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คณะประชารฐัท่องเท่ียวเร่งต่อยอด”AmazingThaiTaste” 
Source - เวบ็ไซตป์ระชาชาตธิุรกจิ (Th) 
 

คณะท างานสานพลงัประชารฐัดา้นท่องเทีย่ว-ไมซ ์ลุยต่อยอดโครงการ “Amazing Thai Taste” อดั 
2 กจิกรรมหลกั สรา้งเครอืข่ายรา้นอาหารแนะน าทัว่ทุกภูมภิาคกว่า 1,000 รา้น พรอ้มจดังานเฟสตวิลัรวม
อาหารขึน้ชื่อต้นเดอืนมถุินายนนี้ วาดเป้าเมด็เงนิการใช้จ่ายด้านอาหารของนักท่องเที่ยวในปี”61 เตบิโต
เป็น 7.5 แสนลา้นบาท คดิเป็น 1 ใน 4 ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่วทัง้หมด 
          นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ
ประธานโครงการ Amazing Thai Taste ของคณะท างานสานพลงัประชารฐัดา้นการส่งเสรมิการท่องเที่ยว
และไมซ์ (D3) กล่าวว่า หลงัได้รบัความร่วมมอืจากพนัธมติรกว่า 50 องค์กรเมื่อปี 2559 ในการร่วมกัน
ส่งเสรมิการรบัประทานอาหารไทย ผลไม้ ข้าว และของฝากจากอาหารในกลุ่ม นักท่องเที่ยว ภายใต้
โครงการ Amazing Thai Taste เริม่จากการน าเสนอ 6 เมนูหลกัให้เครอืข่ายร้านอาหาร, สนามบนิ และ
สายการบนิต่าง ๆ 
          ส าหรบัในปีนี้จะต่อยอดอาหารถิน่ 5 ภาค 25 เมนู รวมถงึน าเสนอผลไมต้ามฤดกูาลตลอด 12 เดอืน
, ขา้วทอ้งถิน่ที่บรรจุในเมนูใหเ้ลอืกมาแลว้ ผ่านกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหร้ายไดจ้ากอาหารเหล่านี้กระจายถงึ
เศรษฐกจิฐานรากในภมูภิาคใหม้ากทีสุ่ด ตัง้แต่เกษตรกร ชุมชน ไปจนถงึรา้นอาหารรมิทาง (สตรตีฟู้ด) 
          “เนื่องจากผลการส ารวจชี้ชดัว่ากว่า 78% ของนักท่องเที่ยว มาเพื่อรบัประทานอาหารไทย ท าให้
คณะท างาน D3 ไดว้างกลยทุธร์กุโปรโมตโครงการ Amazing Thai Taste ในปี 2561 มากขึน้ เพื่อสรา้งการ
เติบโตด้านการใช้จ่ายเฉพาะเรื่องอาหาร หลงัไทยมรีายได้จากอาหารในกลุ่มนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณ 4.5 แสนลา้นบาทในปี 2558 กลายเป็น 5.9 แสนลา้นบาทในปี 2560 และท าใหส้ดัส่วนรายไดจ้าก
อาหารต่อรายได้ท่องเที่ยวรวม เพิม่จาก 18% กลายเป็น 21.2% โดยในปี 2561 นี้ คาดว่าจะเพิม่เป็น 7.5 
แสนลา้นบาท หรอืคดิเป็น 25% ของรายไดก้ารท่องเทีย่วทัง้หมด” นายกลนิทก์ล่าว 
          นายกลนิท์กล่าวเพิม่เตมิว่า ส าหรบัโครงการส าคญัที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ Amazing Thai 
Taste Restaurant ซึ่งเป็นการสรา้งเครอืข่ายรา้นอาหารแนะน าที่มคีุณภาพในทุกจงัหวดัผ่านการคดักรอง
ของคณะท างาน 5 ฝ่าย ประกอบด้วย หอการค้าไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมโรงแรมไทย การ
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย และบรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั 
          โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใช้รา้นอร่อยในท้องถิ่นที่มเีป้าหมายกว่า 1,000 รา้น ซึ่งกระจายอยู่ทัว่ทุก
ภมูภิาค เป็นแมเ่หลก็ทีจ่ะช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางไปชมิอาหารในภมูภิาคต่าง ๆ ใหช้ดัเจนมากขึน้ใน
ปี 2561 ทัง้นี้ เพื่อหวงัใหเ้กดิการกระจายรายไดใ้หเ้กษตรกรในทอ้งถิน่และเป็นช่องทางจ าหน่ายสนิคา้ของ
