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คอลมัน์: สกูป๊หน้า 1: 'กลไกใหญ่'ประชารฐั'ผลกัดนัยัง่ยืน'ธรุกิจ'ท าเพ่ือสงัคม' 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          เรื่องของ 'ธุรกจิเพื่อสงัคม"นับเป็นเทรนดท์ีก่ ำลงัไดร้บัควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก และเมื่อเรว็ ๆ นี้ก็
ได้มกีำรจดังำนเสวนำในชื่องำน สำนพลงับรษิทัจดทะเบยีนเพื่อสงัคมไทยยัง่ยนื โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) ซึง่ภำยในงำนเสวนำไดม้กีำรแบ่งประเดน็ออกเป็นหวัขอ้ ต่ำง ๆ อำท ิกำรส่งเสรมิกำร
มรีำยไดแ้ละกำรมงีำนท ำของผู้พกิำร, กำรส่งเสรมิกำรมรีำยได้และกำรมงีำนท ำของผูสู้งอำยุรวมถงึเสวนำ
เกี่ยวกบัหวัขอ้ ทีอ่ยู่อำศยัและสิง่แวดลอ้มเพื่อที่อยู่อำศยั โดยมผีู้บรหิำรจำกแต่ละองคก์ร แต่ละหน่วยงำน 
เขำ้รว่มงำนและใหข้อ้มลูในเรือ่งนี้กนัอยำ่งคบัคัง่... 
          กำรเสวนำดังกล่ำวนี้  เป็นกิจกรรมหนึ่ งตำมนโยบำยที่ทำง ดร.สมคิด จำตุศรีพิทักษ์  รอง
นำยกรฐัมนตร ีซึ่งเป็นประธำนประชุมคณะท ำงำนประชำรฐัเพื่อสังคม (E6) ครัง้ที่ 1 ได้มอบหมำยให้
กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ 
(สสส.) และสภำหอกำรค้ำ ไทย ขบัเคลื่อนพลงัพฒันำทำงสงัคม โดยมเีป้ำหมำยให้เกดิกำร จำ้งงำนคน
พกิำร 1.5 หมื่นอตัรำ ในปี 2561 รวมถึงมกีำร พฒันำที่อยู่อำศยั เพิม่กำรออมเพื่อผู้สูงอำยุ และกำรออก
มำตรกำร ควำมปลอดภยัทำงถนน รวมถงึ ลดกำรเจบ็ตำยของคนวยัท ำงำน 
          มชีื่อเรยีกแนวทำงนี้ว่ำ...'5 Quick Win" 
          นอกจำกนัน้ ภำยในงำนดงักล่ำวยงัไดม้กีำรเชญิ "ภำคเอกชน"ทีเ่ป็น บรษิทัจดทะเบยีนกบัโครงกำร
ประชำรฐัเพื่อสงัคม เขำ้ร่วมน ำเสนอโครงกำรทีท่ ำแล้วประสบผลส ำเรจ็เป็นอย่ำงด ีโดยหลำย ๆ โครงกำร
นัน้ก็มีข้อมูลที่น่ำสนใจไม่น้อย อย่ำงเช่น "โครงกำร 60ปี+มีไฟ" ของทำงบรษิัท ซีเอ็ดดูเคชัน่ จ ำกัด 
(มหำชน) เป็นตน้... 
          มเีป้ำหมำยจะแกไ้ขปญัหำสงัคมใหผู้ส้งูอำย ุ
          เรื่องน้ี ทนงศกัดิ ์โชตยิุทธ ์ผูบ้รหิำรบรษิทัดงักล่ำว ไดใ้หข้อ้มลูว่ำ...ปญัหำสงัคมผูสู้งอำยุนัน้ ไม่ใช่
เกดิเฉพำะแต่ในประเทศไทย แต่เป็นปญัหำส ำคญัทัว่โลก ท ำใหค้ดิว่ำ...น่ำจะท ำอะไรกบัประเดน็ดงักล่ำวได ้
โดยพบว่ำ...ผูใ้หญ่หลำยคนทีเ่กษยีณกำรท ำงำน มกัเกดิปญัหำสมองเสื่อมเรว็...ขณะทีเ่มื่อผูส้งูอำยุอยู่บำ้น 
ลูกหลำนก็จะเป็นห่วง จงึน ำสู่โครงกำรฯ ดงักล่ำว ซึ่งหลงัจำกได้ประกำศออกไป ปรำกฏว่ำมผีู้สูงอำยุมำ
สมคัรรว่มโครงกำรกว่ำ 1,000 คน 
          'บำงคนนัน้เคยมเีงนิเดอืนแต่ละเดือนร่วม ๆ แสน แต่ก็ยอมรบัเงนิเดอืนที่น้อยกว่ำเดมิ 10 เท่ำ 
ทัง้หมดน้ีกเ็พยีงเพรำะแค่อยำกไดโ้อกำสท ำงำนอกีครัง้นัน่เอง" ...ผูใ้หข้อ้มลูคนเดมิกล่ำว 
          พรอ้มกบัระบุต่อไปว่ำ...ภำยหลงักำรประเมนิผล หลงัจำกด ำเนินงำนผ่ำนไป 1 เดอืน ปรำกฏว่ำ...มี
ผู้สูงอำยุหลำยคนบอกว่ำ...รูส้กึสดใสและมชีวีติชวีำขึ้นมำอีกครัง้หนึ่ง  ทัง้นี้ แม้โครงกำรนี้จะไม่สำมำรถ
รองรบักับจ ำนวนผู้สูงอำยุที่ปจัจุบันมจี ำนวนนับล้ำน ๆ คนได้ทัง้หมด แต่ก็อยำกจะให้โครงกำรนี้ เป็น
จุดเริม่ต้นที่จะรณรงคใ์หทุ้ก ๆ องคก์รไดร้่วมกนัใหโ้อกำสกบัผูสู้งอำยุเหล่ำนี้ เพรำะหลำย ๆ ต ำแหน่งงำน
นัน้ ผูส้งูอำยเุหล่ำนี้ยงัสำมำรถท ำงำนไดอ้ยู่ 
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          ทำงด้ำน นวลพรรณ ล ่ำซ ำ กรรมกำรผู้จดักำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร บรษิัท เมอืงไทย
ประกันภยั จ ำกัด (มหำชน) กล่ำวว่ำ...จำกกำรที่ได้น ำคนพิกำรไปร่วมแข่งขนักีฬำคนพิกำรที่ประเทศ
มำเลเซยีเมื่อหลำยปีก่อนนัน้ ท ำใหไ้ดค้น้พบว่ำ...คนพกิำรกม็ศีกัยภำพมำกและถ้ำหำกน ำศกัยภำพออกมำ
จะท ำให้คนพิกำรรู้สึกมคีุณค่ำในตนเองมำกขึ้น ทัง้นี้ โครงกำรที่บรษิัทนั ้น ได้จ้ำงคนพิกำรตำบอดเข้ำ
ท ำงำนเป็นพนักงำนรบัโทรศพัท ์และคนพกิำรทีน่ัง่รถเขน็ใหม้ำท ำหน้ำทีค่ยีข์อ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์ซึง่ถอื
เป็นควำมภมูใิจของบรษิทัทีม่สี่วนในกำรช่วยเหลอืคนพกิำรเหล่ำน้ี... 
          ผูบ้รหิำรคนเดมิใหข้อ้มลูอกีว่ำ...นอกจำกเรื่องของกำรจำ้งงำนแลว้ ยงัไดม้กีำรจดัท ำโครงกำรสรำ้ง
งำนให้คนพกิำรขึ้นเมื่อ 4 ปีที่แล้ว โดยได้เข้ำไปส่งเสรมิให้คนพกิำรท ำอำชพีเกษตรกรรมรูปแบบต่ำง ๆ 
เช่น เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผกัปลอดสำรพษิ โดยไปน ำร่องที่ จ.สระแก้ว และต่อมำก็ได้ขยำยไปยงั จ.
รำชบุร ีและ จ.นครรำชสมีำในปจัจุบนั ทัง้นี้ ในฐำนะที่เป็นหนึ่งในตวัแทนของโครงกำรนี้ กอ็ยำกเชญิชวน
ใหบ้รษิทัอื่น ๆ เขำ้มำรว่มโครงกำรนี้กนัเยอะ ๆ... 
          เพื่อ 'ช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำส" ผ่ำนโครงกำรนี้ 
          ดว้ยกำร 'ช่วยสรำ้งอำชพี" เพื่อใหรู้ส้กึมคีุณค่ำ 
          ทัง้นี้ วชิยั อศัรสักร รองประธำนกรรมกำรหอกำรคำ้ไทย กล่ำวถงึกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ภำยใต้โครงกำร
ดงักล่ำวนี้ว่ำ...ปกตภิำคเอกชนแต่ละบรษิทัจะมกีำรท ำโครงกำรซเีอสอำรก์นัอยู่แลว้ แต่ในส่วนของ ประชำ
รฐัเพื่อสงัคม นัน้ จะเป็นกำรยกระดบัให้สูงขึน้ เพรำะมองในภำพรวมระดบัประเทศเป็นหลกั ซึง่ขอ้มูลที่ได้
จำกเวทเีสวนำครัง้นี้เป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่ำงยิง่ต่อกำรพฒันำและกำรด ำเนินโครงกำรในอนำคตใหด้ี
ยิง่ขึน้ เพรำะท ำใหท้รำบว่ำปญัหำคอือะไร? 
