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คอลัมน์ส่องเกษตร : ชุมชนไม้มีค่า อนาคตน่าสดใส 

 
ในการประชุมครม.สัญจรท่ีจ.เพชรบูรณ์ เดือนท่ีแล้ว 18 ก.ย.ท่ีผ่านมา ได้อนุมัติโครงการส าคัญท่ี

น่าสนใจยิ่งคือ อนุมัติหลักการให้จัดท า“โครงการชุมชนไม้มีค่า” โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้มีค่า ท่ีใช้
เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้หรือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ปลูกและตัดขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย อันจะมีผลท้ัง
สร้างรายได้เพิ่ม ตลอดจนเกิดการออมทรัพย์ระยะยาวใช้ต่อเนื่องไปในอนาคต รวมถึงเป็นมรดกตกทอดให้กับ
ลูกหลานได้...ท้ังหมดนี้นับเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลอย่างส าคัญ 

โครงการนี้ตั้งเป้าหมายให้เกิด“ชุมชนไม้มีค่า” 20,000 แห่งท่ัวประเทศ ภายใน 10 ปีนี้ โดยสนับสนุน
เกษตรกร 2.6 ล้านครัวเรือนปลูกไม้มีค่าบนพื้นท่ี 26 ล้านไร่ ครัวเรือนละ 400 ต้น รวมเป็นจ านวน 1,040 ล้าน
ต้น ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.04 ล้านล้านบาท ท้ังสร้างความมั่นคงในอาชีพตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แล้วยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้มหาศาลให้ไทย และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้
ถึง 6.76 แสนตัน/ปี ซึ่งน าไปเป็นเครดิตได้เงินคิดเป็นมูลค่าตันละ 800 บาทด้วย 

ท้ังนี้ จะมี 16 หน่วยงาน ท้ังภาครัฐและเอกชนร่วมด าเนินงานอย่างบูรณาการ หน่วยงานหลัก คือ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขับเคลื่อนโดยน าองค์ความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีอยู่ พร้อมท้ัง
ท าวิจัยเพิ่มเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้มีค่าให้มีลักษณะเฉพาะท่ีสามารถตรวจสอบได้,กรมป่าไม้ปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับและข้อกฎหมายในการปลูกและตัดไม้ รวมท้ังคัดเลือก เพาะพันธุ์กล้าไม้และขยายพันธุ์ไม้มีค่า 
จัดหาให้ประชาชนและชุมชน ,ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)ดูแลความ
หลากหลายทางชีวภาพ จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการประเมินมูลค่าไม้ และธ.ก.ส.-ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ดูแลเรื่องทุนและโรงเพาะช า ส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตร,กรม
พัฒนาท่ีดิน,กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมขับเคลื่อนพร้อมหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า,ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง,สมาคมธุรกิจไม้,สมาคมธนาคารไทย,สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(อ.อ.ป.) โดยกลไกบูรณา
การร่วมกันมี 3 เรื่องส าคัญคือ 1.ผลักดันกฎหมายและมาตรการส่งเสริมให้ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ 2.
เพาะพันธุ์,ขยายพันธุ,์ปลูกและแปรรูป เพื่อให้เกษตรกรท่ีต้องการปลูกมีข้อมูลว่าจะปลูกอะไร ปลูกอย่างไรและ
มีพันธุ์ไม้ใดที่เหมาะสม และ 3.ส่งเสริมการใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน 

โครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” นับเป็นการ “ต่อยอด” หลังครม.มีมติ 7 ส.ค.ท่ีผ่านมา เห็นชอบแก้ไขพ.ร.บ.
ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 7 เพื่อให้สิทธิ์ชาวบ้านปลูกและตัดไม้มีค่าทุกชนิดในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองของตน เอามาขายหรือใช้ประโยชน์ได้ จากท่ีกฎหมายเดิมก าหนดไม้หวงห้ามไว้อาทิ ไม้สัก ,ไม้ยาง
,ไม้ชิงชัน,ไม้เก็ดแดง,ไม้อีเม่ง,ไม้พยุงแกลบ,ไม้กระพี้,ไม้แดงจีน,ไม้ขะยูง,ไม้ซิก,ไม้กระซิก,ไม้กระซิบ,ไม้พะยูง,ไม้
หมากพลูตั๊กแตน,ไม้กระพี้เขาควาย, ไม้เก็ดด า, ไม้อีเฒ่า, ไม้เก็ดเขาควาย ฯลฯ ไม่ว่าขึ้นอยู่ท่ีใดซึ่งรวมถึงท่ีดินท่ี
มีกรรมสิทธิ์ก็ต้องถูกควบคุม หากจะตัด ฟัน กาน โค่น ลิดเลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลาก ต้องได้รับอนุญาต
ก่อนซึ่งมีขั้นตอนซับซ้อน ยุ่งยาก ท าให้ประชาชนขาดโอกาสประกอบอาชีพ มีอุปสรรคในการปลูกไม้ไว้ใช้หรือ
ขาย 



ท้ังนี้ การแก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7นี้ คาดจะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมามีผลบังคับใช้ได้ ไม่
เกินกลางปี 2562 ขณะเดียวกันโครงการต่างๆท่ีส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้มีค่าไว้ ซึ่งธกส.ก็มีโครงการธนาคาร
ต้นไม้ท่ีปัจจุบันมี 6,804 ชุมชน เข้าร่วม สมาชิกกว่า 115,000 ราย ปลูกต้นไม้กว่า 11 ล้านต้น หรือกรมป่าไม้ก็
มีโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจอยู่ ก็จะน ามาบูรณาการรวมกันในโครงการ“ชุมชนไม้มีค่า”นี้ 

การปลูกไม้มีค่านับเป็น “พืชเศรษฐกิจ” ท่ีมีอนาคตสดใสมาก เพราะไม้เหล่านี้ยิ่งอายุยาวนาน ก็ยิ่งมี
มูลค่าสูงขึ้น ไม่จ าเป็นต้องรีบตัดขาย จึงไม่ต้องห่วงปัญหา “ราคาตกต่ า” เหมือนพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆในทุก
วันนี้ นอกจากนั้นยังสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมใน “สวนป่า” เพื่อเก็บเกี่ยวระยะสั้น สร้างรายได้น ามาเป็น
ค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าได้ด้วย ท าให้ผมอดนึกถึงแนวทาง “ป่าวนเกษตร”ท่ีปราชญ์ชาวบ้านผู้ล่วงลับอย่างผู้ใหญ่
วิบูลย์ เข็มเฉลิม เคยท าไว้ประสบผลส าเร็จ เป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่มาแล้ว  ก็ขอสนับสนุนเต็มท่ีส าหรับ
โครงการ “ชุมชนไม้มีค่า” ให้ประสบผลส าเร็จ เพื่อน าพาเกษตรกรไทยพ้นยากจนอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ 

สาโรช บุญแสง 
 
 

ผักยันตรวจสารพิษผลไม้เช่ือถือได้ 
เกษตรฯยันท าตามหลักสากล-ผู้เช่ียวชาญร่วมตรวจสอบ 

 
นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามท่ีมีผู้แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดียถึง

ข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ท่ีกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุขร่วมกัน
ศึกษาและแถลงข่าวให้ประชาชนทราบเมื่อวันท่ี 28 กันยายนท่ีผ่านมา ยังไม่น่าเชื่อถือนั้น จึงได้สั่งการให้
ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรฯ ประสานงานกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันชี้แจงผลการศึกษา
วิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืช ผัก ผลไม้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริโภคสับสน ดังนี้ 

1) การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรฯและ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกันด าเนินการตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งในปี 2561 มีการท างานร่วมกันของ 4 หน่วยงาน คือ 
กรมวิชาการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเก็บตัวอย่างผักและผลไม้สดจากท่ัวประเทศ ตั้งแต่
แปลงเกษตรกร โรงคัดบรรจุผักผลไม้สด ห้างค้าปลีก ตลาดค้าส่งค้าปลีก และครัวของโรงพยาบาลรัฐ รวมกว่า 
7,000 ตัวอย่าง ซึ่งครอบคลุมมากท่ีสุดเท่าท่ีมีการศึกษามาในประเทศ ประกอบกับผู้ท่ีเข้าร่วมศึกษา ล้วนเป็น
นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ และนักวิชาการ อีกท้ังการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการมี
ด าเนินการตามหลักการสากล ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถประเมินสถานการณ์
ของสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ในประเทศ เพื่อวางมาตรการการควบคุมและก ากับดูแล เพื่อความปลอดภัย
ของผู้บริโภคได้ดีขึ้น 

2) ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จะน าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานปริมาณสารพิษตกค้าง ซึ่งผัก
และผลไม้ตัวอย่างใดท่ีพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน หมายความว่าผักและผลไม้นั้นมาจากการเพาะปลูกท่ีใช้
สารเคมีไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้น าไปปรับปรุง การควบคุม และแนะน าเกษตรกรต่อไป 

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ผักและผลไม้ รวม 7,054 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างในระดับท่ีเกินมาตรฐาน 
790 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งทั้ง 790 ตัวอย่างนี้ กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงสาธารณสุขได้ตามลงไป
ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิตระดับแปลงเกษตรกร หรือโรงคัดบรรจุ เพื่อตักเตือนให้ค าแนะน าให้



ใช้สารเคมีให้ถูกต้อง รวมท้ังสั่งให้มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้ จะด าเนินการถอนใบรับรองเกษตรกร
หรือใบอนุญาตของโรงคัดบรรจุ รวมท้ังการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะด าเนินการตามนี้อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อลดสัดส่วนผักและผลไม้ที่ไม่ได้มาตรฐานลงให้เหลือน้อยท่ีสุด 

4) ผลการประเมินระดับสารพิษตกค้างท่ีพบในผักผลไม้ 790 ตัวอย่างท่ีเกินมาตรฐาน มี 10 ตัวอย่าง ท่ี
พบสารเคมีในระดับสูงเกินระดับท่ีปลอดภัย หรือคิดเป็นร้อยละ 0.14 ซึ่งกรณีของส้มเป็นการตรวจวิเคราะห์ส้ม
ท้ังเปลือก ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีข้อมูลผลการศึกษาท่ีชัดเจนว่า สารเคมีท่ีพบในส้มท้ังท่ีเป็นชนิดท่ี
ตกค้างท่ีเปลือกหรือชนิดดูดซึม เมื่อน าส้มไปล้างท้ังผลและปอกเปลือกออกแล้ว สารพิษตกค้างลดลงมากกว่า 
ร้อยละ 40 - 80 และอยูในระดับท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

5) กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการก ากับดูแล เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
ผักและผลไม้ ตั้งแต่การอนุญาตให้ใช้สารเคมี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์สากล ซึ่งสารเคมีท่ีอนุญาตจะต้อง
ประเมินมาแล้วว่าไม่เป็นสารก่อมะเร็ง หรือมีอันตรายร้ายแรง มีการควบคุมตรวจสอบโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการบริโภคผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 
คอลัมน์โลกธุรกิจ : หยุดท าลายโอกาสชาติ...ด้วย‘เฟคนิวส์’ 

 
เป็นเรื่องท่ีไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆ เพราะในขณะท่ีรัฐบาลพยายามจะแสวงหาและร้องขอความร่วมมือจาก

ภาคเอกชนให้ช่วยกันปลุกปั้นภาคการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส าคัญๆเพื่อจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีความพยายามจะสร้างกระแสและปลุกปั่นให้สังคมเข้าใจผิดกับ
บรรดาภาคธุรกิจรายใหญ่ทีต่้องการจะยื่นมือมาช่วยรัฐบาล 

ท่ีโดนหนักและบ่อยมากตอนนี้ก็คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สังคมเพิ่งจะได้รับความกระจ่างในข้อเท็จจริง
จากเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จากกรณีท่ีถูก
กล่าวหาว่าจ้องจะฮุบท่ีดินราชพัสดุบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราไปไม่นานมานี้ คล้อยหลังไม่กี่วันก็โดนอีก
เรื่องการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ –อู่ตะเภา โดยกล่าว
ว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์พยายามจะท าทุกทางเพื่อให้ได้โครงการนี้ ว่ากันไปถึงขึ้น “ฮั้วประมูล” เลยโน่น โดยไป
โยงกับประเด็นที่ดินบางน้ าเปร้ียว 

