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คอลัมน์สกู๊ปหน้า 1 : ธุรกิจเติบโตไม่ได้ ในสงัคมที่ลม้เหลว 

 
“กิจการเพ่ือสังคม”...เป็นกลไก ส าคัญของ...“เศรษฐกิจสังคมที่ยั่งยืน” 

ยกตัวอย่างคลาสสิกกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย ต้องยกให้ “กาแฟดอยตุง” เป็นกิจการเพื่อสังคมท่ี
ผลิตกาแฟดอยตุงโดยใช้หลักบริหารธุรกิจ บริหารกาแฟดอยตุงเป็นธุรกิจท่ีมีก าไร  แต่ก าไรของกาแฟดอยตุง 
นอกจากเป็นตัวเงินแล้ว ก็คือการช่วยเหลือชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่น มาปลูกกาแฟ ท าให้ชาวเขาเหล่านั้นมีงานท า 
แก้ไขปัญหาดั้งเดิมที่สะสมมาแต่อดีต 

“ขณะเดียวกันก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม คืนผืนป่ากลับคืนมาเป็นผืนป่ากาแฟ แทนท่ีจะเป็นดงฝิ่น เป็น
ธุรกิจท่ีมีก าไรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตรงนี้ท่ีเรียกว่าโซเชียลเอนเตอร์ไพรส์” 

ดร.สถติย์ ล่ิมพงศ์พันธุ์ นักวิชาการกิจการเพื่อสังคม กล่าวย้ าอีกว่า กิจการเพื่อสังคมก็คือการท าธุรกิจ แต่
วัตถุประสงค์ของการท าธุรกิจนี้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม หัวใจส าคัญมีว่า...เดิมเราก็มี “ภาครัฐ” กับ 
“ภาคเอกชน” ภาครัฐพยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาสังคมโดยใช้งบประมาณของรัฐบาล รวมท้ังมีองค์กรการกุศล
ต่างๆท่ีท าเรื่องช่วยเหลือสังคม กลุ่ม...เครือข่ายเอ็นจีโอทั้งหลายท่ีอยากจะท าให้สังคมดีขึ้น เราเรียกว่าภาคส่วนท่ี
หนึ่ง ภาคส่วน ท่ีสองคือ “เอกชน” หน้าท่ีหลักท าก าไรให้กับองค์กร 

“ทีนี้ภาครัฐ ภาคเอ็นจีโอก็พยายามท ามานานแล้วแต่ปัญหาสังคมก็ยังมีอยู่ ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เริ่ม
สนใจหันมาท าการคืนก าไรให้กับสังคมมากขึ้นในรูปของซีเอสอาร์ แต่ว่าก็เป็นการท าท่ีส าเร็จเป็นครั้งๆไป ไม่
ยั่งยืน...ไม่ต่อเนื่อง เลยเกิดภาคส่วนท่ีสามขึ้นมา” 

เรียกว่าเป็นภาคท่ีน าวัตถุประสงค์ทางสังคมของ “ภาคส่วนท่ีหนึ่ง” มีความเป็นรัฐบวกกับเอ็นจีโอ ผนวก
กับความสามารถในการบริหารตามแบบของภาคเอกชน ซึ่งเป็น “ภาคส่วนท่ีสอง” รวมมาอยู่ด้วยกัน กลายเป็น 
“ภาคส่วนท่ีสาม” (Third Sector) นี่เองท่ีเราเรียกว่า “กิจการเพื่อสังคม” หรือ “ธุรกิจเพ่ือสังคม” 

สภาวการณ์ปัจจุบันจากจ านวน “ประชากร” ท่ีเพิ่มขึ้น ขณะท่ี “ทรัพยากร” มีอย่างจ ากัดและหาได้
ยากล าบาก ประกอบกับสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้ ท าให้ประเทศ
ต่างๆ มีความเสี่ยงและมีความซับซ้อนมากกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา เงื่อนปัญหาส าคัญข้างต้นจึงเป็นท่ีมาของฉันทา
มติของ 193 ประเทศท่ัวโลก ท่ีร่วมกันประกาศเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ หรือ...ท่ีรู้จักกันใน
ชื่อย่อว่า SDGs (Sustainable Development Goals) และด้วยค าพูดท่ีว่า “ธุรกิจจะเติบโตไม่ได้ในสังคมท่ี
ล้มเหลว” จึงท าให้องค์กรต่างๆต่างตระหนักว่าการท่ีจะท าให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น องค์กรธุรกิจจะต้อง
ท าให้เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกิดความยั่งยืนไปพร้อมๆกัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณท่ีดีท่ีท าให้ภาคธุรกิจ
ต่างๆหันมามุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืนมากขึ้น ถึงแม้จะถูกมองว่าเป็นเรื่องท่ีท ากันช้าเกินไปก็ตาม แต่ในภาพ
ใหญ่แล้วแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีท่ีผ่านมา... 