          'รฐับำลจะมขีอ้มลูในระดบัรฐับำล แต่ไม่มขีอ้มลูในระดบัประชำสงัคม ซึ่งขอ้มลูจำกโครงกำรต่ำง ๆ 
ทีภ่ำคเอกชนด ำเนินกำรนี้ ท ำใหร้ฐับำลมขีอ้มลูเชงิลกึมำกขึน้ และจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรใช้เป็น
แนวทำงเพื่อกำรแกไ้ขปญัหำอยำ่งยัง่ยนืต่อไปในอนำคต" ...รองประธำนฯ หอกำรคำ้ไทยระบุ 
          "สำนพลงัประชำรฐั" ผ่ำน 'ธุรกจิเพื่อสงัคม" 
          แนวคดินี้ 'มกีำรท ำเยอะ ๆ ยอ่มจะดแีน่" 
          รบัประกนั 'ลดปญัหำสงัคมลงได"้ ชวัร.์ 
 
ขรก.แรงงานชนบ๊ิกตู่ แฉศิริชยัเบ่ือล้วงลกู ดร.อ.ตวัการท าป่วน! 
Source - เดลนิิวส ์(Th) 
 
          ขรก.แรงงำนท้ำชน "ประยุทธ์" ออก โรงแฉ ยนัอดตี "ศริชิยั" ไม่ได้ทิ้งเก้ำอี้รฐัมนตรเีพื่อท ำธุรกิจ 
อำ้งเหตุอยู่ไม่ไดเ้พรำะถูกลว้งลูก ซดันำยกฯเชื่อคนใกลช้ดิมำกเกนิไป ลัน่ "ดร.อ."ตวักำรท ำป่วน ดนัเสนอ
ใชเ้ครือ่งสแกนม่ำนตำ ทัง้ทีเ่ป็นอ ำนำจของหน่วยงำนควำมมัน่คง พรอ้มใหก้กจ.เพิม่โทษใชต่้ำงดำ้วสูง จน
ท ำวุ่นไปหมด ดำ้น "พท." ไดท้ ีตัง้ค ำถำมดร.คนดงั ใหญ่มำจำกไหน สัง่อธบิดี-ปลดัแลว้ตอ้งฟงัเยย้ "บิก๊ตู่" 
ระวงับรวิำรเป็นพิษ ขณะที่ท ำคลอด "ประยุทธ์ 5" แนวโน้มปรบัใหญ่ หลงั "บี๊กบี้" ทิ้งจับกงั 1 ใช้ปมไร้
ผลงำน แก้ปญัหำเหลว คุณสมบตัิขดัก.ม. มำเป็นเกณฑ์ในกำรเปลี่ยนแปลง เผย "บิ๊กช้ำง" ลุ้นคุม ก.
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แรงงำน เหตุเป็นน้องรกั "บีก้ป้อม" ส่วน "กษ.-พณ.-ศธ." ตดิโผถูกลำ้งไพ่ ดำ้น "สุรเชษฐ"์ จ่อขึน้แทนเสมำ 
1 หลงัมขี่ำวว่ำขดัแย้ง "หมอธีรเกียรติ" ด้ำน "ออมสิน - สุวพันธ์" ก็มคีวิถูกโละทิ้งด้วย ขณะที่ เอกชน -
นกัวชิำกำร ตงิรฐับำล "บิก๊ตู่" ยงัมจีดุอ่อนเรือ่งท ำดชี่วยพยงุเศรษฐกจิฟ้ืน 
          "ชยัชำญ"มลีุน้จบักงั1 
          เมื่อวนัที่ 4 พ.ย. ผูส้ ื่อข่ำวรำยงำนถงึ ควำมเคลื่อนไหวปรบัคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ซึ่งอยู่ในขัน้ตอน
กำรพิจำรณำของ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชำ นำยกรฐัมนตรแีละหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ
(คสช.) ซึง่กำรเปลีย่นแปลงของฝ่ำยบรหิำรครัง้น้ี จะถอืเป็น "ประยุทธ ์5" โดยภำยหลงั พล.อ.ศริชิยั ดษิฐ
กุล ลำออกจำกต ำแหน่งรมว.แรงงำน ไปแล้วนัน้ ล่ำสุดคำดกำรณ์กนัว่ำ อำจมกีำรดึง พล.อ.ชยัชำญ ช้ำง
มงคล อดตีปลดักระทรวงกลำโหม เขำ้มำรบั ต ำแหน่งรมว.แรงงำนแทน เพรำะ เป็นน้องรกั พล.อ.ประวติร 
วงษ์สุวรรณ รองนำยกรฐัมนตร ีซึ่งเป็นผูดู้แลงำนของกระทรวงแรงงำน ส่วนบำงกระแสที่ระบุว่ำ อำจเป็น 
พล.อ.อุดมเดช สตีบุตร รมช.กลำโหม นัน้ พล.อ.อุดมเดช ไดป้ฏเิสธว่ำเป็นเพยีงขำ่วลอืเท่ำนัน้ 
          สุวพนัธุม์โีผหลุดเกำ้อี้ 
          ขณะเดยีวกนัในส่วนของกระทรวงทีถู่กจบัตำมองและมชีื่อถูกปรบัอยู่ตลอดเวลำ ไดแ้ก่ พล.อ.ฉัตร
ชยั สำรกิลัยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.อภริด ีตนัตรำภรณ์ รมว.พำณิชย ์เนื่องจำกที่ผ่ำนมำไม่
สำมำรถแก้ไขปญัหำรำคำสินค้ำหลักตกต ่ ำได้ อำทิ ยำงพำรำ ข้ำว ปำล์ม จนถูกเครอืข่ำยเกษตรกร
เคลื่อนไหวขบัไล่อยู่ตลอดเวลำ เช่นเดยีวกบักระทรวงศกึษำธกิำร อำจมกีำรปรบัให้ นพ.ธรีะเกยีรต ิเจรญิ
เศรษฐศลิป์ ออกจำกต ำแหน่ง โดยคำดว่ำ จะให ้พล.อ.สุรเชษฐ ์ชยัวงศ์ รมช.ศกึษำธกิำร ซึง่เป็นเพื่อนสนิท
นำยกฯ ขึน้ด ำรงต ำแหน่ง รมว.ศกึษำฯแทน เพรำะทีผ่่ำนมำมกีระแส ขดัแยง้กำรท ำงำนกนั นอกจำกนี้คำด
ว่ำนำยออมสนิ ชวีะพฤกษ์ รมต.ประจ ำส ำนักนำยกรฐัมนตร ีและนำยสุวพนัธุ์ ตนัยุวรรธนะ รมว.ยุตธิรรม 
อำจเขำ้ขำ่ยกลุ่มรฐัมนตรทีีถู่กปรบัออกในครัง้นี้ดว้ย 
          ถอืหุน้เกนิส่อถูกเขีย่ทิง้ 
          นอกจำกนี้ยงัมคีวำมเป็นไปได้ในกำรพจิำรณำรฐัมนตรทีี่ถอืหุ้นเกนิ 5 เปอรเ์ซ็นต์ ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง้ (กกต.) เพรำะหำกมีผลกำรตัดสินออกมำก็จะส่งผลต่อ
ภำพลกัษณ์ของครม. ทีเ่น้นในเรื่องควำมมธีรรมำภบิำลและควำมซื่อสตัย ์สุจรติ ซึ่งรฐัมนตรทีีถ่อืหุน้เกนิ 5 
เปอรเ์ซ็นต์ อำท ิม.ล.ปนัดดำ ดศิกุล รมช.ศึกษำธกิำร นำยดอน ปรมตัถ์วนิัย รมว.กำรต่ำงประเทศ และ
นำยอุตตม สำวนำยน รมว.อุตสำหกรรม 
          บทสรปุอยูท่ีส่ร.1ชีข้ำด 
          ส ำหรบัในส่วนของ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่ำจนิดำ รมว.มหำดไทย ที่หลำยคนมองว่ำเป็นสำยแข็ง 
เนื่องจำกเป็นพี่น้อง 3 ป. แห่งบูรพำพยคัฆ์ แต่จำกกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำถูกโจมตีในหลำยประเด็นทัง้จำก
กรณีกำรอนุมตัทิี่ดนิป่ำชุมชนบ้ำนโคกห้วยเมก็ เอื้อประโยชน์บรษิทัทำยำทกระทงิแดง และปมกำรจดัซื้อ
เครือ่งตรวจจบัควำมเรว็ ทีถู่กวพิำกษ์วจิำรณ์ จงึอำจมคีวำมเป็นไปไดท้ีเ่ขำ้ขำ่ยกำรปรบัยำ้ยต ำแหน่งในครัง้
นี้ดว้ย อยำ่งไรกต็ำมทำ้ยทีสุ่ดแลว้อ ำนำจกำรตดัสนิใจขึน้อยูก่บักำรพจิำรณำของนำยกรฐัมนตรทีัง้หมด 
          "เจำ้สวับุญชยั"รบัปลืม้รบ. 
