงัว่าภายใน 7 ปี จะมสีมาชกิ 11 
ล้านคนจากปจัจุบนัที่มีแรงงานนอกระบบอยู่ที่ 25 ล้านคน ซึ่งคาดหวงัว่าจะมีเม็ดเงนิกองทุนประมาณ 
1,700 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี รฐับาลยงัเลง็เหน็ความส าคญัของปญัหาหน้ีนอกระบบ ซึ่งเป็นปญัหาทีส่ าคญัและรุนแรง
เป็นอย่างมาก โดยผูท้ี่ประสบปญัหาส่วนใหญ่คอืกลุ่มคนรากหญ้า ส่งผลใหก้ลุ่มคนดงักล่าวขาดการออม 
ดงันัน้รฐับาลตอ้งเรง่ด าเนินการแกไ้ขปญัหาหน้ีนอกระบบใหเ้ป็นศูนยภ์ายในปีน้ี โดยจะน าหน้ีนอกระบบเขา้
มาอยู่ในระบบทัง้หมดสามารถปล่อยสนิเชื่อได้ปกตแิละจดัเก็บดอกเบี้ยในระดบัที่เหมาะสมตามกฎหมาย
ก าหนด 

นายสมชยักล่าวว่า กระทรวงการคลงัยงัเดนิหน้าปรบัปรุงโครงสรา้งภาษ ีโดยจะท าการจดัเกบ็ภาษี
บนฐานทรพัยส์นิมากขึน้ โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีม่คีวามมัง่คัง่ จากปจัจุบนัทีจ่ดัเกบ็ภาษบีนฐานทรพัยส์นิเพยีง 
1% จะขยบัเป็น 5% และ 10% ในอนาคต 
 

แตกใบอ่อน : ลกูอีช่าง‘ยือ้’ 
 

ไม่ผิดคาดสักเท่าไรกับการออกมาแสดงท่าทีของ “กรม
วชิาการเกษตร” เกี่ยวกบัการพจิารณายกเลกิวตัถุอนัตราย 3 ชนิด 
ที่ประกอบไปด้วย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต 
ภายหลังจากที่ประชุม “คณะกรรมการขับเคลื่อนปญัหาการใช้
สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืที่มคีวามเสี่ยงสูง” ที่ม ีนพ.ปิยะสกล 
สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน มีมติตัง้แต่เดือน

เมษายนทีผ่า่นมา ใหอ้อกประกาศยกเลกิการใชส้ารเคมกี าจดัศตัรูพชื 2 ชนิด ไดแ้ก่ พาราควอต และคลอร์
ไพรฟิอส ภายในวนัที ่1 ธนัวาคม 2562 และภายในวนัที่ 1 ธนัวาคม 2560 ต้องยุตกิารน าเขา้สารเคมทีัง้ 2 
ตวั เน่ืองจากพาราควอต จดัเป็นยาพษิที่มคีวามรุนแรง ไม่สามารถหายาถอนพษิได้ 47 ประเทศทัว่โลก
ยกเลกิการใชแ้ลว้ ส่วนคลอร์ไพรฟิอส ท าใหเ้กดิความผดิปกติดา้นพฒันาสมอง ไอควิเดก็ลดลง สมาธสิัน้ 
กระทบต่อระบบต่อมไรท้อ่ การเจรญิเตบิโต และเสีย่งเป็นพารก์นิสนั 

ส่วนเจา้ “ไกลโฟเซต” ซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้า ที่ประชุมมคีวามเหน็ใหก้ าหนดโซนการใชอ้ย่างเขม้งวด 
โดยเฉพาะพื้นที่โรงพยาบาล โรงเรยีน ศูนย์เด็กเล็ก และในพื้นที่อุทยาน เน่ืองจากเจ้าสารเคมชีนิดน้ีถูก 
“องค์การอนามยัโลก” ก าหนดใหเ้ป็นสารที่อาจก่อมะเรง็ และมคีวามสมัพนัธก์บัการเกดิโรค 22 โรค เช่น 
เบาหวาน ความดนัสงู อลัไซเมอร ์เป็นตน้ 