ว่ากันตามจริงแล้ว โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จะไม่สามารถเกิดได้
เลยถ้าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานส าคัญรองรับ ซึ่งแน่นอนว่าหัวใจหลักของโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะท าให้เกิดการ
ลงทุนจริงๆ ในพื้นท่ี อีอีซี ก็คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่
ตะเภา แต่ว่าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงฯ เป็นโครงการท่ีต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก และยากท่ีจะเห็นผลทาง
ธุรกิจ ทุกประเทศท่ัวโลกท่ีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ล้วนแต่รัฐบาลเป็นเจ้าของท้ังนั้น เพราะตัวการนี้จะเกิดขึ้นได้
ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหลายด้าน แต่เมื่อรัฐบาลไทยไม่มีก าลังทุนพอท่ีจะลงทุนโครงการนี้ด้วย
ตัวเองก็เลยต้องไปร้องขอให้ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามาช่วยลงทุนเพื่อให้โครงการมันเกิดขึ้นได้จริง 

และด้วยศักยภาพของพื้นท่ีอีอีซี และ ศักยภาพทางภูมิศาสตร์ของ สนามบินอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง
ท าให้ภาพรวมของพื้นท่ีนี้มีโอกาสท่ีจะเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารของภูมิภาค
เอเชีย ซึ่งสามารถเชื่อต่อไปยังได้ทุกพื้นท่ีท่ัวโลก ซึ่งเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)เจ้าของโครงการ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท าการเปิดขายซองประมูลจึงมีภาคเอกชนไทยและจากท่ัวโลกเข้ามาซื้อ
ซองประมูลถึง 31 ราย แต่ด้วยข้อจ ากัดของการลงทุนท่ีต้องใช้เงินทุนสูงกว่า 2 แสนล้านบาท และด้วยท่ีไทย



เองก็ยังไม่เคยมีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าความเร็วสูงมาก่อน การเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้คงไม่
มีใครเสนอเข้าประมูลแบบเดี่ยวๆ ได้แน่นอน แต่จะเข้าประมูลแบบจับกลุ่มเป็นพันธมิตรกันมากกว่า ด้วย
รูปแบบการประมูลแบบอีบิดดิ้ง และกลุ่มผู้เข้าประมูลจากท่ัวโลกถึง 31 ราย และโดยเฉพาะผู้ร่วมประมูลจาก
กลุ่มประเทศยุโรปซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าจะไป “ฮั้วประมูล”กันอีท่าไหน 

ในยุคนี้การสร้างกระแสความเกลียดชังท าได้ไม่ยากเย็นนักเพราะด้วยสังคมมักเชื่อและชอบเสพข่าวบน
โซเชียลมีเดีย แม้ว่าสุดท้ายแล้วหลายครั้งสังคมจะได้รับรู้ภายหลังว่านั่นมันคือ “เฟคนิวส์” แต่กว่าสังคมจะรู้
ความจริงประเทศชาติก็เสียโอกาสไปเสียแล้ว และยิ่งในภาวะท่ีประเทศก าลังต้องเร่งพัฒนาตัวเองให้ก้าวทันกับ
ประเทศอื่นๆ มันคุ้มแล้วหรือท่ีจะท าให้ประเทศต้องหยุดอยู่กับท่ีเพียงเพราะการสร้างกระแสความเกลียดชัง
ด้วย “เฟคนิวส”์ 

กระบองเพชร 
 

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ 
ฉบับวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 
วางกรอบ 5 ปีปั้น “รัฐบาลดิจิทัล” 

ตั้งแต่ 5 พ.ย.นีต้ิดต่อราชการไม่ต้องใช้ “ส าเนา” 
 