          นำยบุญชยั โชควฒันำ ประธำนกรรมกำรบรษิทัสหพฒันพบิูล ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำอุปโภค
บรโิภคในเครอืสหพฒัน์ กล่ำวว่ำ ส่วนตวัชื่นชอบกำรท ำงำนของรฐับำลชุดนี้ทีม่คีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนดี
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มำก พยำยำมเข้ำมำแก้ไขปญัหำบ้ำนเมืองและด้ำนเศรษฐกิจจรงิ ๆ ที่เห็นได้จำกกำรเสนอควำมคิด
นโยบำย และมไีอเดยีใหม่ ๆ เพิม่ ขณะเดยีวกนัยงัมจีดุแขง็หลกัคอื กำรแกป้ญัหำทำงกำรเมอืงทีท่ ำใหส้งบ
ลง หยุดกำรขดัแยง้ภำยในประเทศ รวมทัง้มคีวำมตัง้ใจดเีขำ้มำท ำใหเ้ศรษฐกจิไทยดขีึน้ ขณะทีจ่ดุอ่อนมอง
ว่ำรฐัมนตรบีำงคนอำจยงัขำดประสบกำรณ์อยู่บำ้ง โดยมบีำงส่วนไม่ดเีท่ำทีค่วร เช่น ในขอ้เสนอบำงเรือ่งมี
ผลวนิิจฉัยออกมำไม่ชดัว่ำควรท ำหรอืไม่ควรท ำ อกีทัง้ยงัมองผลทีจ่ะเกดิขึน้ตำมมำไม่ออก รวมทัง้ควำมไม่
โปรง่ใสยงัมอีกีหลำยจดุ เช่น เรือ่งขำ้วทีจ่ ำเป็นตอ้งเรง่แกไ้ขใหช้ดัเจน 
          ปดู"ดร.อ"ตวักำรท ำปว่น 
          แหล่งข่ำวในกระทรวงแรงงำน เปิดเผยว่ำ กำรเสนอใหใ้ชเ้ครือ่งสแกนม่ำนตำแรงงำนต่ำงดำ้ว ของ 
"ดร.อ." คนใกล้ตัวนำยกรฐัมนตร ีเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดของ "ดร.อ." ที่คิดว่ำเป็นทำงเลือกที่ดีในกำร
แก้ปญัหำแรงงำนต่ำงด้ำวผดิกฎหมำยและกำรคำ้มนุษย ์จงึเสนอในทีป่ระชุมไอยยูู แก้ปญัหำคำ้มนุษย ์ให้
กระทรวงแรงงำนไปด ำเนินกำร เพรำะเหน็ว่ำมหีน้ำทีด่แูลแรงงำนต่ำงดำ้ว ทัง้ทีก่ำรเกบ็ขอ้มลูทำงอตัลกัษณ์ 
กำรสแกนม่ำนตำลว้นเป็นของหน่วยงำนควำมมัน่คง โดยบอกดว้ยว่ำกำรพสิูจน์สญัชำตแิรงงำนต่ำงดำ้ว ที่
กระทรวงแรงงำนท ำอยู ่เป็นกำรด ำเนินกำรของประเทศต้นทำงของแรงงำนแต่ละสญัชำตทิีจ่ะรบัรองสถำนะ
บุคคลว่ำเป็นชำตไิหน เพื่อท ำงำนใหถู้กต้อง เป็นคนละเรื่องกบักำรพสิูจน์อตัลกัษณ์ ทีจ่ะเก็บขอ้มูลบุคคล
เพื่อควำมมัน่คงของชำต ิซึง่นอกจำกเสนอใชเ้ครือ่งสแกนม่ำนตำ "ดร.อ." ยงัเป็นคนเสนอใหก้รมกำรจดัหำ
งำน (กกจ.) ปรบัเพิม่โทษใชต่้ำงด้ำวผดิกฎหมำยจนถูกมองว่ำโทษสูงมำกเกนิไป ล้วนเป็นควำมเขำ้ใจผดิ 
คดิไปเองว่ำด ีเพรำะอำยุและประสบกำรณ์น้อย แต่ได้รบัควำมไว้วำงใจ ในขณะที่ขำ้รำชกำรก็ต้องน ำไป
ปฏบิตั ิหำกไมท่ ำกอ็ยูไ่มไ่ด้ 
          ซดันำยกฯเชื่อ-คนใกลต้วั 
          แหล่งข่ำวคนเดยีวกนั ยงัเปิดเผยถงึกรณีที ่พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีระบุถงึกำร
ลำออกของ พล.อ.ศริชิยั ดษิฐกุล อดตี รมว.แรงงำน ขอลำออกไปท ำธุรกจิส่วนตวัดว้ยว่ำ พล.อ.ศริชิยั เป็น
นำยทหำรเต็มตวั ใช้เงนิบ ำนำญจำกกำรเกษียณอำยุรำชกำร และมหีุ้นเลก็ ๆ น้อย ๆ แต่ก็ได้ขำยไปแล้ว 
โดยยนืยนัว่ำไม่ได้เป็นกำรลำออกไปท ำธุรกิจอย่ำงแน่นอน เพรำะอำยุมำกแล้ว และไม่มธีุรกิจส่งออก
ต่ำงประเทศ แบบทีม่คีนน ำไปพดูกนั กำรลำออกยกทมีมำจำกเหตุผลเดยีวกนั เพรำะถูกลว้งลกู และนำยกฯ 
เชื่อคนใกลต้วัมำกเกนิไป 
          สอท.ห่วงเรือ่ง"เหลื่อมล ้ำ" 
          นำยเกรยีงไกร เธยีรนุกูล รองประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่ำวว่ำ แม้
รฐับำลนี้จะมีจุดแข็งคือ ควำมมัน่คงท ำให้บ้ำนเมืองสงบ รวมทัง้กำรใช้อ ำนำจตำมมำตรำ 44 ปฏิรูป
กฎหมำยหลำย ๆ ฉบบัไดร้วดเรว็กว่ำรฐับำลนักกำรเมอืง แต่กย็งัมจีุดอ่อน คอื กำรลดควำมเหลื่อมล ้ำทำง
รำยได ้เรื่องน้ีเป็นนโยบำยหลกัของรฐับำลทีป่ระกำศออกมำอนัดบัต้น ๆ แต่ปจัจุบนักำรแก้ปญัหำดงักล่ำว 
ยงัไม่ค่อยคบืหน้ำมำกนัก นอกจำกน้ียงัมจีุดอ่อน เรื่องกำรแก้ปญัหำทุจรติคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำจะดกีว่ำรฐับำล
นกักำรเมอืงกต็ำม ซึง่ขณะน้ีปญัหำดงักล่ำวเริม่เขำ้มำหนำหมูำกขึน้ และกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยต่ำง ๆ ทีไ่ด้
แกไ้ขรนุแรงขึน้ ยงัไมป่ฏบิตักิบัทุกกลุ่มเท่ำเทยีมกนั ซึง่ตอ้งกำรใหบ้งัคบัใชก้บัทุกกลุ่ม 
          ดำ้นนำยภมูนิทร ์หะรนิสุต รองประธำนกรรมกำรหอกำรคำ้ไทย กล่ำวว่ำ กำรท ำงำนของรฐับำลชุด
นี้ยอมรบัว่ำ ภำครฐัให้ควำมส ำคญักบัภำคเอกชนอย่ำงมำก เช่น ตัง้คณะท ำงำนร่วมกนัหลำย ๆ ชุดเพื่อ
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ร่วมกนัแก้ปญัหำและร่วมกนัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ ซึ่งหลำยงำนประสบควำมส ำเรจ็แบบรูปธรรมอย่ำงมำก
โดยเฉพำะกำรส่งออกทีค่ำดว่ำในปีนี้ไทยจะส่งออกไดส้งูสุดในประวตัศิำสตร ์
          เลอืกมอือำชพี-มำช่วยงำน 
          ส่วนนำยอรรถกฤต ปจัฉิมนันท์ อำจำรย์ประจ ำคณะรฐัศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเศรษฐศำสตรก์ำรเมอืง กล่ำวว่ำ หำกรฐับำลจะปรบัครม.ชุดใหม่ ก็อยำกให้ลองดูสดัส่วน
ของคนที่จะเขำ้มำเป็นรฐัมนตรใีนแต่ละกระทรวง ต้องเลอืกคนที่เชีย่วชำญงำนในกระทรวงนัน้จรงิ ๆ เพื่อ
จะได้เขำ้ใจในนโยบำยต่ำง ๆ ที่ได้รบัมำจำกนำยกรฐัมนตร ีก่อนจะขบัเคลื่อนงำนที่มอบหมำยให้ถู กทำง 
และตรงตำมเป้ำหมำย โดยเฉพำะในงำนด้ำนเศรษฐกิจ จ ำเป็นต้องมีผู้มีควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ ตัง้แต่