การเดินทางไปสู่เป้าหมายเพื่อท าให้ “เศรษฐกิจ”...“สังคม” และ “สิ่งแวดล้อม” มีความยั่งยืน จะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลย หากไม่ได้ฝังเรื่องเหล่านี้เข้าไปในคนขององค์กร ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มในระดับบอร์ดของบริษัท...
ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคนที่ต้องท างานประสานกันเป็นลักษณะ “อีโค ซิสเต็ม” (eco system) ตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า ซึ่ง “ความยั่งยืน” นี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความ บางเรื่องบริษัทก็อาจจะท าได้ไม่เยอะมาก ขณะท่ีบาง
เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงก็สามารถสร้างสรรค์กิจกรรม หรือนวัตกรรมต่างๆได้มากมาย แต่ท้ายท่ีสุดแล้ว 
“การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ก็เป็นเร่ืองของแต่ละบริษัท ความท้าทายจึงจะสะท้อนออกมาให้เห็นว่า องค์กรท่ีว่า



...เป็นบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่ออนาคตหรือเปล่า ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ท่ีจะท าให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน
มากกว่า เหมือนคนละเร่ืองเดียว เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ แต่มาแนวๆเดียวกันกับ...“กิจการเพื่อสังคม” 

ตัวอย่างกลุ่มธุรกิจ TCP เจ้าของเคร่ืองดื่มกระทิงแดง เรดบูล มองเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนว่า...ทุก
วันนี้ธุรกิจก าลังเผชิญหน้ากับความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนทางธุรกิจท่ีรุนแรงขึ้น  การท างานเพื่อ
ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทจึงได้โฟกัสไปใน 3 ด้านท่ีเกี่ยวข้อง ด้านท่ีหนึ่ง...ธุรกิจและคู่
ค้าธุรกิจ จะต้องด าเนินกิจการของตนอย่างรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 

“ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบต้องมาจากแหล่งผลิตท่ีรับผิดชอบ ไม่เอาเปรียบสังคม การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็น
ธรรม จนกระท่ังสินค้าถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย รวมถึงต้องลดการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ” 

สราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ย้ าว่า เรื่องนี้เราจะท าคนเดียวไม่ได้ ต้องให้
พันธมิตรของธุรกิจท าไปด้วยกัน โดยการสร้างความเข้าใจ ลงมือท างานร่วมกัน ท าไปด้วยกัน ท้ังระบบนิเวศ...
เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ทุกอณูขององค์กรและคู่ค้าจะต้องไปในทิศทางเดียวกัน เป็นเรื่องส าคัญมาก เพราะ
คือความสอดคล้องในการท าธุรกิจ นอกจากความซื่อสัตย์...รับผิดชอบต่อกิจการแล้ว การพัฒนาคุณภาพสินค้า...
บริการ...คุณภาพชีวิตของพนักงานก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน 

“การดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย ท้ังสุขภาพกาย...สุขภาพใจ สร้างความผูกพัน
กับองค์กร รวมท้ังส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด เพื่อเปิด
โอกาสให้คนดี คนเก่ง คนท่ีมีศักยภาพสูงอยากท างาน...อยู่กับองค์กรตลอดไป” 

ประการสุดท้าย...ธุรกิจจะมีความยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ “สังคม” หรือ “ชุมชน” ท่ีเราท าธุรกิจอยู่ด้วยมีความ
ยั่งยืน นั่นหมายถึงการท างาน การผลิตสินค้า...บริการของบริษัทจะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการใช้พลังงาน 
ทรัพยากรน้ าอย่างรู้คุณค่า การปลูกจิตส านึกให้ทุกคนเห็นความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ธุรกิจ
ท่ีท าเกี่ยวกับน้ า ก็จะต้องดูแลเร่ืองน้ า บริหารจัดการน้ าให้ดี ไม่ไปแย่งดึงน้ าจากชุมชน 

“ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนท่ี
โรงงานตั้งอยู่ให้ดีขึ้นด้วย ทุกอย่างล้วนแล้ว เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความยั่งยืนท้ังสิ้น” 

เมื่อธุรกิจของเราเติบโตอย่างรับผิดชอบ ไม่ท าร้ายสังคม...สนับสนุนให้เราเข้าไปมีส่วนในการช่วยลด
ช่องว่างต่างๆ ส่งเสริมท าให้สังคมโดยรอบดีขึ้น ชุมชนก็จะชื่นชม ยินดี อยากจะให้เราอยู่คู่กับชุมชนไปนานๆ 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็น “โอกาส” ของธุรกิจ ก้าวไปสู่อนาคต ...คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคม เกิดความร่วมมือท่ีดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ เมื่อทุกคนท าดี ธุรกิจ
บริษัทกิจการต่างๆดี สังคมก็ดี และประเทศชาติก็จะดีในท่ีสุด ค าถามส าคัญมีว่า...ทุกคนท่ีเป็นส่วนหนึ่งในจิ๊กซอว์
นี้ช่วยกันท าแค่ไหน รับผิดชอบอย่างเต็มท่ีหรือยัง...พอจะรู้กันบ้างว่ากิจกรรม “ซีเอสอาร์” คือให้เขาไป อย่างท่ี
สองเรียกว่า “สอนให้เขาเรียนรู้ แล้ว ก็ประกอบอาชีพได้” แต่...การประกอบอาชีพได้นั้นก็คือ “โซเชียลเอนเตอร์
ไพรส์”...“กิจการเพื่อสังคม”...ไม่ได้ช่วยแบบให้ของ ให้เงินช่วยแบบฉาบฉวย 

“ไม่ได้ให้ปลาเขากิน แต่สอนให้เขาตกปลา...เพื่อให้เขามีปลากินตลอดชีวิตและเขาประกอบอาชีพในการ
ตกปลาเพื่อขายปลาได้” ...“กิจการเพื่อสังคม” เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกิจการอยู่ได้ ชุมชนท่ีเกี่ยวข้องอยู่ได้ บริษัทผู้
ลงทุนท่ีเกี่ยวข้องอยู่ได้อย่างยั่งยืน...จะเป็นฐานเศรษฐกิจสังคมท่ีเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



"สมคิด" ลั่น "ค่าเงิน" ไมต่้องวอรี่ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเพิ่มเป้าส่งออกโต 9% 
 

รองนายกฯสมคิดเห่กล่อมไม่ต้องห่วงค่าเงินบาทผัน
ผวน ลั่น ประเทศไทยมีกลไกในการดูแลอยู่ ขณะท่ีสภาผู้ส่ง
สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยปรับเป้าส่งออกปีนี้โต 9% จาก
เดิม 8% จับตาความผันผวนค่าเงินในตลาดเกิดใหม่และ
สงครามการค้า ท าเงินบาทแข็งค่า หวั่นท ามูลค่าส่งออกในรูป
เงินบาทลดลง 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีท่ีค่าเงินหลายๆสกุลเริ่มมีความผันผวนอย่าง
หนัก โดยเฉพาะค่าเงินรีลาของตุรกี และค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียท่ีดิ่งค่าลงมากนั้นว่าไม่ต้องวิตกกังวลเรื่อง
ค่าเงิน ประเทศไทยมีกลไกในการดูแลอยู่ ไม่ต้องวอรี่ อย่าได้วิตกกังวลเลย 

น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สรท.
ได้ปรับเป้ามูลค่าการส่งออกไทยท้ังปี 61 เป็นขยายตัวเพิ่มขึ้น 9% จากปีก่อน จากเดิมท่ีคาดขยายตัว 8% โดยใน
ส่วน 5 เดือนที่เหลือ (ส.ค.-ธ.ค.) ของปีนี้ จะต้องส่งออกให้ได้เดือนละ 22,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปัจจัยบวก
ท่ีท าให้การส่งออกไทยเติบโตระดับ 9% เป็นผลมาจากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีคาดว่าท้ังปี 2561 จะขยายตัวมากกว่า 6-7% เพราะกลุ่มฮาร์ดดิสก์ได้ย้ายฐานลงทุนจาก
มาเลเซียกลับมาไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกในภาพรวมได้ 