ดใีนภมูภิาค 
          และอีกโครงการคอื Amazing Thai Taste Festival 2018 สบืเนื่องจากในช่วงเดอืนมถุินายนของ
ทุกปีจะเป็นช่วงทีม่นีกัท่องเทีย่วต่างชาตน้ิอยทีสุ่ด (green season) ประกอบกบัเป็นช่วงทีจ่ะม ี
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          ผลไมห้ลกัหลายประเภทออกผลผลติมาในช่วงนี้พอด ีทางคณะท างาน D3 จงึมแีนวคดิทีจ่ะใชเ้รื่อง
อาหารเป็นปัจจยัดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาประเทศไทยในช่วงเดือนนี้ โดยจดัให้เป็นเดือนแห่ง
เทศกาลอาหารของไทย คลา้ยกบังาน Ok-toberfest ของเยอรมนี 
          โดยในปีนี้นอกจากจะมีกิจกรรมทัว่ประเทศจากพันธมิตรแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ยงัเตรยีมจดังานเทศกาลอาหารใหญ่ในช่วงวนัที ่7-10 มถุินายนนี้ ทีส่ยามสแควร ์ซึง่ในงานจะเป็น
การรวบรวมอาหารขึ้นชื่อของทัง้ 5 ภาค ตัง้แต่อาหารสตรตีฟู้ด อาหารจานเดด็จากเชฟชื่อดงั รวมไปถึง
อาหารส ารบัชาววงั และกจิกรรมทีน่่าสนใจอกีจ านวนมากดว้ย 
 
'วิษณุ'เผยชง'บ๊ิกตู่'ช่วยทีวีดิจิทลั พณ.มัน่ใจ'อาลีบาบา'ดนัออเดอร ์
Source - มตชิน (Th) 
 
          พณ.มัน่ใจจบัมอื'อาลบีาบา'ดนัยอดสัง่ซือ้ สนิค้าไทยพุ่ง ลัน่ไม่หวัน่ถูกดูดขอ้มลู แต่กลวัของไม่พอ
ขายมากกว่า 
          ย า้ไทยไมเ่สยีเปรยีบอาลบีาบา 
          เมือ่วนัที ่22 เมษายน นายกอบชยั สงัสทิธสิวสัดิ ์อธบิดกีรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลงัมกีระแสข่าวความไม่เข้าใจต่อการที่หน่วยงานภาครฐัได้มกีารลงนามใน
บนัทกึความเขา้ใจ (เอ็มโอย)ู 4 ฉบบักบัทางบรษิทัอาลบีาบา ทัง้เรื่องการค้าการลงทุนในพื้นที่ระเบยีงเขต
เศรษฐกจิภาคตะวนัออก (ออีซี)ี การลงทุนสมารท์ดจิทิลัฮบัในออีซี ีความร่วมมอืด้านการพฒันาเอสเอ็มอ ี
และบุคลากรด้านดิจทิัล และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวผ่านระบบดิจิทัล โดย ระบุว่าการลงนาม
ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ ต่อผูป้ระกอบการเอสเอม็อขีองไทย ทัง้เรื่องโอกาสในการแข่งขนัทางการคา้และ
การ ตลาด รวมถงึเรือ่งขอ้มลูของบรษิทันัน้ ขอชีแ้จงว่าความรว่มมอืทีร่ฐับาลไทยท าขอ้ตกลง กบัอาลบีาบา 
มุ่งเน้นการพฒันาให้เอสเอ็มอทีุกระดบั รวมถงึกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและ กลุ่มธุรกจิเกษตรทัว่ประเทศให้มี
ความรูแ้ละทกัษะทางดา้นดจิทิลัและอคีอมเมริซ์ สามารถเขา้ถงึตลาดออนไลน์สู่ประเทศจนีและตลาดสากล 
โดยอาลบีาบาจะมาช่วยอบรมใหผู้ป้ระกอบการไทยมคีวามรูเ้รื่องการตลาดออนไลน์ เพื่อใหส้ามารถเลอืกใช้
ผูบ้รกิาร ทีม่ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัตนเองมากทีสุ่ด 
          นอกจากนี้ อาลบีาบาจะน าเทคโนโลยเีขา้ช่วยไทยในการปรบัปรุงระบบดา้นโลจสิตกิส ์ใหส้ามารถ
ส่งสนิค้าของผูป้ระกอบการเอสเอ็มอไีทยไปยงัตลาดจนีและตลาดสากลได้รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ เป็นการเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการเอสเอม็อไีทย ขณะเดยีวกนักระทรวง
พาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัระบบอคีอมเมริซ์และโลจสิติกส์ จะใช้กรณี
