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 ฉบับวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 
 
 3 สารพิษ ที่สังคมต้องช่วยแบน!!! 

เพจ BioThai ของมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยข้อมูล
และข้อสังเกตว่า “...ทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย
อนุญาตให้มีการน าเข้าไกลโฟเซต สารเคมีก าจัด
วัชพืชก่อมะเร็ง ซึ่งศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินให้ บริษัท 
มอนซานโต้ ชดใช้ความเสียหายแก่นายดีเวย์น 
จอห์นสัน เกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยไกลโฟเซต
เป็นสารพิษท่ีประเทศไทยน าเข้ามากท่ีสุด สูงถึง 
59.85 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็นสัดส่วน 30.27% 
ของการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท้ังหมดในปี 
2560 

นอกเหนือจากนั้นประเทศไทยยังอนุญาตให้
น าเข้าพาราควอต สารพิษซึ่งมีพิษเฉียบพลันสูงและ
ก่อโรคพาร์กินสัน มากถึง 44.5 ล้านกิโลกรัม หรือคิด

เป็นสัดส่วน 22.5% ของการน าเข้าสารเคมีท้ังหมด ท้ังๆ ท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอให้รัฐบาลแบนสารพิษนี้
แล้ว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ท่ีผ่านมา โดยมีประเทศต่างๆ มากถึง 53 ประเทศท่ีแบนและประกาศแบนไป
แล้ว ท้ังยุโรป จีน เวียดนาม กัมพูชา และลาว สารพิษอกีชนิดคือคลอร์ไพริฟอส ซึ่งเป็นยาฆ่าแมลงท่ี Thai-PAN 
พบตกค้างมากท่ีสุดในผักและผลไม้ และศาลสหรัฐเพิ่งสั่งให้ EPA แบนภายใน 60 วันนั้น มีการน าเข้า 3.33 
ล้านกิโลกรัม มากท่ีสุดในกลุ่มสารเคมีก าจัดแมลง สารพิษนี้ส่งผลกระทบต่อสมองทารกและเด็กอย่างถาวร 
กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอให้กรมวิชาการเกษตรไม่ต่อทะเบียน และเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายแบน 
แต่กลับถูกเพิกเฉย” 

ทว่า ภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายคุ้มครองสุขภาพไม่เพิกเฉย!!  มูลนิธิชีววิถี 
(BioThai) และเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช(Thai-PAN) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายซึ่งไม่เคยเผยแพร่มาก่อน ชี้เป็นรายงานอัปลักษณ์ซึ่งน าไปสู่การลงมติอัปยศไม่แบนสารพิษร้ายแรง
พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต โดยท่ีสวนชีววิถี, ไทรม้า จ.นนทบุรี วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 นาย
วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai) และนางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย
เตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ได้ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อเปิดเผยรายงานของ “อนุกรรมการเฉพาะ
กิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต” ซึ่งเป็นท่ีมาของการลงมติไม่
แบนสารพิษท่ีมีความเสี่ยงสูงท้ัง 3 สารดังกล่าว เมื่อวันท่ี 23พฤษภาคม 2561 ท่ีผ่านมา ท้ังๆท่ีสารพิษก าจัด
วัชพืชพาราควอต มีประเทศต่างยกเลิกการแบนแล้ว 51 ประเทศและเตรียมการแบนในปี 2020 อีก 2 ประเทศ 
คือ จีน และบราซิล เนื่องจากมีพิษเฉียบพลันสูง ไม่มียาถอนพิษ และก่อพาร์กินสัน 
ในขณะท่ีคลอร์ไพริฟอสนั้นเป็นสารพิษท่ีมีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กและทารก สารฆ่าแมลง
ชนิดนี้ศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินไปเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคมท่ีผ่านมา สั่งการให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (EPA) 
ด าเนินการแบนภายใน 60 วัน เช่นเดียวกับท่ีไกลโฟเซต ซึ่งสถาบันมะเร็งนานาชาติ (IARC) ขององค์การอนามัย



โลกประกาศให้เป็นสารน่าจะก่อมะเร็งนั้น ศาลสหรัฐเพิ่งตัดสินให้บริษัทมอนซานโต้ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่
ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบมีมูลค่าสูงเกือบหนึ่งหมื่นล้านบาท 