ประธาน สรท.กล่าวว่า นอกจากนี้ สงครามการค้าสหรัฐฯ และจีน จะท าให้สินค้าไทยหลายรายการมี
โอกาสส่งออกไปสหรัฐฯทดแทนสินค้าจากจีน เช่น พืชเกษตรและอาหารทะเล และมีแนวโน้มกระจายตลาดการ
ส่งออกในตลาดใหม่มากขึ้น รวมท้ังวิกฤติค่าเงินตุรกี ท่ีท าให้สินค้าส่ิงทอของตุรกีมีราคาสูงขึ้น และผู้น าเข้าจาก
ท่ัวโลกอาจหันมาน าเข้าจากไทยทดแทน และการผ่อนคลายมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษีระหว่าง
อาเซียน จะช่วยท าให้การค้าขยายตัวมากขึ้น เช่น เวียดนามยกเลิกจ ากัดปริมาณการน าเข้าไข่ไก่ เกลือ รวมถึง
น้ าตาลท่ีขณะนี้อยู่ในระหว่างการหารือ 

“ปัจจัยเสี่ยงในประเทศ โดยเฉพาะการเลือกตั้ง หากไม่เป็นไปตามแผนของรัฐบาลท่ีก าหนดการเลือกตั้ง
ในปีหน้า จะกระทบต่อการส่งออกในอนาคต เพราะการเจรจากรอบเปิดเสรีการค้าต่างๆ รัฐบาลต่างประเทศจะ
เจรจากับรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น แต่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามแผนของรัฐบาล” 

ด้านนายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธาน สรท. กล่าวว่า สรท.ก าลังติดตามปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกของไทย 
โดยเฉพาะค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จากการไหลกลับเข้ามาของเงินทุนต่างประเทศในกลุ่มประเทศเกิด
ใหม่ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากวิกฤติค่าเงินตุรกี, ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า และแนวโน้มปรับขึ้นดอกเบ้ียนโยบาย ซึ่งจะ
ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในประเทศ ท าให้เงินบาทแข็ง และกระทบมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท โดยสมมติฐาน
ค่าเงินบาทที่ประเมินไว้ท้ังปีอยู่ท่ี 33 บาท/เหรียญฯ 

“ขณะนี้ค่าเงินบาทกลับมาผันผวนมากขึ้น และเป็นปัจจัยเสี่ยงท่ีมีน้ าหนักมาก ที่จะกระทบต่อการส่งออก
ไทยได้ โดยผู้ส่งออกและผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ควรใช้เครื่องมือทางการเงินประกันความ
เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เช่น ค้าขายด้วยเงินสกุลท้องถิ่น การเปิดบัญชีค่าเงินต่างประเทศ และกระจายความเสี่ยง
ผลกระทบจากสงครามการค้า โดยการเจาะตลาดใหม่ๆ” นายวิศิษฐ์กล่าว 

รองประธาน สรท. กล่าวว่า ส าหรับกรณีท่ีสหรัฐฯใช้มาตรการโควตาภาษีกับเครื่องซักผ้า และแผงโซลาร์
เซลล์ รวมถึงขึ้นภาษีน าเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม ได้ส่งผลกระทบต่อยอดการส่งออกเครื่องซักผ้า แผงโซลาร์เซลล์ 
และเหล็กของไทยแล้ว ซึ่งภาครัฐและผู้ประกอบการต้องติดตามสถานการณ์ท่ีอาจจะเป็นโอกาสอย่างใกล้ชิด 



ขณะเดียวกัน การท่ีสหรัฐฯและจีนขึ้นภาษีน าเข้าระหว่างกันนั้น ไทยต้องระวังสินค้าจากสหรัฐฯท่ีจะไหลเข้าไทย 
ท้ังถั่วเหลือง ข้าวสาลี แต่ในภาพรวมไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบกับการส่งออกไทยมากนัก ขณะท่ีราคาน้ ามันดิบ
ในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึน้ จากมาตรการคว่ าบาตรอิหร่านของสหรัฐฯ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าปรับสูงขึ้น 

“นอกจากนี้ ปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องจับตา คือสหรัฐฯเตรียมทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอส
พี) รอบใหม่กับ 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งรวมถึงไทย โดยจะประกาศผลในช่วงเดือน ต.ค.นี้ หาก
สหรัฐฯตัดสิทธิ จะท าให้สินค้าท่ีเคยได้รับสิทธิ์ไม่ถูกเก็บภาษีน าเข้า หรือเก็บในอัตราต่ า ต้องกลับมาเสียภาษี
น าเข้าสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 10% กระทบต่อขีดความสามารถส่งออกสินค้าไทยไปตลาดสหรัฐฯ โดยเฉพาะสินค้า
เกษตร” 