ของอาลบีาบาเป็นภาคปฏิบตัิที่ดีที่สุดในการปรบัปรุงและพัฒนาขดีความสามารถของผู้ประกอบการอี
คอมเมริซ์และโลจสิตกิสไ์ทยอยา่งต่อเนื่อง มคีุณภาพและไดม้าตรฐาน 
          งดักม.คุม้ครองดาตา้เบสไทย 
          นายกอบชยักล่าวว่า ส าหรบัความกงัวลทีว่่าอาลบีาบาจะไดฐ้านขอ้มลู (ดาตา้เบส) ของไทย ซึง่อาจ
สง่ผลกระทบต่อผูบ้รโิภค ขอชีแ้จงว่าไม่มปีระเดน็ใดทีจ่ะน าออกซึง่ขอ้มลูในระบบของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 
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โดยเฉพาะขอ้มลูของผู้ประกอบการไทย เพราะหน่วยงานต่างๆ ต้องปฏบิตัติาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสารของ
ราชการปี 2540 อยา่งเคร่งครดั ซึง่หากผูป้ระกอบการเอสเอม็อรีายใดเลอืกที่จะท าตลาดออนไลน์กบัอาลบีา
บากจ็ะไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลการวเิคราะห์ตลาดเป้าหมายผ่านการวเิคราะห์จากระบบฐานขอ้มูลของอาลี
บาบาดว้ย 
          นายกอบชยักล่าวด้วยว่า การเขา้มาของนายแจ๊ก หม่า ประธานอาลบีาบากรุ๊ป จนท าให้นักธุรกจิ
ไทยเกิดความวิตกกังวลนัน้ ขอท าความเข้าใจว่ าปัจจุบันตลาดการค้าออนไลน์เป็นตลาดการค้าเสร ี
ผูบ้รโิภคคนไทยสามารถเลอืกซื้อสนิคา้จากประเทศจนีผ่านทางเวบ็ไซต์ออนไลน์ไดใ้นหลากหลายช่องทาง
อยูแ่ลว้ ซึง่ความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการเอสเอม็อไีทยสามารถขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ ช่วยให้
ตลาดจนีและผูบ้รโิภคชาวจนีทีอ่ยู่ในระบบออนไลน์ซึง่มจี านวนกว่า 500 ลา้นคนรบัรูถ้งึศกัยภาพของสนิคา้
และบรกิารของไทย ที่ส าคญั ยุทธศาสตรข์องรฐับาลจนีได้เปลี่ยนไปจากเดมิที่เน้นการส่งออกไปเป็นเน้น
การน าเขา้สนิค้าและบรกิารจากต่างประเทศมากขึน้ โดยความร่วมมอืของรฐับาลไทยกบัอาลบีาบา ไม่ได้
เน้นการน าเขา้สนิคา้จากจนีมาบรโิภคในประเทศไทย แต่เป็นการสรา้งเครือ่งมอืเพื่อเพิม่โอกาสใหส้นิคา้ทีม่ ี
คุณภาพของไทยสามารถเขา้ไปขายในประเทศจนีและประเทศเพื่อนบา้นในกลุ่มซแีอลเอม็ว ี(กมัพูชา ลาว 
พมา่ เวยีดนาม) ไดม้ากขึน้ 
          อดักจิกรรมพรอ้มขยายความรว่มมอื 
          นางจนัทิรา ยมิเรวตั ววิฒัน์รตัน์ อธิบดีกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
กล่าวถงึแนวทางปฏบิตัภิายหลงัการลงนามกบัอาลบีาบาว่า สิง่ส าคญัคอืการปรบัตวั เรือ่งนี้หลายหน่วยงาน
ทัง้รฐัทัง้ภายในกระทรวงพาณิชยแ์ละกระทรวงอุตสาหกรรมหรอืกระทรวงอื่นๆ ต่างมกีจิกรรมหรอืโครงการ
สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ตัง้แต่จดัท าหลกัสูตรอบรมความเข้าใจกับการท าตลาดในจีนท าตลาดบน
อนิเตอรเ์น็ตและค้าขายบนอคีอมเมริซ์ อกีด้านหนึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเชญิผู้ประกอบการในสมาพนัธ์อี
คอมเมริซ์ไทยมาหารอืและหาแนวทางในการพฒันาหรอืปรบัตวัอย่างไรที่จะแข่งขนัไดก้บัอคีอมเมริซ์ขนาด
ใหญ่ของโลก ไมใ่ช่แค่อาลบีาบาเท่านัน้ 
          "ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์มีความร่วมมือในหลายรูปแบบกับหลายเว็บระดับโลกและในหลาย
ประเทศ อาทิ amazon, Lazada, ebay, tmall, ShopJJ.com (สงิคโปร์), Gosoko.com (แอฟรกิา) รวมถึง