ระดบับน จนถงึระดบัฐำนรำก สำมำรถมองอนำคตออกว่ำ ต่อไปกำรขบัเคลื่อนกำรท ำงำนจะสรำ้งควำม
เปลีย่นแปลงใหก้บัประเทศในทำงทีด่ขี ึน้อย่ำงไร 
          พท.ลัน่ภำพรบ.ไมเ่ปลีย่น 
          น.อ.อนุดษิฐ์ นำครทรรพ อดตีรมว.เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ไอซที)ี กล่ำวถงึกรณีที ่
พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนำยกฯ และรมว.กลำโหม ระบุว่ำ กำรปรบัคณะรฐัมนตรคีรัง้นี้เป็นไปได้ที่
จะมทีหำรน้อยลงว่ำ หำกเป็นเช่นนัน้น่ำจะเป็นเรื่องด ีเพรำะรฐัมนตรทีี่มำจำกทหำรจะมคีวำมเชีย่วชำญใน
งำนด้ำนควำมมัน่คงเป็นพิเศษ แต่ถ้ำเป็นด้ำนอื่นอำจมีควำมสำมำรถไม่เท่ำกับพลเรอืนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถด้ำนนัน้โดยเฉพำะ ส่วนจะท ำให้ภำพลกัษณ์ของรฐับำลดขีึ้นและเรยีกควำมเชื่อมัน่จำกนัก
ลงทุนไดม้ำกขึน้หรอืไม่นัน้ คงไม่ท ำใหภ้ำพลกัษณ์ของรฐับำลเปลีย่นไปจำกเดมิ เพรำะรฐับำลไม่ไดม้ำจำก
กำรเลอืกตัง้ ทัง้ประชำชนและนกัลงทุนอำจจะยงัจดจ ำภำพลกัษณ์เดมิ ๆ ของรฐับำลอยูว่่ำมทีีม่ำอยำ่งไร 
          เยย้คงไมม่ใีคร-อยำกช่วย 
          นำยนพดล ปทัมะ อดีต รมว.กำรต่ำงประเทศ กล่ำวถึงกระแสข่ำวกำรปรบัครม.ว่ำ กำรน ำผู้มี
ควำมรูค้วำมเชี่ยวชำญมำท ำงำนเป็นเรื่องที่ด ีแต่จะโน้มน้ำวคนนอกเข้ำมำท ำหน้ำที่นัน้เขำจะมำหรอืไม ่
เพรำะตอนนี้เป็นช่วงปลำยรฐับำล เข้ำมำแล้วไม่รูจ้ะท ำงำนได้มำกน้อยแค่ไหน กำรปรบัครม. ไม่ใช่สูตร
ส ำเรจ็ในกำรเรยีกควำมเชื่อมัน่ เพรำะทัง้นักลงทุนและประชำชนดูกำรท ำงำนช่วงที่ผ่ำน ๆ มำของรฐับำล
และคสช.ว่ำมปีระสทิธภิำพกำรบรหิำรประเทศเป็นอย่ำงไร เช่น กำรบรหิำรจดักำรน ้ำ ควรปรบัเปลี่ยนใน
กระทรวงใดบ้ำงนัน้ นำยนพดล กล่ำวว่ำ ปญัหำของประเทศในขณะน้ีคือเรื่องเศรษฐกิจปำกท้องของ
ประชำชน ทีร่ฐับำล ออกมำระบุตวัเลขชีว้ดัต่ำง ๆ ว่ำดขีึ้นนัน้ ตวัเลขดงักล่ำวยงัไมส่่งผลท ำใหป้ำกทอ้งของ
ประชำชนดขีึน้ นำยกฯ รูด้อียูแ่ลว้ว่ำปญัหำมนัอยูต่รงไหน ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของเจำ้กระทรวงต่ำง ๆ 
เป็นอยำ่งไร คงไมก่ลำ้แนะน ำ 
          โชวเ์ป้ำจดุอ่อนพณ.-กษ. 
          นำยวรวจัน์ เอื้ออภญิญกุล อดตี รมว.วทิยำศำสตร์เทคโนโลย ีให้สมัภำษณ์ถงึกระแสข่ำวกำรปรบั 
ครม. ว่ำ หำกตอ้งกำรกระตุ้นเศรษฐกจิรฐับำลจะต้องปรบัเอำคนทีม่คีวำมเขำ้ใจเรือ่งของเศรษฐกจิเขำ้มำท ำ
หน้ำที่ตรง นี้ ให้มำกขึ้น เพรำะตลอด 3 ปีที่ผ่ำนมำ สะท้อนให้เห็นแล้วว่ำ กำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ ไม่มี
ประโยชน์ แต่ถ้ำจะปรบัเล็กเพื่อรกัษำสถำนกำรณ์ก็ว่ำกันไป ทัง้นี้ส่วนตัวมองว่ำกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และกระทรวงพำณิชย์เป็นจุดอ่อนของรฐับำลในขณะนี้ ทัง้ด้ำนกำรผลติสินค้ำและกำรกระจำย
สนิคำ้ กำรทีไ่ม่สำมำรถฉีดเงนิเขำ้ไปในระบบได้ท ำใหเ้ศรษฐกจิซบเซำ เพรำะเงนิไม่หมุนเวยีน สมยัพรรค
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กำรเมอืงมกีำรอดัฉีดเงนิเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิกถ็ูกหำว่ำเป็นนโยบำยประชำนิยมซึง่ไม่ถูกตอ้ง แสดงใหเ้หน็
ว่ำไมเ่ขำ้ใจระบบกำรบรหิำรรำชกำร ท ำใหเ้ศรษฐกจิพงัและชำวบำ้นยำกจน 
          รบ.เสนอขอ้มลูบำงส่วน 
          นำยพชิยั นรพิทะพนัธุ์ อดตี รมว. พลงังำน กล่ำวถงึกรณีที่ธนำคำรโลกจดัอนัดบัควำมสะดวกใน
กำรลงทุนของไทยดีขึ้น 20 อันดับ จำกอันดับที่ 46 ขึ้นมำอยู่ที่อันดับที่ 26 โดยรัฐบำลอ้ำงว่ำเป็น
ควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรงำนว่ำ อำจจะเป็นควำมจรงิแค่บำงส่วน เพรำะหำกมองยอ้นหลงัจะพบว่ำ ก่อน
กำรปฏวิตัริฐัประหำรอนัดบัควำมสะดวกในกำรท ำธุรกจิอยู่ทีอ่นัดับ 18 ในปี 2556 และปี 2557 และตัง้แต่มี
กำรจดัอนัดบัตัง้แต่ปี 2547-2557 ประเทศไทยอยู่อนัดบั 12-19 มำโดยตลอด แต่อนัดบัตกลงอย่ำงหนัก
หลงักำรปฏวิตั ิโดยในปี 2558 ตกลงมำอยูท่ี ่46 และตกลงไปถงึอนัดบัที ่49 ในปี 2559 
          จีข้อใหเ้ปิดขอ้มลูลงทุน 
          นำยพชิยั กล่ำวอกีว่ำ หวงัว่ำควำมสะดวกในกำรท ำธุรกจิทีด่ขี ึน้จะสำมำรถท ำใหก้ำรลงทุนเพิม่ขึน้ 
และอยำกใหเ้ปิดเผยยอดกำรลงทุนทีแ่ทจ้รงิดว้ยว่ำมยีอดเท่ำไหร ่เทยีบกบัก่อนกำรปฏวิตัแิลว้ลดลงเท่ำไหร ่
และกำร เชญิกลุ่มนกัลงทุนญี่ปุน่มำโปรโมตเขตออีซี ี5-600 คนนัน้ สุดทำ้ยแล้วมยีอดกำรลงทุนเท่ำไหร่ ซึง่
ทรำบว่ำมยีอดลงทุนไม่มำกใช่หรอืไม่ ทัง้นี้ ไม่อยำกให้ใช้อนัดบัควำมสะดวกในกำรลงทุนเป็นเพียงแค่
เครื่องมอืเพื่อกำรตลำดเท่ำนัน้ หำกกำรลงทุนเขำ้มำมำกจรงิรฐับำลคงไม่ต้องออกมำตรำ 44 เพื่อเร่งกำร
ลงทุนโดยไม่ค ำนึงผลกระทบในอนำคต "ประเทศเพื่อนบำ้นของไทยทีม่อีนัดบัควำมสะดวกในกำรลงทุนต ่ำ
กว่ำไทยมำก แต่กลบัมกีำรลงทุนจำกต่ำงประเทศเพิม่สูงขึน้มำกกว่ำไทยนัน้ รฐับำลไทยจะต้องกลบัมำมอง
ตวัเองว่ำเป็นเพรำะสำเหตุใด" นำยพชิยั กล่ำว 
          จีเ้ปิดปรศินำอกัษรยอ่"อ" 
          นำยสมคดิ เชือ้คง อดตี ส.ส.อุบล รำชธำนี พรรคเพื่อไทย ใหส้มัภำษณ์ถงึ กระแสข่ำวกำรโยกยำ้ย
นำยวรำนนท์ ปีตวิรรณ อดตีอธบิดกีรมกำรจดัหำงำนไปเป็นรองปลดักระทรวงแรงงำน เนื่องจำก "ดร.อ." 