ครม.เห็นชอบกฎหมายรัฐบาลดิจิทัล ทุ่มงบ 3.3 หมื่นล้านบาทวางกรอบ 5 ปีแรกสร้างระบบเชื่อม
ข้อมูล รับ-จ่ายเงินให้ประชาชนผ่านระบบดิจิทัล ขณะท่ี ก.พ.ร.เสนอให้ทุกหน่วยราชการยกเลิก เรียกส าเนา
เอกสารท่ีราชการออกให้จากประชาชนเริ่ม 5 พ.ย.61 เป็นต้นไป ติดต่อราชการไม่ต้องน าส าเนามา ชี้เป็น
ตัวชี้วัดมาตรฐานการท างานข้าราชการ พร้อมเปิดช่องทางโซเชียลมีเดีย ให้ร้องเรียนหน่วยงานท่ีไม่ท าตาม 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ...ตามท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) หรือ สพร. เสนอ มีสาระส าคัญให้มีกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลโดยให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล โดยในระยะ 5 ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายจะใช้งบประมาณเพื่อไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงอยู่ท่ี 33,398 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณ 28,298 ล้านบาท เงินกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 5,000 ล้านบาท และ
เงินภาคเอกชน 100 ล้านบาท 

“ภายใต้กฎหมายฉบับนี้จะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับเอกสารการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
กระบวนการท างานและการบริการของหน่วยงานภาครัฐไว้โดยเฉพาะ พร้อมท้ังก าหนดให้คณะกรรมการรัฐบาล
ดิจิทัล จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจนสอดคล้องกันทุก
หน่วยงานของรัฐ ท่ีส าคัญก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดท าข้อมูลตามภารกิจหลักด้วยรูปแบบข้อมูลดิจิทัล 
และก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีต้องเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นจาก
ประชาชนให้จัดให้มีระบบการช าระเงินทางดิจิทัลเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วย” 

นอกจากนี้ ก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน โดยก าหนดให้
มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติ และให้ สพร.จัดท าระบบบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว



ตลอดจนให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ เว้นแต่ข้อมูลนั้นเป็น
ข้อมูลท่ีกฎหมายก าหนดไม่ให้มีการเปิดเผย และก าหนดให้มีคณะกรรมการรัฐบาลดิจิทัล ท่ีมีนายกฯเป็น
ประธาน จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยท้ังหมดนี้ ให้หน่วยงานรัฐด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี
นับตั้งแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ 

ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบตามส านักงาน ก.พ.ร.เสนอ มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน เรื่องการไม่เรียกส าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให้จากประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบ Quick 
win โดยให้ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติภายในวันท่ี 5 พ.ย.2561 ส าหรับกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดให้ประชาชนต้องยื่นส าเนาเอกสารหรือหลักฐานท่ีทางราชการออกให้ ให้หน่วยงาน
นั้นด าเนินการเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้า โดยไม่ต้องท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างหน่วยงาน 

“เมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ เป็นผู้สั่งพิมพ์เอกสาร หรือหลักฐานนั้น
ออกมาจากระบบท่ีได้มีการเชื่อมโยงไว้แล้ว และเป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้สั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกจากระบบท่ีได้
เชื่อมโยงไว้จริง และให้ใช้เอกสารนั้นประกอบเรื่องท่ีประชาชนมาขอรับบริการ โดยประชาชนผู้มาขอรับบริการ
ไม่ต้องเป็นผู้น าส าเนามาเอง และไม่ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของส าเนาเอกสารดังกล่าว” 

นอกจากนี้ การให้บริการท่ีเป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมท้ังการจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการอื่นๆ ท่ีเป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กรรมการ
อนุกรรมการ และคณะท างานต่างๆ ของหน่วยงานท้ังหมด ให้ด าเนินการผ่านระบบ National e-Payment 
นอกจากนี้ มีมาตรการระยะกลางภายในปี 2562 ให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง
และให้หน่วยงานพิจารณาลดรายการเอกสารส าเนาต่างๆท่ีประชาชนต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ 

“ครม.ให้ถือว่าการด าเนินการเรื่องนี้ถือเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ และ
ให้ส านักงาน ก.พ.ร.เปิดช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์ก เพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับ
การไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว” 

 
คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ปลูกทุเรียนให้รอด (3) 

 
วันนี้มาว่ากันต่อถึงขั้นตอนส าคัญ...เอาทุเรียนลงหลุม 
“จะปลูกทุเรียน อย่าขุดหลุมปลูกเหมือนพืชชนิดอื่น