เขากล่าวว่า “หากอ่านเอกสารดังกล่าวโดยละเอียดจะพบว่ามีประเด็นความไม่ชอบมาพากล 11 
ประการ ได้แก่ 1. จงใจเลือกข้อมูลมาสนับสนุนให้มีการใช้สารพิษต่อ 2. ซ่อนข้อมูลผลกระทบแบบเนียนๆ 3. 
โยนท้ิงงานวิจัยท่ีน่าเชื่อถือ 4. บิดเบือนเหตุผลการเสนอแบน 5. แปรข้อมูลปิดบังความเสี่ยง 6. ปฏิเสธงานวิจัย
ใหม่ๆ 7. อ้างข้อสรุปปัญหาเล็กบิดบังปัญหาใหญ่ 8. เลือกใช้ข้อมูลจากบรรษัท 9.โยนบาปว่าเป็นความผิดของ
เกษตรกร 10. ละเลยไม่น าเสนอทางเลือกท่ีดีกว่า และ 11. มีการลงมติชี้น ากรรมการวัตถุอันตราย ท้ังๆท่ี
อนุกรรมการเหล่านี้มาจากฝ่ายท่ีสนับสนุนให้มีการใช้สารพิษอันตรายมาตั้งแต่ต้น” นายวิฑูรย์กล่าว 

ด้าน นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์ กล่าวว่า “อนุกรรมการฯไม่น าประเด็นสาเหตุหลักของการแบนมาใส่
ในรายงาน เช่น การท่ีส านักงานสิ่งแวดล้อมสหรัฐล่าสุดประกาศให้พาราควอต เป็นสารพิษท่ีมีพิษเฉียบพลันสูง 
แค่จิบเดียวก็ตายได้ และไม่มียาถอนพิษ ไม่ใส่งานวิจัยเป็นจ านวนมากท่ีพบว่า คลอร์ไพริฟอส ก่ อให้เกิด
ผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของทารกอย่างถาวร พยายามปิดกั้นการน าเสนอข้อมูลการพบการตกค้าง
ของพาราควอตในขี้เทาทารกแรกเกิดของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยอ้างว่ายังไม่มีการตีพิมพ์ แต่กลับน าเอาข้อมูล
ซึ่งไม่มีการตีพิมพ์ของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการใช้สารพิษต่อ เช่น ของบริษัทมอนซานโต้ สมาคมวิทยาการ
วัชพืช และบทความในวารสารการเกษตรท่ีมีรายได้ส าคัญมาจากค่าโฆษณาขายสารเคมีมาใช้ในรายงานเป็น
จ านวนมาก เป็นต้น” 

“กระบวนการจัดท ารายงานฉบับนี้  จึงเป็น
การศึกษาท่ีไม่อาจยอมรับได้ โดยอนุกรรมการเฉพาะกิจซึ่ง
ส่วนใหญ่มีแสดงจุดยืนสนับสนุนการใช้ ลงมติชี้น าให้มีการ
ใช้สารพิษท้ังสามสารต่อ และต่อมาข้อมูลเหล่านี้ได้ถูกใช้
ไปเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายคณะใหญ่ และ
น าไปสู่การลงมติอัปยศ ให้มีการใช้สารพิษท้ัง 3 ชนิดต่อ 
เมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2561” นางสาวปรกชลกล่าว 
          นายวิฑูรย์ สรุปว่า ปัญหาเกิดขึ้นจากผลประโยชน์
ทับซ้อนในกลไกตามกฎหมาย และปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของกฎหมายท่ีให้อ านาจในการแบนหรือไม่แบนสารใดให้
ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรเป็นหลัก ในขณะท่ีควรจะอยู่กับ
หน่วยงานท่ีดูแลสุขภาพมากกว่า ซึ่งจ าเป็นต้องมีการแก้ไข
พ.ร.บ.วัตถุอันตรายดังกล่าว และออกแบบกฎหมายให้

โปร่งใสท่ีประชาชน มีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ โดยพร้อมกันนี้ “มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ
มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ก าลังด าเนินการฟ้องร้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย เพื่อให้เพิกถอนมติให้มีการใช้
สารพิษ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาและศึกษาเป็นไปอย่างไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจขัดต่อ
มาตรา 12 ในพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว” 
 “การแบนสารพิษร้ายแรงท้ัง 3 ชนิดจะส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เราไม่คาดหวังการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากการใช้อ านาจพิเศษ เพราะปัญหารากฐานของเรื่องนี้เป็นปัญหา
เชิงโครงสร้าง ซึ่งการตื่นขึ้นของเกษตรกรและผู้บริโภคจะเป็นผู้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น”นายวิฑูรย์ กล่าว 
 อีกท่านหนึ่งท่ีให้ความรู้ว่าสังคมต้องสร้างพลังปกป้อนตนเองจากสารพิษเหล่านี้ตลอดมา คือ ศ.นพ.
ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คุณหมอธีระวัฒน์ท่านอยู่ในกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยครับ เมื่อเร็วๆนี้ท่านได้