บุคคลทีน่ำยกฯ ไวใ้จเป็นคนเสนอใหก้ระทรวงแรงงำนไปท ำเรื่องของบกลำงในกำรจดัซือ้เครื่องสแกนม่ำน
ตำเป็นของตวัเอง แต่เรื่องไม่คบื จงึอำจจะไม่พอใจในควำมล่ำช้ำว่ำ รฐับำลอ้ำงเสมอว่ำโปร่งใส แต่กำร
จดัซื้อจดัจำ้งแต่ละเรื่องนัน้ สรำ้งควำมขอ้งใจให้กบัประชำชนมำตลอด กรณีของ "ดร.อ." ก็เป็นข่ำวดงัใน
กระทรวงแรงงำน แต่ไม่รูว้่ำเป็นใคร ท ำไมถงึไดย้ิง่ใหญ่ สำมำรถสัง่ทัง้อธบิดแีละปลดักระทรวงได้ เลยหรอื 
เรื่องนี้ พล.อ.ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ นำยกฯ และหวัหน้ำคสช. ไมรู่จ้รงิ ๆ หรอืว่ำเขำเป็นใคร พล.อ.ประยุทธ์
ต้องท ำเรื่องนี้ใหก้ระจ่ำง เพรำะเรำเชื่อว่ำ พล.อ.ประยุทธโ์ปร่งใส แต่บรวิำรรอบขำ้งท่ำนอำจจะเป็นพษิภยั
ใหก้บัท่ำนได ้
          "ท่ำนวรำนนทท์ ำอะไรผดิ ถงึตอ้งใช ้ค ำสัง่มำตรำ 44 ซึง่เขำฟ้องรอ้งไม่ได ้เป็นกำรรงัแกเขำหรอืไม ่
อยำ่ใหผ้ลประโยชน์ของคนกลุ่มตวัเองมำท ำรำ้ยคนทีเ่ขำตัง้ใจท ำงำนเลย" นำยสมคดิกล่ำว 
          "ปชป."เยย้เป็นแค่ทองชุบ 
          นำยวชัระ เพชรทอง อดตี ส.ส.พรรคประชำธปิตัย ์กล่ำวถงึกรณี พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รอง
นำยกรฐัมนตรแีละรมว.กลำโหม ระบุจะปรบัคณะรฐัมนตร ี(ครม.) ให้มสีดัส่วนของทหำรน้อยลงว่ำ เป็น
ควำมตัง้ใจทีด่ขีองคสช.ทีจ่ะสรำ้งภำพลกัษณ์รฐับำลของ พล.อ. ประยุทธ ์จนัทรโ์อชำ ใหดู้ดกีว่ำเดมิเท่ำนัน้ 
แต่เปรยีบเหมอืนทองตลำดนัดที่ประชำชนซื้อไปใส่แล้วมนัก็ลอกต้องน ำไปชุบทองใหม่ให้ดูสดใสไฉไล
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กว่ำเดมิ ซึง่ต้องกรำบเรยีนท่ำนดว้ยควำมจรงิใจ ตรงไปตรงมำตำมประสำมติรทีด่วี่ำ คงไรป้ระโยชน์เพรำะ
คนเขำเหน็กนัทัง้ประเทศและทัง้โลกแลว้ว่ำ รฐับำล พล.อ.ประยุทธ ์เป็นรฐับำลทองชุบ ไมใ่ช่รฐับำลทองแท้
ทีต่อ้งบอกอย่ำงนี้กเ็พรำะว่ำ แมว้่ำจะลดสดัส่วนทหำร ลงเท่ำไรกต็ำม แต่ยงัต้องท ำตำมค ำสัง่คสช.ทัง้หมด 
พลเรอืนเขำ้ไป กไ็ดค้รบันำย สบำยครบัท่ำน เป็นเพยีงนอมนิีหุ่นเชดิของทหำร ใครอยำกได้หน้ำ มอี ำนำจ
ปลอม ๆ ระยะสัน้ ๆ กใ็หเ้ขำ้ไปเป็นกนั แต่ประชำชนทัง้ประเทศจะไมไ่ดป้ระโยชน์อะไรเลยแมแ้ต่น้อย 
          ออกกฎหมำย-เอือ้นำยทุน 
          นำยวัชระ กล่ำวอีกว่ำ ทัง้นี้อันที่จรงิ ถ้ำคสช.ท ำตำมโมเดลรฐับำล พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท ์
ประธำนองคมนตรแีละรฐับุรุษ ตัง้แต่ต้นที่ให้ดงึมอืเศรษฐกิจเพื่อชำติเข้ำไปควบคุมกระทรวงเศรษฐกิจ
ทัง้หมด 3 ปีที่ผ่ำนมำประเทศไทยคงเจรญิรุ่งเรอืงกว่ำนี้แน่ เพรำะมอี ำนำจเบ็ดเสรจ็ มำตรำ 44 อยู่ในมอื
เพียงคนเดยีว แต่กลบัได้มอืเศรษฐกิจและมอืกฎหมำยของอดีตนำยทกัษิณ ชนิวตัร ซ ้ำยงัท ำเพื่อ กลุ่ม
นำยทุนใหญ่ในประเทศเท่ำนัน้ กวำดลำ้งอำชพีของคนจน หำบเร่แผงลอยอย่ำงไม่ปรำนีออกกฎหมำยเอื้อ
นำยทุนเป็นว่ำเล่น 
          บตัรคนจนซือ้หมำกไมไ่ด ้
          "พล.อ.ประยุทธ์ ท่ำนอ้ำงศำสตรพ์ระรำชำ แต่กลบับงัคบัเกษตรกรใหท้ ำเกษตรแปลงใหญ่ ละเลย
ควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ จะเก็บค่ำน ้ำท ำนำ จะออกกฎหมำยหำ้มเกษตรกรใช้เมลด็พนัธุเ์ดมิ บบีหำบ
เร่แผงลอยให้ไป เช่ำที่ในห้ำงสรรพสินค้ำ ถำมว่ำมันเป็นทฤษฎีพอเพียงตำมศำสตร์พระรำชำตรงไหน 
ระบบสหกรณ์ทีใ่นหลวงรชักำลที ่9 พระรำชทำน ท ำไมไม่ส่งเสรมิ กลบัไปเอื้ออ ำนวยรำ้นคำ้สะดวกซือ้ของ
กลุ่มทุน รฐับำลทกัษณิแจก บตัรทองเอำใจประชำชน รฐับำลประยุทธท์ ำประชำนิยมยิง่กว่ำโดยแจกบตัรคน
จนเตมิเงนิใส่ให้ทุกเดอืน แล้วซื้อสินค้ำของนำยทุนทัง้สิ้น จะซื้อหมำกซื้อพลูผกัหญ้ำข้ำงบ้ำนยงัไม่ได้ นี่
หรอืศำสตรพ์ระรำชำ" นำยวชัระ กล่ำว 
          ชีป้ลดลอ็ก"กำรเมอืง"ปว่น 
          ผู้สื่อข่ำวรำยงำนว่ำ กรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจยัมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ได้ส ำรวจควำมคิดเห็น
ประชำชนเรื่อง "ประชำชนกบักำรปลดลอ็กพรรคกำรเมอืง" โดยเกบ็ขอ้มูลกบัประชำชนจำกทุกภูมภิำคทัว่
ประเทศจ ำนวน 1,194 คนพบว่ำ รอ้ยละ 61.2 เหน็ว่ำควรปลดลอ็กพรรคกำรเมอืง รอ้ยละ 29.8 เหน็ว่ำไม่
ควร และรอ้ยละ 9.0 ไม่แน่ใจ ส่วนเชื่อมัน่มำกน้อยเพยีงใดว่ำปลดลอ็กพรรคกำรเมอืงแลว้จะท ำ ให้ทศิทำง
กำรเมอืงของประเทศไทยดขีึน้นัน้ ปรำกฏว่ำรอ้ยละ 53.0 เชื่อมัน่ค่อนขำ้งน้อยถงึน้อยที่สุด ขณะที่รอ้ยละ 
47.0 เชื่อมัน่ค่อนข้ำงมำกถึงมำกที่สุด นอกจำกนี้ หำกปลดล็อกพรรคกำรเมอืงแล้วประชำชนส่วนใหญ่
กงัวลว่ำนักกำรเมอืงเหน็ต่ำงกนั และอำจมกีำรปลุกระดม รอ้ยละ 54.3 ส่วนถ้ำไม่ปลดล็อกพรรคกำรเมอืง 
ประชำชนร้อยละ 63.5 กงัวลเรื่องประเทศไทยยงัไม่เป็นประชำธปิไตยอย่ำงสมบูรณ์ โพลยงัระบุด้วยว่ำ 
หำกไม่มกีำรปลดลอ็กพรรคกำรเมอืง รอ้ยละ 42.8 คดิว่ำจะไดเ้หน็นักกำรเมอืงหน้ำใหม่ ๆ พรรคกำรเมอืง
ใหม ่ๆ 
          รกุจดัเสวนำเสรภีำพสื่อ 4.0 
          ที่คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำ วิทยำลยั จดัเวทีเสวนำวชิำกำรในหัวข้อ "เสร ีภำพสื่อและ