 
คอลัมน์การเมือง - เตือนภัยอย่าหลงเช่ือเอ็นจีโอท าลายอุตสาหกรรมของไทย 

ไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมการเกษตร การท่ี
ระบบเศรษฐกิจของไทยขยายตัวเติบโตมากขึ้นจนก าลังจะ
เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ท่ีใกล้จะเป็นประเทศท่ีพัฒนา
แล้วเช่นเดียวกับไต้หวัน เกาหลีใต้ ฮ่องกง มาเลเซีย และ
สิงคโปร์นั้นส่วนหนึ่งมาจากอุตสาหกรรมท่ีมีความเกี่ยวกับ
ผลผลิตด้านเกษตรกรรม เช่น อ้อย ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ยาสูบและพืชผักผลไม้นานาพันธุ์ ได้แก่ แตงโม 
สับปะรด ส้มโอ ส้ม ล าไย น้อยหน่า ทุเรียน ฯลฯ 

อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมหนึ่ งคือ
อุตสาหกรรมยาสูบซึ่งถูกจัดเป็นรายได้ท่ีก่อให้เกิดภาษีอากรท่ีเรียกว่าภาษีบาปซึ่งได้แก่ บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ไฟฟ้า 
ยาเส้นมวนเอง ยาเคี้ยว ยาเส้นกล้องและซิการ์ ส าหรับประเทศไทยนั้นเอ็นจีโอด้านสาธารณสุขได้ต่อต้าน
อุตสาหกรรมยาสูบซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนท่ีเป็นเกษตรกรท่ัวประเทศรวม 21 จังหวัด มีจ านวนคนท่ี
เกี่ยวข้องประมาณ 300,000 ครอบครัว เป็นจ านวน 1 ล้านคน 

เกษตรกรท่ีปลูกใบยาสูบ 4 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์พื้นเมือง เวอร์จิเนีย เตอร์กิช และเบอร์เล่ย์ อยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี ตาก แพร่ น่าน เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน เลย มหาสารคาม 
ขอนแก่น สกลนคร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู นครศรีธรรมราช และอุดรธานี 

ปัญหาส าคัญท่ีก่อผลกระทบกับอุตสาหกรรมยาสูบของไทยก็คือการท่ีรัฐบาลซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงการคลังเห็นด้วยกับเอ็นจีโอ นั่นคือการไม่ลืมหูลืมตาดูความเป็นจริงของโลกภายนอก
ประเทศไทย จริงอยู่การสูบบุหรี่และบริโภคยาสูบนั้นท าให้ประชาชนป่วยเป็นโรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจ โรค
ปอดและโรคถุงลมโป่งพอง เนื่องจากบุหรี่ซิกาแรตมีสารปรุงแต่งและสารทาร์ ในขณะท่ีสารนิโคตินท่ีท าให้คนสูบ
ติดรสชาติบุหรี่นั้นไม่มีอันตรายกับร่างกายเช่นเดียวกับสารกาเฟอีนในชาและกาแฟ 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบุหรี่และยาสูบยุคใหม่ได้มีการพัฒนาระบบการได้สารนิโคตินจากใบยาสูบมาเป็ น
ของเหลวเป็นน้ าท าให้เกิดอุตสาหกรรมบุหร่ีไฟฟ้าท่ีหลายๆประเทศได้ยอมรับว่าการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าลดอันตราย
จากการป่วยเป็นโรคมะเร็งและโรคทางเดินหายใจได้มากกว่า 99% ประเทศในกลุ่มอาเซียนทุกประเทศยกเว้น
ประเทศไทยได้ยอมให้มีการผลิตและจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะเห็นว่าไม่มีอันตราย มีเพียงประเทศไทยประเทศ
เดียวเท่านั้นท่ีถือว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายมีการห้ามน าเข้า มีบทลงโทษจับกุมผู้ท่ีมีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งท าให้เป็น



ช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปจับกุมคนไทยและชาวต่างชาติท่ีมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองซึ่งก่อให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเจา้หน้าท่ีบางคนได้ 