เวบ็ทีซ่ือ้ขายของเฉพาะดา้น อาท ิEtsy.com ซือ้ขายเฉพาะสนิคา้แฮนดเ์มดเท่านัน้" นางจนัทริากล่าว 
          ระวงัสนิคา้ไมพ่อขาย 
          นางจนัทริากล่าวว่า ส าหรบัความวติกเรื่องการลว้งขอ้มลูจากเวบ็ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นอาลบีาบากรุ๊ป
หรอืเวบ็อื่นๆ ก็จะใชก้ารเชื่อมขอ้มลูกบั Thaitrade.com ซึง่เป็น national platform ทีช่่วยผูป้ระกอบการให้
ขายสนิค้าบนออนไลน์โดยไม่มคี่าใช้จ่าย ซึ่งอาลบีาบาก็จะเลอืกคดัสนิค้าบนไทยเทรดฯนี้แล้วน าไปเสนอ
ขายบนอาลบีาบา ดงันัน้ เป็นขอ้มลูเบือ้งต้นทีผู่ป้ระกอบการต้องแจง้ต่อกรมก่อนขึน้ไทยเทรดฯอยู่แลว้ ซึ่ง
เวบ็ความร่วมมอือื่นๆ กท็ าเช่นเดยีวกนั เพราะผูข้ายตอ้งน าเสนอขอ้มลูเบือ้งต้นต่อการผลติและการพฒันา
อยู่แล้ว ทีอ่าจจะวติกน่าจะเป็นเรื่องสนิคา้ไม่เพยีงพอขายมากกว่า ทัง้นี้ ไทยจะใชป้ระโยชน์ค้าอคีอมเมริซ์
ส าหรบัปัญหาการผลติสนิคา้ไทยทีเ่กนิตอ้งการ ปรมิาณสูงจนราคาลน้ตลาดเรง่พฒันา การน าขายบนเวบ็จะ
ช่วยลดปัญหาไดใ้นระยะยาว 
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          ทัง้นี้ ในปัจจุบนัการคา้ทัว่โลกต่างใชช้่องทางอคีอมเมริซ์ กลายเป็นสิง่จ าเป็นในการท างานหรอืการ
ใช้ชวีติในสงัคมโลกปัจจุบนั ซึ่งประโยชน์ของอคีอมเมริซ์ในเชงิพาณิชยม์หีลายด้าน ตัง้แต่ผู้ประกอบการ
ขาย ของได้มากขึน้ แมเ้ป็นผู้ประกอบการรายเลก็ ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอ)ี รวมถงึ
เกษตรกรต่างจงัหวดัหรอืผูผ้ลติทีห่่างไกล อกีดา้นคอืช่วยประหยดัตน้ทุนค่าใชจ้่ายดา้นต่างๆ ประหยดัเวลา
ทีต่้องน าสนิคา้ออกเสนอต่อตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อกีทัง้เพิม่ขดีความสามารถ ในการแข่งขนั 
เพราะจะรูไ้ด้โดยเรว็ว่า สนิคา้เรานัน้แข่งขนัได ้หรอืต้องปรบัเปลีย่นอย่างไร ท าให้เกดิการเตรยีมแผนผลติ 
ออกสนิคา้ใหม ่และลดปัญหาสต๊อก และยงัไดเ้ปิดกวา้งต่อการลงทุนรว่มหรอืต่อยอดกบัธุรกจิทีท่ าอยู่ 
          ไทยเทรดฯ2ปีผูช้ม35ล. 
          นางจนัทริากล่าวว่า ขอ้มลูยอ้นหลงัไทยเทรดดอทคอม สามารถสรา้งเมด็เงนิสู่ระบบเศรษฐกจิไทย
แลว้กว่า 4,556 ล้านบาท จากสมาชกิผู้ขายคนไทยกว่า 22,734 ราย และผูซ้ือ้จากทัว่โลกว่า 135,291 ราย 
ประเทศทีเ่ขา้ร่วมซือ้ขายอนัดบัต้นๆ คอื อนิเดยี จนี สหรฐั และยุโรป โดยมสีนิคา้น าเสนอ 52 หมวดสนิคา้ 
กว่า 255,849 รายการ ด้านสถติผิู้เขา้ชมเวบ็ พบว่าขยายตวัสูงขึน้รวดเรว็ใน 2 ปีที่ผ่านมา จากอตัราการ
เพิ่ม 10% เป็น 24% จนมจี านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ไทยเทรดฯแล้ว 5,531,214 ราย จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 
35,013,507 ราย เกดิการจบัคู่ทางธุรกจิ 5,567 คู่ จาก 89 ประเทศ 
          โดยเป้าหมายช่วง 5 ปี (2560-2564) วางเป้าเพิ่มผู้ขายไทยเป็น 30,000 ราย ผู้ซื้อจากทัว่โลก 
200,000 ราย ผู้ใช้บรกิารเพิ่มขึ้น 5,000,000 ราย เป้าพัฒนาศักยภาพ เอสเอ็มอีให้ค้าบนออนไลน์ได ้
100,000 ราย และสร้างมูลค่าการค้าออนไลน์ 10,000 ล้านบาท หากดูการเติบโตย้อนหลงั 2 ปี เทียบ
เป้าหมาย 5 ปี พบว่าทีเ่กดิขึน้จรงิท าไดเ้กอืบครึง่แลว้ ดงันัน้ เชื่อว่าความร่วมมอืกบัเวบ็ดงัอาลบีาบาจะเร่ง