กฎหมำย : ควำมทำ้ทำยในยุค 4.0"  เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจและแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ เกี่ยวกบักฎหมำย
ควบคุมและจดัระเบียบสื่อ และแนวทำงกำรท ำงำนของสื่อไทยในยุค 4.0 โดยมีนำยจริชยั มูลทองโร่ย 
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ประธำนคณะกรรมกำรปฏริูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวล ชนเทคโนโลยสีำรสนเทศ นำงพริงรอง รำมสูต รอง
อธกิำรบดี จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั นำยนันทวฒัน์ บรมำนันท์ อำจำรย์คณะนิติ ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั และ นำยนภพฒันจกัษ์ อตัตนนท ์บรรณำธกิำรขำ่วออน ไลน์ สถำนีโทรทศัน์เวริค์พอยท ์เป็น
วทิยำกร 
          "รฐั-ปชช."มสีทิธติรวจสอบ 
          นำยจริชยั กล่ำวว่ำ ทัง้น้ีปญัหำของสื่อเองที่มกีำรน ำเสนออย่ำงรวดเรว็ โดยที่ไม่ค ำนึงถึงควำม
ถูกตอ้งเพื่อเรยีกเรตติง้ของสื่อมวลชนพรอ้มทัง้ยงัเปิดพืน้ทีใ่หคู้่ขดัแยง้ไดต้อบโต้ผ่ำนช่องทำงผ่ำนสื่อ ท ำให้
เกดิวล ีMedia loves War และขำดกำรท ำหน้ำทีผู่เ้ฝ้ำประตู ปญัหำเหล่ำน้ีจงึน ำไปสู่กำรปฏริปูประเทศดำ้น
สื่อมวลชน และออกกฎหมำยเพื่อให้สื่อ มวลชนมมีำตรฐำนเดยีวกนั ทัง้นี้ยงัมองว่ำสื่อมวลชนต้องมกีำร
ตรวจสอบด้วยกฎหมำย ที่มภีำครฐัและภำคประชำชนเข้ำมำมสี่วนรวมในกำรตรวจสอบ หรอืใช้กลไก
ประชำรฐั เพรำะ กำรดแูลกนัเองของสื่อไมส่ำมำรถควบคุมดแูลกนัเองได ้100 เปอรเ์ซน็ต ์
          ดำ้นนำงพริงรอง กล่ำวว่ำ ชีใ้ห้เหน็กำรแทรกแซงสทิธเิสรภีำพสื่อหรอืควบคุมทศิทำงกำรน ำเสนอ 
นัน้ไม่ใช่แค่กฎหมำยแต่เป็นเพรำะนำยทุนและหลกักำรตลำดเขำ้มำก ำกบัทิศทำงเนื้อหำในกำรน ำเสนอต่อ
สงัคม เช่นกำรน ำเสนอเนื้อหำที่มคีวำมรุนแรงทำงเพศ หรอืละเมดิสทิธคินอื่น สิง่เหล่ำนี้สื่อต้องมคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมหรอืไม่ ดงันัน้จงึมองว่ำมคีวำมจ ำเป็นที่กฎหมำยจะต้องเข้ำไปก ำกบัดูแลสื่อ เพรำะ
สื่อมวลชนใชท้รพัยำกรสำธำรณะ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมประโยชน์ของสำธำรณะต่อสงัคม 
          คนสื่อปดูอ ำนำจรฐัคุกคำม 
          นำยนนัทวฒัน์ ระบุว่ำแนวทำงกำรปฏริปูสื่อ ต้องมองลงไปถงึปญัหำ ควำมจ ำเป็น และวธิกีำร โดย
ไดเ้สนอแนวทำงไว ้2 แนวทำง หำกสื่อก ำกบักนัเอง คอื ก ำกบัดว้ยสมำคม และสภำกำรหนงัสอืพมิพต่์ำง ๆ 
ที่จดัตัง้ขึ้น ซึ่งปจัจุบนัน้ีมมีำกกว่ำ 200 องค์กรทัว่ประเทศ แต่กลบัพบว่ำมไีม่เกิน 5 องค์กรเท่ำนัน้ ที่มี
กระบวนกำรกลไกควบคุมอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ส่วนอกีวธิคีอืกำรใหร้ฐัออกกฎหมำยและสื่อควบคุมกนัเอง
เช่นเดยีวกบัวชิำชพีอื่น ๆ 
          ส่วนนำยนภพฒันจกัษ์ กล่ำวว่ำ สื่อ ทุกวนัน้ีถูกคุกคำมจำกทัง้ภำครฐั นำยทุน และปญัหำควำมอยู่
รอด ซึ่งปญัหำเหล่ำน้ีไม่ได้ เกดิขึน้แค่ในไทย และเมื่อมกีำรปิดช่อง ชัว่ครำว ย่อมส่งผลกระทบต่อรำยได้
โฆษณำ และส่งผลอยำ่งมำกต่อองคก์ร ท ำใหบ้รรยำกำศ สื่อในปจัจบุนั มกีำรน ำเสนอขำ่วอยำ่งระมดั ระวงั 
          จี"้บิก๊ป๊อด"ควรทิง้กมธ. 
          นำยสำมำรถ แก้วมชียั อดตี ส.ส. เชยีงรำย พรรคเพื่อไทย กล่ำวถงึกรณีที่มชีื่อพล.ต.อ.พชัรวำท 
วงษ์สุวรรณ และพล.ต.ท.บุญเรอืง ผลพำณิชย์ เป็นกรรมำธกิำร (กมธ.)วสิำมญัพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ ซึง่ทัง้2 คนยงัอยูใ่นกระบวนกำรไต่สวนของ ป.ป.ช.กรณีร ่ำรวยผดิปกตวิ่ำ 
เป็นเรื่องของจรยิธรรม คุณธรรม เพรำะในทำงกฎหมำยหำกคดคีวำมยงัไม่ถงึที่สุด ยงัไม่มกีำรตดัสนิ กค็ง
ไมข่ดักบัคุณสมบตัอิะไร แต่เรือ่งนี้เป็นสปิรติในดำ้นคุณธรรม จรยิธรรมทีว่่ำ ระหว่ำงมกีำรสอบตวัเองอยูน่ัน้
ไม่ควรเขำ้ไปมสี่วนรว่ม หรอืยุ่งเกีย่วกบักำรรำ่งกฎหมำยทีต่นเองมผีลได ้ผลเสยี ทำงทีด่ที ัง้ 2 คนควรทีจ่ะ
แสดงออกถงึบรรทดัฐำนทีด่ ีโดยลำออก ถอนตวัออกมำ ใหค้นอื่นทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถมำท ำหน้ำทีแ่ทน 
เพรำะสงัคมจะตัง้ค ำถำมไดว้่ำ รำ่งกฎหมำยทีอ่อกมำนี้มมีลทนิตัง้แต่ยงัไมไ่ดใ้ชเ้ลยหรอืไม่ 
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          ด้ำน พล.ต.อ.ชชัวำล สุขสมจติร์ สนช. ในฐำนะประธำน กมธ.พิจำรณำร่ำงกฎหมำยประกอบ
รฐัธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติ กล่ำวว่ำ เรื่องน้ีคงไม่เกี่ยวกบัควำมน่ำเชื่อถอืใน
กำรท ำงำนของกรรมำธกิำรฯ เพรำะเป็นกำรท ำกฎหมำย ไม่เกี่ยวกับกำรไต่สวน เรือ่งควำมสงำ่งำมนัน้เป็น
เรื่องทีค่นนอกหรอืสงัคมมองเขำ้มำ แต่กำรท ำงำนแลว้ไม่เกี่ยวขอ้งกนั คณะกรรมำธกิำรฯ มตีัง้ 30 กว่ำคน 
หำกมีประเด็นกำรพิจำรณำที่คำบเกี่ยวกับบุคคลทัง้ 2 ก็ไม่ควรที่จะอยู่ในที่ประชุม อันนี้ เป็นหลกักำร 
หลงัจำกนี้ทัง้ 2 คนจะลำออกหรอืไม่นัน้ตนไม่ทรำบ เพรำะ กรรมำธกิำรฯ เพิ่งประชุมไปครัง้เดยีว วำง
แนวทำงกำรท ำงำน แต่ยงัไมม่อีะไรพดูกนัมำก. 