ย้ าว่า ท่ีผ่านมามีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับผลทางด้านสุขภาพจากสารเคมีท้ังสามชนิด แต่คณะกรรมการวัตถุ
อันตรายกลับมีมติไม่แบนสารเคมีตามมติกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหมอ ตนบอกคนไข้เสมอว่า ไม่ให้กิน
อาหารท่ีมีไขมัน ให้กินผักผลไม้ท่ีมีกากใยอาหาร กินปลา แต่อาหารเหล่านี้ กลับพบว่ามีการปนเปื้อนของ
สารเคมี ซึ่งจะเป็นการผลักประชาชนไปสู่ความตายแบบผ่อนส่งหรือไม่ ท่ีผ่านมาเห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการ
ซ้อนกรรมการ และมีการใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์โต้แย้งกัน แต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางครั้งก็เชื่อถือ
ไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทบุหร่ียักษ์ใหญ่ เคยสร้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ว่าไม่เป็นอันตรายโดยใช้ชื่อของ
นักวิทยาศาสตร์ ท่ีไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ท่ีอ ามหิตมาก หากใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะไม่
จบไม่สิ้น เพราะมีข้อมูลเท็จมาเรื่อยๆ ดังนั้น อยากให้คณะกรรมการชุดใหม่ใช้หลักฐานการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในการพิจารณา หรือจะต้องรอให้เอาศพ เอาเถ้าธุลีของประชาชนท่ีเสียชีวิตจากสารเคมีมาเป็น
หลักฐานก่อน 
 ต่อมาในวันท่ี 21 ส.ค. ท่ีกระทรวงสาธารณสุข นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการใช้สารเคมี 3 ชนิดคือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า จากการหารือท่ีประชุม
มีมติไปในทิศทางเดียวกันคือให้แบนสารเคมี 3 ชนิด 
 จากนี้จะส่งรายงานการหารือให้กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(ทส.) รวมถึงรายงานต่อรมว.สาธารณสุขเพื่อพิจารณาน าชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงให้ข้อมูลเหล่านี้ แก่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยง
สูงท่ีจะมีการประชุมในวันท่ี 22 ส.ค.นี้ 
 อยากให้สังคมกังวล สนใจ และร่วมเรียกร้องให้ห้ามน าเข้าสารพิษเหล่านี้ ทีน้ าข้าวหมาก สาโท สุรา
พื้นบ้าน กีดกัน จับกุม ลงโทษ ราวกับเป็นสารพิษร้ายแรง นี่เป็นพิษเห็นๆ ท้ังในงานวิจัยและในชีวิตจริง 
ผู้เกี่ยวข้องและรัฐบาลจะเพิกเฉย ให้แผ่นดินไทย “อมสารพิษ”พวกนี้ไว้ฆ่าพวกเราผ่อนส่งอย่างอ ามหิตต่อไป 
อย่างนั้นหรือ?! 
 

สหกรณ์เร่งเคร่ืองส่งเสริมสมาชิก ปรับพื้นที่ปลูก‘ข้าวโพด’หลังนา 
 
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมและพบปะ
สมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการเดินหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปี 
2560/61 ณ แปลงของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จ ากัด หมู่ 3 ต.วังมะสะ อ.พรหมพิราม จ.
พิษณุโลก ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการปลูกข้าวเป็น
การปลูกพืชชนิดอื่นท่ีตลาดต้องการ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมท่ีสูงขึ้น ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกท่ีใช้น้ าน้อยและแนวโน้มของตลาดมีความต้องการสูง 
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ขานรับนโยบายและเร่งด าเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์หลังนา ปี 2560/61 ในพื้นท่ีน าร่อง 2 จังหวัด รวม 5,800 ไร่ คือ จังหวัดพิษณุโลก 2,800 ไร่ และจังหวัด
อุตรดิตถ์ 3,000 ไร่ 
 นายพิเชษฐ์ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ ชี้แจงท าความเข้าใจกับ
สมาชิกสหกรณ์ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นท่ีเป้าหมาย การ
สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของตลาดและราคารับซื้อผลผลิตท่ีเป็นธรรม การสนับสนุนองค์