โดยภายหลงัจาก รมว.สาธารณสุข ออกมาประกาศมตขิองคณะกรรมการฯออกมาอยา่งเป็นทางการ 
ความกดดนักย็า้ยมาอยูท่ี ่“กรมวชิาการเกษตร” ในฐานะหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลสารเคมทีางการเกษตร ซึ่ง
กว่าจะมที่าทอีอกมาไดก้็ล่วงเขา้มาถงึเดือนกนัยายน โดยอธบิดกีรมวชิาการเกษตร “สุวทิย ์ชยัเกยีรตยิศ” 



แกออกมายนืยนัชดัวา่ ส าหรบักรณี “ไกลโฟเซต” นัน้ เหน็ควรใหจ้ ากดัการเฉพาะใชแ้ละไมม่แีนวทางยกเลกิ
ตามขอ้เสนอ แต่ใหผู้ป้ระกอบการรายงานการน าเขา้ การผลติ การส่งออก การจ าหน่าย พืน้ที่การใช ้และ
ปรมิาณคงเหลอื และตอ้งระบุพืน้ทีห่า้มใชใ้นฉลากวตัถุอนัตรายควบคุมการโฆษณา 

สว่นอกี 2 ชนิด คอื “พาราควอต” และ “ควอรไ์พรฟิอส” ตอ้งส่งเรื่องหารอืไปยงั “คณะกรรมการวตัถุ
อนัตราย” ซึง่มปีลดักระทรวอุตสาหกรรมเป็นประธาน เน่ืองจากกรมวชิาการเกษตรไม่มคีวามเชีย่วชาญทีจ่ะ
พจิารณาน าขอ้มูลดา้นสุขภาพอนามยัมาวนิิจฉัยได้อย่างชดัแจง้ว่า สารดงักล่าวมอีนัตรายต่อสุขภาพของ
มนุษยต์ามที่มกีารกล่าวอ้าง พร้อมกบัย ้าในตอนท้ายว่า กรมวชิาการเกษตร มอี านาจหน้าที่ใหค้ าแนะน า
เกีย่วกบัวตัถุอนัตรายตามพ.ร.บ.วตัถุอนัตราย พ.ศ.2535 เท่านัน้ ฟงัค าชีแ้จงของอธบิดกีรมวชิาการเกษตร
แล้ว บอกได้ค าเดียวว่า จี๊ดใจมาก เพราะมนัท าให้ผมรู้สึกเกิดค าถามขึ้นมาทนัทีว่า สรุปแล้วข้อมูลที่
คณะกรรมการขบัเคลื่อนปญัหาการใช้สารเคมป้ีองกนัก าจดัศตัรูพชืที่มคีวามเสี่ยงสูง เป็นขอ้มูลที่เชื่อถือ
ไม่ได้ใช่หรอืไม่ กรมวชิาการเกษตร ถึงใชว้ธิ ี“เตะออก” ดว้ยการซื้อเวลาโยนไปใหค้ณะกรรมการวตัถุ
อนัตรายพจิารณาอกี 

สิง่ที่ต้องไม่ลมืเลย ก็คือ องค์ประกอบของคณะกรรมการขบัเคลื่อนปญัหาการใช้สารเคมป้ีองกนั
ก าจดัศตัรูพชืที่มคีวามเสี่ยงสูง นอกจากจะม ี“กระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรฐัที่มคีวาม 
“เชีย่วชาญ” ขอ้มลูดา้นสุขภาพอนามยัมาทีสุ่ดในประเทศ เป็นหน่วยงานหลกันัง่อยูใ่นคณะกรรมการแลว้ ยงั
มผีูแ้ทนที่มคีวามรูด้า้นต่างๆ ของกระทรวงอื่นๆ รวมทัง้หมดถงึ 5 กระทรวง รวมทัง้กระทรวงเกษตรฯเอง
ดว้ย 

ดงันัน้การทีอ่ธบิดกีรมวชิาการเกษตรมาเขีย่ลูกไปให ้“คณะกรรมการวตัถุอนัตราย” ของกระทรวง
อุตสาหกรรมอกี ผมกว็่ามนัทะแม่งเพราะอยา่งน้อยถามว่า กระทรวงอุตสาหกรรม จะเชี่ยวชาญขอ้มูลดา้น
สุขภาพอนามยัประชาชน เท่ากระทรวงสาธารณสุขไหม ผมกว็่า “ไม่” แลว้แบบน้ีเจตนามนัคอือะไร ส่วนไอ้
เรื่องขอ้อา้งวา่ มอี านาจเป็นเพยีงหน่วยงานทีใ่หค้ าแนะน าเทา่นัน้ ลองไปเปิดอ่าน “พ.ร.บ.วตัถุอตัราย” ดูดีๆ  
ครบัวา่ เขาเขยีนไวว้า่อยา่งไรบา้ง อยา่มาพดูใหต้อ้งรูส้กึสมเพชประเทศไทยมากไปกวา่น้ีเลย 

มะลิลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข่าวจากหนังสือพิมพ ์ไทยรฐั  
ฉบบัวนัพฤหสับดีท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2560 

 
คอลมัน์หน้ามองฟ้า เท้าหยัง่ดิน : เฝ้าระวงั...ดาวเรือง 

 
 

ดาวเรอืงทีค่นไทยรว่มใจปลกูน้อมถวายฯ หลายพืน้ทีเ่ริม่มดีอกใหเ้หน็บา้งแลว้ แต่ดว้ยสภาพอากาศ
ระยะน้ีเอื้อใหเ้กดิการระบาดของโรคแมลงศตัรูพชื กรมวชิาการเกษตร มเีกรด็ความรูม้าฝากใหพ้ี่น้องเฝ้า
ระวงัตน้ดาวเรอืง 

ระวงั หนอนกระทูผ้กั เกดิจากผเีสือ้กลางคนืมาวางไขเ่ป็นกลุ่มๆบนใบ เมื่อหนอนฟกัตวัออกจากไข่
จะแทะกดักนิใบ หนอนยิง่โตจะกดักนิเรว็มาก จนท าใหด้าวเรอืงไมใ่หด้อก เพราะมใีบสงัเคราะหแ์สงไดน้้อย 

วธิแีกป้ญัหาในแปลงขนาดเลก็ พบไขเ่ป็นกลุ่ม หรอืหนอนตรงไหน ใหเ้กบ็ไปท าลายนอกแปลง...แต่
ถา้ปลูกมากใชแ้รงงานคนไม่ไหว ใหฉ้ีดพน่ดว้ยเชือ้จุลนิทรยี ์Bacillus thuringinesis อตัรา 60 มลิลลิติรต่อ
น ้า 20 ลติร และถ้าระบาดรุนแรง ใหใ้ช ้คลอฟูรอ์าซูรอน 5% เอสซ ีอตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร หรอื 
เมททอกซฟีีโนไซด์ 24% เอสซ ีอตัรา 8 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร หรอื แลมบ์ดา–ไซฮา-โลทรนิ 2.5% อซี ี
อตัรา 40 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 

หนอนชอนใบ สงัเกตไดท้ีใ่บจะมรีอยทางคดเคีย้วไปมา เมื่อน าใบมาสอ่งดูจะพบเหน็หนอนตวัเลก็อยู่
ภายใน หากระบาดรุนแรงจะท าใหใ้บร่วงหล่น ไม่ใหด้อกและตายไปในทีสุ่ด...พืน้ทีป่ลูกไม่มาก ใหเ้ก็บใบมี
รอยคดเคีย้ว ใบตามพืน้ดนิ และรงัดกัแดไ้ปท าลายนอกแปลง ถา้ปลูกมาก ใหฉ้ีดพน่ดว้ย ฟิโพรนิล 5% เอส
ซ ีอตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร หรอื อมิดิาโคลพรดิ 10% เอสแอล อตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 
หรอื อมีาเมกตนิเบนโซเอต 1.92% อซี ีอตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร 

โรคดอกเน่า มกัจะระบาดในระยะที่มฝีนตกและดอกก าลงัตูม อาการเริม่แรกกลบีดอกจะฉ ่าน ้า แลว้
เปลี่ยนเป็นสนี ้าตาลจากปลายกลีบดอกไปหาโคนดอก ก่อนจะลุกลามเน่าทัง้ดอก ท าใหด้อกไม่บานได ้ต้น
เน่าตายในที่สุด...ระยะน้ีให้หมัน่ส ารวจตรวจดูสม ่าเสมอ หากพบอาการของโรคให้ตดัดอกที่เป็นโรคไป
ท าลายแปลงปลกูก าจดัวชัพชืในแปลงปลกู และตดัแต่งใบแก่ออก เพือ่ใหต้น้โปรง่อากาศถ่ายเทสะดวก 