ผลกัใหบ้รรลุเป้าหมายไดเ้รว็กว่าทีก่ าหนดไว ้และสะทอ้นประโยชน์ของอคีอมเมริซ์ 
          สอท.หวงัคนไทยมสี่วนรว่ม 
          นายสุพนัธุ์ มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถงึแนว ทาง
ความรว่มมอืระหว่างกระทรวงอุตสาห กรรม ส.อ.ท. และอาลบีาบากรุป๊ ว่า เป็นเรือ่งทีด่ทีีผู่ป้ระกอบการเอส
เอม็อไีทยจะไดป้ระโยชน์ในการขยายตลาดสู่อคีอมเมริซ์ไดก้วา้งมากขึน้ แต่สิง่ที่ส าคญัคอื การใชป้ระโยชน์
จะไดม้ากน้อยแค่ไหน อยากใหร้ฐับาลเน้นการใชค้วามร่วมมอืครัง้นี้ให ้เกดิประโยชน์มากทีสุ่ด อาท ิระบบอี
คอมเมริ์ซจะเน้นการขนส่งสนิค้า หากมกีารตัง้หน่วยงานนี้ขึ้นมาใหม่ หรอืใช้ระบบเดิมของ อาลีบาบา 
อยากให้มคีนไทยมสี่วนร่วมในการด าเนินการร่วมกนั เพื่อให้เรยีนรูเ้ทคโนโลยจีากอาลบีาบา รวมทัง้การ
ด าเนินการใน ส่วนอื่นๆ อยากใหม้พีารต์เนอรเ์ป็นคนไทยรว่มดว้ย 
          "การเน้นความร่วมมอืระหว่างกนั เป็นเรื่องที่นายสมคิด จาตุศรพีิทกัษ์ รองนายก รฐัมนตร ีให้
ความส าคญัอยู่แล้ว โดยให้ ส.อ.ท. เข้าไปประสานให้มีส่วนร่วมให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งตอนนี้ต้องมองใน
ระยะยาวว่าจะท าอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกนัทัง้ 2 ฝ่าย เราจะเรยีนรูอ้ะไร หรอืศึกษาโนว์ฮา
วจากอาลีบาบา ได้อย่างไร ซึ่งทาง ส.อ.ท.จะเน้นประสานการท างานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อ"ี นายสุพนัธุก์ล่าว 
          แอตตา้ห่วงความพรอ้มชุมชน 
          นายสุรวชั อคัรวรมาศ อุปนายกสมาคมไทยธุรกจิการท่องเทีย่ว (แอตตา้) กล่าวว่า ความร่วมมอืกบั
อาลบีาบากรุ๊ป ซึ่งมธีุรกจิอาลทีรปิ แพลตฟอรม์เกี่ยวกบัการท่องเที่ยว มคีวามกงัวลคอื การเตรยีมความ
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พรอ้มของชุมชนเพื่อรองรบัการท่องเทีย่ว โดยเฉพาะการท่องเทีย่วในเมอืงรอง วนันี้ไทยพรอ้มแลว้หรอืไม ่
ทัง้ในแง่ราคาสนิคา้ในแหล่งท่องเทีย่วทีจ่ะแพงขึน้ การแข่งขนัเรื่องการจองหอ้งพกั เพราะแนวโน้มผูบ้รโิภค
ปัจจุบันจะนิยมจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ที่ให้บรกิารในด้านนี้มากกว่าจองผ่านผู้ประกอบการโดยตรง 
ตลอดไปจนถงึวถิชีวีติความเป็นอยู ่และการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการต่างชาติ 
          "ถ้ามองในแง่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เป็นห่วงเรื่องการเตรยีมความพร้อมของชุมชน เพื่อรองรบั
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะหลัง่ไหลเข้ามาในปริมาณมากๆ ประกอบกับการลงทุนของภาครัฐเรื่ อง
แพลตฟอรม์การท่องเที่ยว ซึ่งมองว่าขณะนี้ภาครฐัจะต้องเสรมิเรื่องนี้ อย่างจนีวนันี้ที่อาลบีาบาประสบ
ความส าเรจ็ ส่วนหนึ่งเพราะภาครฐัท าเรือ่งซงิเกลิเกตเวย ์ท าใหแ้พลตฟอรม์ อาท ิวแีชตไดร้บัความนิยมจน
กลายเป็นช่องทางหลัก เพราะฉะนั ้น เราจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้ างถนน ซึ่งเปรยีบเสมือน
แพลตฟอรม์หรอืระบบใหพ้ฒันาควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อใหอ้ย่างน้อยทีสุ่ดเราเป็นฝ่ายทีจ่ะก าหนดทศิทางได"้ 