ความรู้ด้านการผลิตท่ีเน้นหลักวิชาการ ซึ่งสหกรณ์จะเข้ามาดูแลพื้นท่ีแปลงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
บริหารจัดการในทุกกิจกรรมการผลิตร่วมกับเกษตรกรสมาชิก เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินโครงการฯ 
 “ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เตรียมการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ าให้แก่สหกรณ์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ น าไปให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อเป็นทุนเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฉลี่ย
รายละ 3,000 บาท/ไร่ โดยได้เน้นย้ าให้เกษตรกรสมาชิกควบคุมดูแลคุณภาพผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีสูงขึ้นอีกด้วย” อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
โวข้าวโพดก าไรมากกว่าข้าว หนุนให้ปลูกทดแทนท านาปรัง 

 
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย

ว่า ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนระดับพื้นท่ี ท้ังใน
ระดับอ าเภอและจังหวัด รวมท้ังมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอ (กบอ.) หรือ ทีมต าบล ขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายตลาดน าการผลิต โดยให้เกษตรต าบล และเกษตร
อ าเภอให้ความรู้แก่เกษตรกรตั้งแต่การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ การเก็บเกี่ยว และหาตลาดรองรับ โดยหวังจูงใจเกษตรกร

ให้เปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แทนการท านาปรังรอบ 2 มากขึ้น 
 ส าหรับการส ารวจราคาผลผลิตด้านการเกษตรในผู้สมัครใจปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ท่ีอ าเภอพิบูลมังสา
หาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีเกษตรกรประสบความส าเร็จ ปัจจุบันมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
27,000 ไร่ ผลผลิต 1,100 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ และผลผลิตรวม 27,000 ตัน สามารถจ าหน่ายได้ราคา 7.50-
9.60 บาทต่อ กก. ต้นทุนการผลิตอยู่ท่ี 2.90 บาทต่อ กก. และมีก าไรหลังหักต้นทุน 5,000 บาทต่อไร่ มากกว่า
ผลตอบแทนของข้าวนาปรังพันธุ์ กข 15 หลังหักต้นทุนจะได้ก าไร 1,980 บาทต่อไร่ “การปลูกข้าวโพดจะได้
ก าไรดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง โดยมีก าไรมากกว่าถึง 3,020 บาทต่อไร่ ยังไม่รวมมาตรการจูงใจท่ีรัฐจะจ่ายให้ 
2,000 บาทต่อไร่ การพักหนี้ให้ 3 ปี สนับสนุนปจัจัยการผลิตและเครื่องจักร รวมถึงตลาดที่จะรับซื้อด้วย” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เซย์เยสทุกโครงการ 2 แสนล้าน "ครม.สัญจร จ.ชุมพร" 
 
ลั่นพัฒนาภาคใต้เต็มรูปแบบ 
 ครม.สัญจร จ.ชุมพร เห็นชอบกรอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เดินเครื่องเชื่อมโยงพัฒนา 4 
จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
หอการค้าใต้ปลื้ม “บิ๊กตู่” เซย์เยสรับทุกโครงการท่ีเอกชน
พัฒนาภาคใต้กว่า 2 แสนล้านบาท ลั่นจะพัฒนาภาคใต้ให้
ดีกว่าทุกสมัยท่ีผ่านมา 