 
นักวิชาการวิพากษ์ ปัดฝุ่ น'ช้อปช่วยชาติ' 
Source - มตชิน (Th) 
 
          หมำยเหตุ - ควำมเห็นจำกนักวิชำกำรกรณีรฐับำลเตรียมน ำโครงกำรช้อปช่วยชำติ โดยให้
ประชำชนทีซ่ือ้สนิคำ้ช่วงปลำยปีน ำมำหกัลดหยอ่นภำษไีดไ้มเ่กนิ 15,000 บำท 
          ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวชิยั 
          ผูอ้ ำนวยกำรศูนยพ์ยำกรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิ 
          มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 
          ทีพู่ดกนัว่ำเป็นชอ้ปช่วยหำ้งนัน้ ปกตกิำรด ำเนินมำตรกำรภำษีต้องเที่ยงธรรมและทัว่ถงึ กำรชอ้ป
ช่วยชำตจิะหำ้มประชำชนใหไ้ปชอ้ปทีต่่ำงๆ ไมไ่ด ้มขีอ้จ ำกดัของมำตรกำร รฐับำลจะบอกใหป้ระชำชนไปช้
อปต่ำงจงัหวดันัน้ท ำไดไ้มเ่ตม็ทีน่อกจำกจะจงูใจ และถ้ำท ำจะยุ่งยำก เช่นถำ้จะใชก้บัเฉพำะกำรท่องเทีย่วที่
เป็นรสีอรต์หรอืรำ้นคำ้ทัว่ไปทีไ่ม่ใช่หำ้ง ต้องมกีำรยกเวน้ตวัเลขบญัชขีองผูเ้สยีภำษ ีจงึเป็นขัน้ตอนยุ่งยำก 
และถ้ำบอกว่ำช้อปช่วยชำติห้ำมใช้ที่ห้ำง คนจะเกิดค ำถำม จะมคีวำมรูส้กึว่ำไม่เที่ยงธรรมต่อธุรกจิขนำด
ใหญ่ ขดัหลกัควำมเป็นธรรม ควำมทัว่ถงึและเท่ำเทยีมของหลกัภำษี 
          ถ้ำไปใชจ้่ำยที่หำ้งเขำกจ็ำ้งคน ซือ้ของจำกซพัพลำยเออรจ์ำกต่ำงจงัหวดัหรอืเอสเอม็อ ีหรอืถ้ำซื้อ
ของจำกธุรกิจขนำดใหญ่ ก็เป็นทำงอ้อมที่จะหมุนเวยีนใช้จ่ำยซื้อวตัถุดบิจำกที่ต่ำงๆ แต่รฐับำลสำมำรถ
รณรงค์ได้ ถ้ำมกีำรส่งเสรมิเป็นพิเศษ และถ้ำสำมำรถด ำเนินกำรในบำงช่องทำงได้ เช่นบอกว่ำไปรสีอร์
ตต่ำงจงัหวดัน่ำจะเป็นประโยชน์ หรอืระบุว่ำถ้ำไปตรงนัน้ตรงนี้เฉพำะเจำะจงได้กจ็ะตรงวตัถุประสงค์มำก
ขึน้ เพื่อช่วยคนมรีำยได้น้อย แต่น่ำจะเป็นกำรรณรงค์ประชำสมัพนัธ์ เพรำะตำมหลกัภำษี ไม่ควรจ ำกดั
เฉพำะบำงที่ แต่ขอให้ประชำชนคนไทยกระจำยกำรใช้จ่ำยไปยังธุรกิจขนำดกลำง ขนำดย่อม และ
ต่ำงจงัหวดัจะตรงวตัถุประสงค์มำกขึ้น แต่กำรใช้จ่ำยทัว่ไปปกติลงไปถึงประชำชนอยู่แล้ว อำจมำกน้อย
ต่ำงกนัแลว้แต่ ประเภทสนิคำ้ 
          ส่วนกำรกระตุน้เศรษฐกจิดว้ยวธิกีำรอื่นในตอนนี้ไมจ่ ำเป็นแลว้ ทีต่อ้งท ำคอื 1.เรื่องกำรส่งเสรมิกำร
ลงทุน เร่งรดักำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เกิดขึ้นเรว็ 2.ถ้ำจะท ำเพื่อประโยชน์คนฐำนรำก ท ำให้รวย
กระจกุจนกระจำยหำยไป น่ำจะพยำยำมผลกัดนัรำคำสนิคำ้กำรเกษตรใหสู้งขึน้ โดยกำรระบำยสนิคำ้ไปยงั
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ต่ำงประเทศ และส่งเสรมิอุตสำหกรรมหรอืควำมต้องกำรใช้ในประเทศ เป็นสิ่งที่ต้องท ำในระยะปำนกลำง
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 
          คณบดคีณะเศรษฐศำสตร ์มหำวทิยำลยัรงัสติ 
          มองว่ำนโยบำยช้อปช่วยชำตไิม่ไดม้คีวำมจ ำเป็นมำกเท่ำไหร่ เนื่องจำกเศรษฐกจิในภำพรวมขยบั
ตวัดขีึน้ในระดบัหนึ่งแลว้ แต่ถ้ำรฐับำลต้องกำรช่วยคนมรีำยไดน้้อย หรอืชนชัน้กลำง กค็วรจะใช้มำตรกำร
หรอืวธิกีำรอื่นๆ เช่น ดูแลสวสัดกิำรของคนยำกจน ลดภำษใีหก้บัผูท้ีม่รีำยไดไ้ม่สูง พจิำรณำลดภำษบีุคคล
ธรรมดำหรอืนิตบิุคคลส ำหรบัเอสเอม็อ ีหรอืตัง้กองทุนในกำรดแูลเรือ่งกำรประกอบอำชพี ส่วนหนึ่งรฐับำลก็
ท ำอยูแ่ลว้ 
          ผลกระทบของนโยบำยนี้ เรำก็หวงัว่ำจะมผีลต่อเนื่องไปยงัผูผ้ลติ มกีระบวนกำรผลติทีด่ขี ึน้ มกีำร
จำ้งงำนมำกขึน้ แต่ถ้ำสมมุตคินเอำไปซือ้สนิคำ้คงทน หรอืกึ่งคงทน กไ็ม่ไดม้ผีลอะไร เนื่องจำกระยะต่อไป
จะท ำให้ยอดขำย ยอดกำรผลติ หรอืยอดค่ำใช้จ่ำยของสนิค้ำนัน้ชะลอตวัลง ถ้ำมองเศรษฐกจิในระยะใกล ้
แค่ 3-6 เดอืน สมมุตวิ่ำคนเอำเงนิไปซือ้วทิยุ ซือ้คอมพวิเตอร ์ไดล้ดหย่อนภำษ ีระยะต่อไปก็จะไม่ซือ้แล้ว 
หรอืแมก้ระทัง่สนิค้ำที่ใช้สิ้นเปลอืงบำงอย่ำง พอซื้อเยอะแล้ว ระยะต่อไปก็จะไม่ซื้อ เนื่องจำกมกีำรกกัตุน
ในช่วงทีไ่ดร้บักำรลดหยอ่นภำษ ี
          ถำ้เป็นกำรลดหยอ่นภำษ ีควรกระตุน้เรือ่งกำร 
          ท่องเที่ยวดกีว่ำ เพรำะจะมผีลต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกจิเยอะกว่ำ เพรำะกำรท่องเที่ยวกค็อืเที่ยวไป
แล้ว แต่หำกกำรซื้อของ เรำจะยงัมสีินค้ำนัน้อยู่ ระยะต่อไปจะซื้อน้อยลง แต่ทัง้หมดนี้ก็เป็นเพียงกำร
คำดกำรณ์ ตอ้งดทูีพ่ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นหลกั 
          ประชำชนต้องออกมำใช้ประโยชน์จำกนโยบำยนี้อยู่แล้ว เหมอืนรฐับำลให้โปรโมชัน่ ลดแลกแจก
แถม แต่ประชำชนกค็วรไปซือ้รำ้นคำ้รำยย่อยดว้ย เพรำะหำกซือ้ที่หำ้งเพยีงอย่ำงเดยีวเมด็เงนิกจ็ะกระจุก
ตวั จนเป็นมำตรกำรชอ้ปช่วยหำ้งแทน 