เด็ดขาด เพราะรากทุเรียนต้องการแสงแดด ถ้าใครเคยไปเดินใน
สวนทุเรียน จะเห็นรากทุเรียนโผล่ขึ้นมาบนดิน ถ้าปลูกแบบขุด
หลุม นอกจากต้นจะไม่ตายจากเชื้อรา ยังโตช้าเพราะรากไม่เจอ
แดด” วุฒิชัย แจ่มสว่าง เจ้าของสวนทุเรียนบ้านสวนปิยะพัทธ์ 
อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้คร่ าหวอดในวงการทุเรียนมาหลายสิบปี 

บอกเคล็ดลับท่ีคนท่ัวไปไม่ค่อยรู ้
อย่าเพิ่งสงสัย ไม่ให้ขุดหลุมแล้วจะปลูกยังไง...เขาใช้วิธีพูนดินให้เป็นกอง ขนาดกว้าง 1.5-2 เมตร สูง 

50 ซม. จากนั้นขุดหลุมบนกองดินท่ีพูนขึ้นมา กว้าง 50 ซม. ลึก 30 ซม. เอาแกลบผสมดิน ในอัตรา 1 : 1 รอง
ก้นหลุม ห้ามใช้อย่างอื่นนอกจากแกลบรองก้นหลุมเด็ดขาด เพราะเสี่ยงเกิดเชื้อรา ท าให้รากเน่าได้ 



จากนั้นน าต้นท่ีพร้อมปลูกค่อยๆหย่อนลงในหลุม ระวังอย่าให้กระทบกระเทือนราก เพราะจะมีผลต่อ
การเจริญเติบโตของต้น...แล้วน าดินมากลบรอบต้นสูง 5 ซม. น าฟางมาคลุมโคนต้นเล็ก แต่อย่าให้แน่น
จนเกินไป มิฉะนั้นเชื้อราจะตามมาหลอกหลอนไม่มีจบสิ้น เปิดสปริงเกอร์น้ าวันเว้นวัน วันละ 30 นาที 15 วัน
แรกห้ามให้ปุ๋ย เพราะต้นยังอ่อน รากยังเดินไม่เต็มที่ ไม่พร้อมจะรับปุ๋ยใดๆ ปลูกไปแล้ว 15 วัน ให้สังเกตมียอด
แตกเพิ่มหรือไม่...ถ้าไม่มีให้คุ้ยดิน แล้วน าต้นขึ้นมาดูว่ารากเดินหรือเปล่า หากไม่เดินปลายรากจะเป็นสีน้ าตาล 
ให้ค่อยๆคลี่รากฝอยออกมา แล้วน าลงปลูกใหม ่แต่ถ้ามียอดแตกใหม่ เริ่มให้ปุ๋ยได้เลย...ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จ านวน 
20 เม็ด ห่างโคนต้น 1 คืบ หรือปุ๋ยอินทรีย์ 1 ก ามือ ห่างโคนต้น 1 คืบเช่นกัน ช่วงปีท่ี 1-2 เพิ่มปุ๋ยท้ังสองชนิด
อีกเท่าตัว ให้ทุก 20 วัน เช่นเดิม 

เข้าสู่ปีท่ี 3 ให้เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2 ก ามือ หรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอ 1 ก ามือ ทุก 20 วัน...แต่เมื่อถึง
เวลาทุเรียนเริ่มออกลูก หากใช้ปุ๋ยเคมีให้เปลี่ยนเป็นสูตรตัวหน้าต่ า ตัวกลางและหลังสูง ทุก 20 วันเหมือนเดิม 
ส่วนปุ๋ยอินทรีย์ให้ตามปกติ 

เก็บเกี่ยวเสร็จ ให้กลับไปใช้ปุ๋ยบ ารุงต้น 46-0-0 ผ่านไปแล้ว 20 วัน กลับมาใช้ปุ๋ยเสมอทุก 20 วัน รอ
ติดผล เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าต่ า ตัวกลางและหลังสูง หมุนเวียนไปอย่างนี้ทุก 20 วันเหมือนเดิม  

สะ-เล-เต 
 