นายสุรวชักล่าว 
          หอฯชีส้นิคา้เกษตรตอ้งมคีุณภาพ 
          ว่าที่ ร.อ.จติร ์ศริธรานนท ์รองประธานหอการคา้ไทย และประธานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
พืน้ที่ภาคกลาง กล่าวกรณี กสอ.จะมกีารก าหนดหลกัสูตรอบรมเขา้มาช่วยเหลอืผูป้ระกอบการอคีอมเมริซ์
ของไทย โดยจะประสานงานกบั ส.อ.ท. และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทัง้สถาบนัการศกึษาชัน้
น าของไทยในการรว่มท างานครัง้นี้ว่า ขณะน้ีสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยยงัไม่ได้มกีารประชุมหารอืกนั
ในเรื่องนี้ จงึยงัไม่ทราบว่าจะมกีารหารอืกนัเมื่อไร แค่คาดว่าจะมกีารหารอืกนัในเรว็ๆ นี้ แต่ส่วนตวัคดิว่า 
เอม็โอยรูว่มกบัอาลบีาบากรุป๊ในครัง้นี้ถอืว่าเป็นเรือ่งทีด่ ี
          โดยภาพรวมเป็นบวก ซึง่ความจรงิแลว้นายแจ๊ก หม่า ประธานกรรมการบรหิารกลุ่มอาลบีาบา ควร
จะเดนิทางมายงัประเทศไทยตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายนหรอืเดอืนธนัวาคมทีปี่แลว้ โดยปัจจุบนัต้องยอมรบัว่า
บรบิทของโลกมกีารเปลี่ยนแปลงไป เป็นเรื่องของออนไลน์เพิม่ขึน้ และทางอาลบีาบาถอืว่าเป็นบรษิทัที่มี
ขนาดใหญ่ระดบัโลก จงึเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง โดยตัง้แต่นาทแีรกที่มกีาร ลงนามบนัทกึความเขา้ใจ
ร่วมกนัครัง้นี้ ท าให้ทุเรยีน พนัธุ์หมอนทองของไทย สามารถขายได้ 80,000 ลูก ภายในเวลา 60 วนิาท ี
แล้วขายในราคาลูกละเกอืบพนับาท ฉะนัน้ จงึถอืได้ว่าเป็นจุดเริม่ต้นที่ดทีี่สนิค้าเกษตรสามารถลงขายใน
ออนไลน์ได ้อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจ าเป็นจะต้องมกีารรกัษาคุณภาพและรกัษามาตรฐานของสนิค้า
เกษตร ทัง้นี้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบเรือ่งดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอและทีช่ดัเจน 
          "ในตลาดออนไลน์ ถ้าเป็นสนิค้าอุตสาห กรรมก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไร เพราะการรกัษาคุณภาพมนั
งา่ย แต่ในส่วนของสนิคา้ภาคการเกษตร อนัน้ีตอ้งระมดัระวงัเรือ่งของคุณภาพใหม้าก" ว่าที ่ร.อ.จติรก์ล่าว 
          กทท.ปรบัโครงสรา้งท่าเรอืรบั4.0 
          นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการการท่าเรอืแห่งประเทศไทย (บอรด์ กทท.) เปิดเผยว่า บอรด์
ทบทวนกฎระเบียบและโครงสร้างของการท่าเรอืฯแล้วพบว่า หลายด้านไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันและเทคโนโลยยีุค 4.0 เพราะกฎระเบียบและโครงสร้างดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อบรหิารท่าเรอื
กรุงเทพ (ท่าเรอืคลองเตย) ซึ่งมขีนาดเลก็ แต่ขณะนี้องค์กรขยายตวัมากขึน้และกจิกรรมหลกัยา้ยไปอยู่ที่
ท่าเรอืแหลมฉบงั ซึ่งเป็นประตูเขา้สู่ระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอซี)ี แทน ส าหรบัโครงสรา้ง
องค์กรในปัจจุบนัประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื ดา้นบุคคล, ด้านทรพัยส์นิ, ดา้นปฏบิตักิาร และดา้นตรวจสอบ 
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ซึ่งแต่ละฝ่ายจะท างานแยกกนัและยงัแตกต่างกนัตามพื้นที่ อ านาจทัง้หมดจงึขึ้นอยู่กบัผู้อ านวยการของ