 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานท่ี (ครม.สัญจร) จ.ชุมพร เห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (เอสอีซี) อย่าง
ยั่งยืน ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) เสนอ ซึ่งพื้นท่ีภาคใต้มี
ความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียว แต่ท่ีผ่านมาการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นท่ีกระจัดกระจาย
และขาดการเชื่อมต่อ เบื้องต้นจึงจะมุ่งพัฒนาใน 4 จังหวัดก่อน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง คือ จ.ชุมพร ระนอง สุ
ราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 
 ท้ังนี้ จ.ชุมพร คือแหล่งผลไม้และท่องเท่ียว จ.ระนอง คือ ท่าเรือสู่พม่า อินเดีย ลังกา บังกลาเทศ ส่วน 
จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.นครศรีธรรมราช คือพ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป พร้อมกันนี้จะมีเส้นทาง
รถไฟรางคู่เชื่อม จ.ชุมพร และ จ. ระนอง เป็นการเชื่อมพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) กับทะเลอัน
ดามัน ท าให้สินค้าแปรรูปจากจังหวัดในภาคใต้ส่งไปยังกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในอ่าวเบงกอล หรือบิมสเทค 7 ประเทศ ซึ่งจะเป็นโครงการใหญ่เคียงคู่ไทยแลนด์ ริเวียร่าจาก จ.
เพชรบุรีสู่ จ.ชุมพร 
 “ภาคใต้เป็นดินแดนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีต่อหัวต่ า เพราะ
การพัฒนาในอดีตกระจัดกระจาย ขาดความคิดเชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาลจึงเลือก 4 จังหวัด ท่ีเอื้อกันเชิงตรรกะ 
และเริ่มต้นง่ายเพราะมีงบประมาณอยู่แล้ว เหมือนเอาภาพท่ีกระจัดกระจายใส่กรอบให้เห็นชัดและโฟกัสต่อไป
ให้จังหวัดอื่นมาเกาะเกี่ยว เป็นเฟสอื่นๆตามมา ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนการพัฒนาภาคใต้” 
 ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกท่ีขยายตัวได้ 4.8% สามารถยืนอยู่เหนือ 4.5% ได้ 2 ไตรมาสนั้น นาย
สมคิดกล่าวต่อว่า สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยได้ก้าวข้ามภาวะถดถอยได้โดยสมบูรณ์แล้ว โดยการบริโภคและ
การลงทุนดีขึ้นตลอดเวลา ซึ่งในปีนี้จะพยายามประคองเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้อยู่เหนือ 4.5% และจะเร่งปฏิรูป
และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ในระยะเวลาท่ีเหลืออีก 4-7 เดือน โดยเน้นลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศ 
 นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นท่ีภาคใต้ หอการค้าไทย เปิดเผย
ว่า ก่อนท่ีจะเริ่มประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเป็นการประชุมร่วม
ของ ครม. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ท้ัง 2 ฝั่งรวมวงเงิน 
200,000 ล้านบาท 
 



 “นายกรัฐมนตรีลงรายละเอียดและตอบรับเซย์เยสทุกโครงการท่ีเอกชนเสนอ ท้ังระบบราง ถนน 
ขนส่งทางน้ าและอากาศ และด้านการเกษตร รวมท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน และ
อนุมัติให้ท้ังหมดรวมกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งจะต้องไปหารือกับเจ้ากระทรวงท่ีรับผิดชอบและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการเพื่อบรรจุอยู่ในแผน โดยรัฐบาลต้องการช่วยเศรษฐกิจภาคใต้และครั้งนี้เป็นการตอบ
รับท่ีชัดเจนมากท่ีสุด สร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบูมเศรษฐกิจภาคใต้ ท่ีท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและการท่องเท่ียวให้เป็นเนื้อเดียวกันหมด และนายกรัฐมนตรียังบอกด้วยว่า
ภาคใต้อยู่กันได้อย่างไร ท าไมท่ีผ่านมาไม่มีใครมาช่วยกันพัฒนา” 
 ท้ังนี้ มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี -ดอนศักดิ์ วงเงิน 
11,000 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่สุราษฎร์ธานี-ท่านุ่น วงเงิน 34,000 ล้านบาท โครงการรถไฟทางคู่
ชุมพร-ระนอง วงเงิน 12,000 ล้านบาท โครงการปรับปรุงท่าเรือระนอง วงเงิน 5,000 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็น
โครงการด้านถนน ไทยแลนด์ริเวียร่า การบริหารจัดการระบบน้ า การปรับปรุงงานด้านความปลอดภัยติดตั้ง
กล้องสมาร์ทซีซีทีวี ท่ีพังงา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต และกระบี่ เป็นต้น 
 ขณะท่ีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ในส่วนของข้อเสนอด้านคมนาคมขนส่ง
และการปรับปรุงโลจิสติกส์มี 28 โครงการ วงเงินรวม 128,391 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการรถไฟทางคู่ 4 
โครงการ ระยะทางรวม 345 กิโลเมตร วงเงินรวม 83,378 ล้านบาท ท่ีเหลืออีก 45,013 ล้านบาท เป็น
โครงการทางถนน ท่าเรือ และสนามบิน เช่น โครงการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 
หรือโครงการไทยแลนด์ริเวียร่า จาก จ.ประจวบคีรีขันธ-์สุราษฎร์ธานี เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