ถ้าเป็นแปลงใหญ่ หลงัตดัท าลายดอกเป็นโรค ให้พ่นด้วย ไดฟีโนโคนาโซล 25% อีซี อตัรา 15 
มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร หรอื แมนโคเซบ 80% ดบัเบิล้ยูพ ีอตัรา 50 กรมัต่อน ้า 20 ลติร หรอื คลอโรทาโล
นิล 50% เอสซ ีอตัรา 20 มลิลลิติรต่อน ้า 20 ลติร ทุก 5-7 วนั 
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คลงัยนั 1 ต.ค.น้ีคนจนได้รดูปรืด้! บตัรสวสัดิการพร้อมแล้ว 100% 
 

 
 
เชก็วุฒ ิ“ดอ็กเตอร”์ มัว่ใชส้ทิธิ ์

นายสมชยั สจัจพงษ์ ปลดักระทรวงการคลงั เปิดเผยว่า วนัที่ 15 ก.ย.น้ี กรมบญัชีกลางจะเปิดผล
ตรวจสอบผูผ้า่นคุณสมบตัโิครงการลงทะเบยีนเพื่อสวสัดกิารแห่งรฐั จากจ านวนที่ลงทะเบยีนทัง้หมด 14.1 
ลา้นคน ผลปรากฏว่า มปีระชาชนผา่นเกณฑค์ุณสมบตั ิ11,431,681 คน และไม่ผา่นคุณสมบตั ิ2,744,489 
คน โดยเหตุผลหลกัที่ถูกตัดสิทธิ ์คือมีทรพัย์สินที่ดินเกินกว่าที่ก าหนด 1.6 ล้านคน เงินฝากเกินกว่า 
100,000 บาท จ านวน 680,000 ราย และมรีายไดเ้กนิกว่า 100,000 บาทต่อปี จ านวน 400,000 ราย เป็น
ตน้ โดยสามารถรบับตัรสวสัดกิารไดต้ัง้แต่วนัที ่21 ก.ย.เป็นตน้ไป และจะเริม่ใชว้นัที ่1 ต.ค.เป็นวนัแรก 

ส่วนกรณีที่มีประชาชนแจ้งว่า ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเอก หรือด็อกเตอร์ โดยได้
ลงทะเบยีนไว้ 500 คน จากการตรวจสอบโดยโทรศพัท์ไปสอบถามขอ้มูลจ านวน 100 คน พบว่า ส าเร็จ
การศึกษาปรญิญาเอกเพยีง 5 คน หรอื 5% เท่านัน้ อกี 95 คน ระบุว่า เขยีนเล่นๆ หรอืเขยีนกวนๆไป 
ไมไ่ดส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาเอกแต่อยา่งใด 

นางสาวสุทธริตัน์ รตันโชต ิอธบิดกีรมบญัชกีลาง กล่าวว่า กรณีที่ประชาชนลงทะเบยีนแลว้ ไม่ผา่น
การตรวจสอบคุณสมบตัสิามารถขออุทธรณ์เพื่อใหม้กีารตรวจสอบคุณสมบตัใิหม่ได ้ภายในวนัที่ 29 ก.ย.
2560 หลงัจากนัน้ กระทรวงการคลงัประกาศผลการอุทธรณ์วนัที ่24 ต.ค. ผา่น 2 ชอ่งทางคอื 
www.epayment.go.th และสายด่วนของธนาคารพนัธมิตรทกุแห่ง 

ทัง้น้ี หากผลการอุทธรณ์สรุปว่าไม่ผ่าน ผู้ยื่นอุทธรณ์จะไม่มีสทิธไิด้รบับตัรสวสัดิการ และหากผู้
อุทธรณ์ยงัมขีอ้สงสยัผลการอุทธรณ์ใหต้ิดต่อสอบถามหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบตันิัน้ๆ โดยตรง แต่
หากผลการอุทธรณ์ปรากฏว่าผ่านคุณสมบตัิ ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้รบับตัรสวสัดิการต่ อไป ส าหรบักรณีที่
ประชาชนไดร้บับตัรสวสัดกิารไปแลว้ แต่ไดท้ าสูญหายสามารถแจง้หายไดท้ีธ่นาคารกรุงไทยทุกสาขาและมี
คา่ใชจ้่ายท าบตัรใหม่ 50 บาท ส่วนบตัรสวสัดกิารใชใ้นเขตพืน้ทีก่รุงเทพฯ และปรมิณฑล จะเสยีค่าท าบตัร
ใหม ่100 บาท โดยกรมบญัชกีลางจะออกบตัรใหมภ่ายใน 30 วนั 
 