ท่าเรอืนัน้ๆ บางครัง้จงึท าใหอ้งคก์รไม่มคีวามเป็นเอกภาพ เช่น ท่าเรอืแต่ละแห่งตคีวามกฎหมายแตกต่าง
กนั การท่าเรอืฯ หรอื กทท. จงึเตรยีมปรบัโครงสรา้งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกบัทศิทางของการท่าเรอืฯยุค
ใหม่และครอบคลุมทุกด้านที่จ าเป็น เบื้องต้นจะเพิ่มสายงานที่จ าเป็นอีก 5 ด้าน คือ 1.ด้านบุคคลและ
กฎหมายซึ่งต้องบูรณาการจากส่วนกลาง ไม่ใช่ขึ้นอยู่กบัส่วนภูมภิาค เพื่อให้ความเป็นเอกภาพและไม่มี
การตคีวามกฎหมายแตกแต่างกนั 
          นายสุรงค์กล่าวว่า ฝ่ายกฎหมายต้องมคีวามรูร้อบด้าน ไม่ใช่แค่กฎหมายด้านสญัญาเพยีงอย่ าง
เดยีว เช่น ตอ้งมคีวามเชีย่วชาญกฎหมายการเดนิเรอืระหว่างประเทศดว้ย ส่วนสายงานบุคคลต้องน าระบบ
วางแผนทดแทนต าแหน่ง (Succession Plan) มาใช้ เพื่อสร้างผู้น าและผู้บรหิารองค์กรไม่ให้ขาดช่วง 
นอกจากนี้ จะปรบัปรุงหน่วยชี้วดั (KPI) องค์กรให้มคีวามชดัเจนและสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานมากขึน้ 2.
ด้านการตลาด เพื่อให้ทราบจุดแข็งจุดอ่อน ของคู่แข่ง รวมถึงจูงใจให้ลูกค้ามาใช้บรกิารมากขึ้น 3.ด้าน
ยทุธศาสตรอ์งคก์ร เพื่อวางแผนระยะยาว ใหเ้หน็ทศิทางในอกี 20 ปีขา้งหน้า 4.ดา้นไอท ีเพื่อเตรยีมพรอ้ม
เขา้สู่การท่าเรอืฯ ยุค 4.0 และ 5.ด้านการบรหิารทรพัยส์นิ ซึ่งต้องเขา้มาพฒันาพื้นที่ท่าเรอืคลองเตยกว่า 
2,300 ไร ่
          ตัง้เป้าปี62ดนัขึน้ชัน้รสก.ดเีด่น 
          "โครงสรา้งใหม่จะต้องแล้วเสรจ็ภายในเดอืนกุมภาพนัธ์ 2562 รวมถึงจะปรบัเคพไีอเพื่อยกระดบั
การท่าเรือฯ จากรฐัวิสาหกิจ (รสก.) ระดับกลาง เป็นรัฐวิสาหกิจระดับดีเด่นให้ได้ แต่ยืนยันว่าการ
เปลีย่นแปลงจะไม่กระทบกบัพนักงานเดมิ เพราะไม่ไดใ้หพ้นักงานออก อาจต้องการพนักงานเพิม่เตมิดว้ย
ซ ้า" นายสุรงคก์ล่าว และว่า นอกจากนี้ การท่าเรอืฯอยู่ระหว่างรอการพจิารณาประเดน็ใหญ่อกี 2 เรือ่ง จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องแรกคือคดีที่มีการกล่าวหาพนักงานการท่าเรือฯว่าได้เบิกเงินล่วงเวลา 
(Overtime) เกนิไปกว่า 3.5 พนัลา้นบาท ซึง่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการยตุธิรรมแลว้ การท่าเรอืฯจงึตอ้งรอค า
ตดัสนิของศาลและจะด าเนินการตามค าตดัสนินัน้ และเรือ่งที ่2 คอืกรณทีีพ่นกังานเรยีกรอ้งขอเปลีย่นระบบ
สวสัดกิารจากระบบส ารองเลีย้งชพี กลบัไปเป็นระบบบ านาญเหมอืนเดมิ เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุน
จาก ระบบส ารอ ง เลี้ ย งชีพ ในช่ ว งที่ ผ่ าน ม าต ่ าม าก  ซึ่ งต อนนี้ ก็ ได้ เสน อ เรื่ อ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั พิจารณาแล้วและอยู่ระหว่างรอค าตอบที่
ชดัเจนว่าสามารถเปลีย่นกลบัเป็นระบบบ านาญไดห้รอืไม่ 
          แหล่งข่าวจาก กทท.เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปีทีผ่่านมาการท่าเรอืฯไดเ้ปิดสรรหาผูอ้ านวยการคนใหม ่
เพื่อทดแทนเรอืเอก สุทธนิันท์ หตัถวงษ์ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งเมื่อเดอืนมถุินายน 2560 ผลปรากฏว่า มี
ผู้สมคัรเข้ารบัการสรรหาทัง้หมด 3 ราย และอยู่ระหว่างการตัง้คณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อตรวจสอบ