          ขอ้ดทีำงอ้อมของนโยบำยนี้ คอื พอมนีโยบำยช้อปช่วยชำตเิป็นระยะๆ ก็จะท ำให้ระบบบญัชขีอง
ผูค้้ำรำยย่อยจะต้องปรบัให้ได้มำตรฐำน เพรำะหำกไม่ได้มำตรฐำนผูบ้รโิภคก็จะน ำไปลดหย่อนภำษีไม่ได ้
เป็นแนวทำงหนึ่งทีท่ ำใหธุ้รกจิรำยยอ่ยตอ้งปรบัตวัเขำ้มำในระบบบญัชทีีม่มีำตรฐำน มำกขึน้ 
          แต่หำกมำตรกำรนี้ยงัมอียู่เรื่อยๆ จนผู้บรโิภคคำดกำรณ์กำรประกำศนโยบำยในช่วงเวลำใดเวลำ
หนึ่งได้ในทุกปี ผลต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น เนื่องจำกคนจะอัน้ไม่ซื้อของเพื่อรอไปใช้จ่ำย
ในช่วงชอ้ปช่วยชำตแิทน 
          เกยีรตอินนัต ์ลว้นแกว้ 
          อำจำรยป์ระจ ำคณะเศรษฐศำสตร ์
          มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
          มำตรกำรช้อปช่วยชำตถิือว่ำเป็นมำตรกำรที่ใช้ได้ เพรำะในช่วงที่เศรษฐกิจก ำลงัขยำยตวัเช่นนี้ 
แน่นอนอยู่แลว้ว่ำผูบ้รโิภคทีม่กี ำลงัซือ้ จะมกีำรจบัจำ่ยใชส้อยจรงิๆ แต่ประเดน็ทีย่งักงัวลคอื มำตรกำรนี้ท ำ
ต่อเนื่องมำหลำยปีแลว้ หำกด ำเนินมำตรกำรตดิๆ กนัหลำยปี ผลลพัธอ์ำจจะไม่ไดก้ระตุ้นเศรษฐกจิไดจ้รงิ
เหมอืนกับปีที่ผ่ำนมำๆ แม้ว่ำเศรษฐกิจปีนี้จะดีก็ตำม ส่วนอีกเรื่องคือมำตรกำรนี้ยงัไม่กระจำยลงไปสู่
ผูป้ระกอบกำรรำ้นคำ้รำยยอ่ย หรอืเอสเอม็อใีนทอ้งทีจ่รงิๆ 
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          มำตรกำรช้อปช่วยชำตเิป็นมำตรกำรกลำงๆ ถอืว่ำพอใชไ้ด้ สำมำรถกระตุ้นเศรษฐกจิในภำพรวม
ได ้แต่กำรด ำเนินนโยบำยทีท่ ำต่อเนื่องมำหลำยปี เกรงว่ำปีนี้อำจจะไมไ่ดก้ระตุ้นเศรษฐกจิเช่นกบัปีทีผ่่ำนๆ 
มำ รวมถึงผลจำกกำรด ำเนินมำตรกำรยงัไม่กระจำยรำยได้ลงไปสู่ ผู้ประกอบกำรรำยย่อยในพื้นที่ต่ำงๆ 
เท่ำไหรน่กั 
          นณรฏิ พศิลยบุตร 
          นกัวชิำกำร สถำบนัวจิยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทดีอีำรไ์อ) 
          ไม่เห็นด้วยกบัโครงกำรลกัษณะนี้ เนื่องจำกโครงกำรช้อปช่วยชำติค่อนข้ำงให้ผลจ ำกดั ประกำร
แรกในแง่ผู้ซือ้ มองว่ำโครงกำรลกัษณะนี้ไดเ้ครดติภำษีคนืหรอืคนเสยีภำษน้ีอยลง หมำยถงึว่ำจะต้องเป็น
คนเสยีภำษีอยู่แล้ว จ ำนวนคนไทยทัง้หมดเกอืบ 70 ลำ้นคน มคีนเสยีภำษจีรงิๆ แค่ประมำณ 4-6 ล้ำนคน
เท่ำนัน้ ประกำรที ่2 โครงกำรน้ีใหผ้ลประโยชน์กบัคนรวยมำกกว่ำ ยิง่คนทีม่รีำยไดส้งูหรอืฐำนภำษสีูง กจ็ะ
ไดเ้ครดติคนืมำกกว่ำคนฐำนภำษตี ่ำ เพรำะฉะนัน้ประโยชน์จำกมำตรกำรนี้จงึไมไ่ดไ้ปตกกบัคนทีค่วรจะได้ 
          เมื่อพจิำรณำต่อเนื่องในแง่ผูข้ำย กพ็บว่ำมขีอ้จ ำกดัเช่นกนั เพรำะผูข้ำยจะท ำหรอืสรำ้งหลกัฐำนให้
ภำครฐั จะต้องเป็นธุรกจิในระบบทีม่กีำรจดภำษ ีผูข้ำยจงึมกัเป็นธุรกจิทีม่รีำยไดสู้ง สอดคลอ้งกบัแนวโน้ม
กำรไปซือ้ของของผูบ้รโิภคเช่นกนัว่ำตอ้งเลอืกสถำนทีท่ีด่ ีๆ  ไมใ่ช่รำ้นคำ้นอกระบบ ประกำรต่อมำตำมสถติิ
ปจัจุบนัเศรษฐกจิก ำลงัฟ้ืนตวั อตัรำกำรขยำยตวัของเศรษฐกจิปีน้ีอยู่ทีป่ระมำณ 3.8% สูงกว่ำปีทีแ่ลว้มำก 
และลกัษณะกำรโตของเศรษฐกจิโตแบบไม่เท่ำเทียม จะเห็นว่ำอย่ำงในตลำดหุ้น ก ำไรบรษิทัจดทะเบยีน
เพิม่สงูขึน้มำก แต่เมือ่มำดเูศรษฐกจิฐำนรำกมแีต่คนบ่นว่ำขำยของไมไ่ด้ 
          โครงกำรกระตุ้นเศรษฐกจิลกัษณะนี้ เป็นโครงกำรไปเตมิเงนิให้กบัคนฐำนบน ประกอบกบัตวัเลข
เศรษฐกิจอยู่ในช่วงขำขึ้น ในหลกัวชิำกำรไม่มเีหตุผลจะต้องกระตุ้น หำกเศรษฐกิจตกต ่ำ มอีัตรำกำร
ขยำยตวัเพยีง 0.8% หรอื 2% อย่ำงปีก่อนๆ ยงัพอเป็นเหตุผลว่ำควรจะกระตุ้น แต่สภำพเศรษฐกจิปีนี้คำด
ว่ำจะโต 3.8% หรอือำจจะโตมำกกว่ำนี้ จงึมคี ำถำมว่ำจะกระตุน้ไปท ำไม 
          ประเดน็สุดทำ้ยทีไ่มเ่หน็ดว้ยคอืจดุรัว่ไหลของโครงกำร เนื่องจำกในช่วงปลำยปีเป็นช่วงคนวำงแผน
ซื้อสนิค้ำกนัอยู่แล้ว ก็แปลว่ำกำรลดรำคำของภำครฐั ไม่เกี่ยวขอ้งกบักำรตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค เมื่อมี
มำตรกำรออกมำแลว้ไม่ตรงกบัสถำนกำรณ์ คนกไ็ดใ้นสิง่ทีไ่มค่วรได ้ภำครฐัเองน ำเงนิภำษทีีไ่ม่ควรจ่ำยไป
จำ่ยให ้จงึคดิว่ำส่วนเพิม่ทีไ่ดจ้ำกกำรออกมำตรกำรมไีม่มำก แต่ส่วนทีจ่ะตอ้งจำ่ยมมีำกกว่ำ 
          อย่ำงไรกต็ำมแมว้่ำมคีนบำงส่วนตดัสนิใจซื้อสนิค้ำเรว็ขึน้ เช่น เดมิวำงแผนจะซื้อโทรศพัท์เครื่อง
ใหม่ปีหน้ำ กเ็ลื่อนขึน้มำซือ้สนิคำ้ภำยในปีนี้เลย แต่จะเหน็ว่ำปีหน้ำเขำกไ็ม่ซือ้สนิคำ้ต่อ เพรำะซือ้แค่เพยีง
ครัง้เดยีว จงึมองว่ำคนจะเปลี่ยนมำซื้อสนิค้ำเมื่อได้ยนิเสยีงภำครฐัจะลดภำษีมน้ีอยมำก ดงันัน้จงึมองว่ำ
มำตรกำรน้ีไมถู่กเวลำ ช่วยเหลอืไมถู่กคน และจงัหวะต่อกำรซือ้ในระบบเศรษฐกจิกไ็มไ่ด้ 
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