ในขณะนี้ประเทศไทยมีการเก็บภาษีสรรพสามิตจากอุตสาหกรรมยาสูบอยู่ในอัตราท่ีสูงลิ่วจนถือเป็นการ
ท าลายอุตสาหกรรมนี้ในขั้นรุนแรงท่ีสุดเรียกว่าเป็นการท าลายล้มอุตสาหกรรมนี้อย่างแท้จริง ย้อนหลังไปเมื่อปี 
2515 อุตสาหกรรมยาสูบของไทยมีผู้ผลิตบุหรี่ซิกาแรตแห่งเดียวคือการยาสูบแห่งประเทศไทย(กยส.)ท่ีได้มาจาก
การเวนคืนกิจการของบริติชอเมริกันโทแบคโก(BAT) เมื่อปี 2482 

ในปี 2515 ราคาบุหรี่ก้นกรองมาตรฐานราคาจ าหน่ายปลีกซองละ 6 บาท ในขณะท่ีเบียร์ขวดละ 12 
บาท ปัจจุบันปี 2561 บุหรี่ซิกาแรตราคาซองละ 60 บาท เบียร์ราคาขวดละ 56 บาท เทียบแล้วบุหรี่ราคาสูงขึ้น
ร้อยละ 900 หรือ 54 เท่าตัวในเวลา 46 ปี ส่วนเบียร์นั้นราคาสูงขึ้นร้อยละ 366.66 หรือ 3.66 เท่าตัว ในเวลา 
46 ปีเท่ากัน ผลจากการท่ีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมองอุตสาหกรรมยาสูบเป็นผู้ร้ายเกินสมควรท าให้อุตสาหกรรม
ท้ังต้นน้ ากลางน้ าและปลายน้ าใกล้ล่มสลายเต็มทีเมื่อวันท่ี 5 กันยายน ท่ีผ่านมา สมาคมชาวไร่ยาสูบสุโขทัยได้
ร่วมประชุมกับภาคียาสูบประเทศไทย ได้แก่ ผู้แทนจากการยาสูบแห่งประเทศไทยในพื้นท่ีท่ีส านักงานการยาสูบ
สุโขทัย,ผู้แทนบริษัทยาสูบต่างประเทศท่ีรับซื้อใบยาจากไทยไปจ าหน่ายให้บริษัทผลิตซิกาแรตในกลุ่มอาเซียนซึ่ง
เป็นการส่งออกไปจ าหน่ายท่ีฟิลิปปินส์,เวียดนาม,อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และสมาคมผู้บ่มใบยาสูบอิสระได้
ประชุมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วย ผู้แทนของผู้มาร่วมประชุม ได้แก่ นายสุครีพ บุญชุ่มนายกสมาคมชาวไร่ยาสูบ
สุโขทัย,นายสุธี ชวชาติ นายกสมาคมผู้ค้าใบยาสูบล าปาง,นายอรุณ โปธิตา นายกสมาคมชาวไร่ยาสูบเชียงใหม่ ,
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตสส.สุโขทัยหลายสมัยในฐานะผู้แทนของกลุ่มการเมือง
สามมิตรและพลโทสุรพล ตาปนานนท์ ผู้แทนจากกอ.รมน. กองทัพบก 

นายสุครีพเผยว่าผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตเมื่อปี 2560 ท่ีผ่านมาท าให้ยอดขายบุหรี่
ของกยส.ลดลงอย่างฮวบฮาบ จากปีละ 29,000 ล้านมวน เหลือเพียง 17,000 ล้านมวน ซึ่งลดลง 12,000 ล้าน
มวนหรือร้อยละ 41.37 ท าให้กยส.มีใบยาค้างสต๊อกไปจนถีงปีงบประมาณ 2566 และกยส.ประกาศลดการรับซื้อ
ใบยาสูบทุกพันธุ์ส าหรับสุโขทัยนั้นมีโควตารับซื้อปีละ 5.3 ล้าน กก. เหลือเพียง 2.77 ล้านกก. ลดลงไปร้อยละ 
52 ท าให้ประชาชนท่ีเป็นเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเดือดร้อนหนักถึงขั้นหมดอาชีพล้มละลายในปีหน้า 2562 นี้ 
และปีหน้ารัฐบาลมีแผนจะเพิ่มภาษีอีกซองละ 2 บาท ตามโครงการบัตรทองของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะท าให้
มีการปรับราคาบุหร่ีมาตรฐานจากซองละ 60 บาท เป็นซองละ 90 บาท ซึ่งจะท าให้กยส.เจ๊งทันทีและต้องจะต้อง
ปิดโรงงานผลิตบุหรี่ซิกาแรตท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะไปโดยทันทีเช่นเดียวกัน ทางด้านพลโทสุรพลและนาย
สมศักดิ์ได้แจ้งให้ท่ีประชุมเกษตรกรทราบว่าจะส่งหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหาเมื่อวันท่ี 6 กันยายน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาโดยด่วนแล้ว 

ทีมข่าวการเมือง 
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เมื่อปลายเดือนที่แล้ว มีเรื่องราวของสารเคมีท่ีมีปัญหา 3 ชนิด คือ ไกลโฟเซต พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 
ปรากฏในหน้าสื่อท้ังสื่อออนไลน์ และสื่อปกติอีกครั้ง เป็นการน าเสนอของฝ่ายคัดค้านการใช้สารดังกล่าว 
สาระส าคัญของข่าวเป็นผลการตัดสินศาลสูงรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้บริษัทผู้ผลิต และจ าหน่ายไกลโฟ
เซตจ่ายเงินชดเชย 9,600 ล้านบาท ให้ชายวัย 46 ปี คนหนึ่ง ท่ีเป็นมะเร็งต่อมน้ าเหลือง โดยอ้างว่าสาเหตุท่ี
เป็นมาจากยาฆ่าหญ้าท่ีมีส่วนผสมของไกลโฟเซตของบริษัทดังกล่าวท่ีเขาใช้อยู่นานหลายปี 

ในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ท่ีนายกรัฐมนตรี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งขึ้น โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน 
คณะกรรมการซึ่งมาจากภาคประชาสังคม และเป็นฝ่ายคัดค้านการใช้สารท้ัง 3 ชนิด จึงเอาผลการตัดสินของศาล
สูงรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเหตุผลเสนอให้ยกเลิกการใช้ไกลโฟเซตด้วย จากเดิมท่ีให้จ ากัดการใช้เท่านั้น แต่ มติ
คณะกรรมการให้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อมูลให้รอบด้านภายใน 60 วัน 

ร้อนถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ค่ายเกษตรอินทรีย์ และท่ีปรึกษา ออกมาประกาศกร้าวว่า
จะต้องเดินหน้าแบนสารเคมีท้ัง 3 ชนิดให้ได้ พร้อมกันได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมี
ขึ้นมาชุดหนึ่ง มีท่ีปรึกษาคนเก่งเป็นประธาน คณะกรรมการชุดนี้จะหาข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับสารเคมีท้ัง 3 
ชนิดมาเสนอคณะกรรมการให้ได้ภายใน 30 วัน เพราะ 60 วันนั้นช้าไป 

ข่าวว่าในวันท่ี 7-8 กันยายนนี้ คณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาผลเรื่องสารเคมี ซึ่งมีท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ธีระ วงษ์เจริญ เป็นประธานจะลงพื้นท่ี จ.หนองบัวล าภู ร่วมกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่น
ตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ร่วมลงพื้นท่ีหาข้อมูลด้วย  จึงมาถึงค าถามท่ี
เกิดขึ้นในใจว่า ท าไมทุกฝ่ายท่ีต่างอ้างว่าท าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร เพื่อ
สุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง จึงไม่ยอมหันหน้าเข้าหากัน เอาข้อมูลท่ีแต่ละคนมี... (ต้องเป็นข้อมูลท่ีแท้จริง 
ไม่ใช่ข้อมูลท่ีประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเข้าข้างฝ่ายตนเอง) น ามากาง ขึงดูแต่ละประเด็นๆ และซักกันให้ขาวสะอาดแจ่ม
แจ้งกันไป เพื่อจะสรุปให้ได้ว่าควรจะด าเนินการต่อไปอย่างไร ไม่ต้องกลัวเสียหน้า ไม่ต้องกลัวว่าจะพ่ายแพ้ ถ้า
ทุกคนอ้างถึงประโยชน์ของประชาชน ของเกษตรกร และของประเทศชาติก็ควรจะร่วมกันแก้ปัญหามิใช่หรือ 
นี่ขนาดอยู่ในยุครัฐบาล คสช. นะนี่ ถ้ารัฐบาลเลือกตั้งละก็.....คงสนุกกว่านี้ 

แว่นขยาย 