คุณสมบตั ิ
          'วษิณุ'ส่งขอ้มลูอุม้'ทวีดีจิทิลั'แลว้ 
          ที่อาคารข่าวสด นายวษิณุ เครอืงาม รองนายกรฐัมนตร ีกล่าวก่อนการเสวนา บุพเพฯ เสวนา 
"ปรากฏการณ์ออเจ้า กับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์" ถึงความคืบหน้าในการแนวทางการแก้ปัญหา
ผูป้ระกอบการกจิการโทรคมนาคม และทวีดีจิทิลั ภายหลงัมกีารหารอืกนัเมือ่วนัที ่20 เมษายน ว่า เป็นการ
รวบรวมความเห็นเป็นคราวๆ ได้ข้อมูลแค่ไหนก็ส่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรแีละ
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หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ซึง่ส่งไปแลว้ แต่ยงัไมห่มด ยงัตอ้งรวบรวมขอ้มลูและส่งไปให้
อกีครัง้ ส่วนสปัดาหห์น้าจะมคีวามชดัเจนเรื่องจะช่วยหรอืไม่ช่วยผูป้ระกอบการโทรคมนาคม และทวีดีจิทิลั
หรอืไมน่ัน้ ตนขอไมต่อบ 
          'กฟผ.'กงัวลปี63ภาคใตไ้ฟฟ้าวกิฤต 
          นายกรศษิฏ ์ภคัโชตานนท ์ผูว้่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า  กฟผ.
มคีวามกงัวลถงึความมัน่คงระบบผลติไฟฟ้าภาคใต้ในปี 2563 ที่มคีวามเสี่ยงจะไม่เพยีงพอหากอุณหภูมิ
ไม่ได้เย็นลง เนื่องจากความต้องการใช้ไฟภาคใต้สูงสุด (พีค) เมื่อปี 2560 อยู่ที่ 2,642 เมกะวตัต์ แต่
โรงไฟฟ้าหลกัจากจะนะและขนอมผลติจรงิ 2,024 เมกะวตัต์ ส่งจากภาคกลาง 460 เมกะวตัต์ ที่เหลอืจาก
เขื่อน ชวีมวล ลม 140 เมกะวตัต์ ขณะที่การใช้ไฟภาคใต้เตบิโตเฉลี่ย 3.4% ทุกปี โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ที่
เตบิโตสูง 7-10% มาจากการขยายตวัของการท่องเทีย่วและพคีภาคใต้เกดิมากสุดช่วงเวลากลางคนืแมจ้ะ
เพิ่มพลงังานหมุนเวียนเข้าระบบก็ไม่ช่วยอะไร ดงันัน้ภาคใต้จ าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลกัและขอย ้าว่า
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบีแ่ละเทพาจงึมคีวามส าคญั 
          "เมือ่โรงไฟฟ้าถ่านหนิตอ้งชะลอออกไป ขณะทีก่ารใชไ้ฟภาคใตเ้พิม่ขึน้จะยิง่เสีย่งมากเช่นกนั ไมไ่ด้
เพยีงพอในช่วง 5 ปีแน่นอน ซึ่งตามหลกัการภาคใต้ควรจะมกีารผลติไฟประมาณ 3,100 เมกะวตัต์ และ
หากโรงใดโรงหนึ่งหยุดซ่อมก็ควรผลติถึง 3,500 เมกะวตัต์ จงึเป็นที่มาของโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี่ และ
เทพา ล่าสุดทางส านักนโยบายและแผนพลงังานกร็บัขอ้เสนอของ กฟผ.ในการส่งเสรมิมาตรการการใช้ไฟ
อยา่งมปีระสทิธภิาพเพื่อลดพคีลง เรยีกว่ามาตรการดมีานด ์เรสปอนส"์ นายกรศษิฏก์ล่าว 
          'ศริ'ิสัง่ศกึษาสายส่ง-โรงไฟฟ้าก๊าซฯ 
          นายกรศิษฏ์กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้นายศิร ิจริะพงษ์พันธ์ รฐัมนตรวี่าการกระทรวงพลงังานได้มี
นโยบายให ้กฟผ.ไปพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการขยายสายส่ง 500 เคว ีจากโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ไป
ยงั จ.สุราษฎรธ์านี มูลค่า 6,000 ลา้นบาท เพื่อสรา้งประสทิธภิาพสายส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มปัีญหาคอขวด
และจดัระบบใหม่ใหร้องรบัพลงังานทดแทน ดงันัน้จงึต้องเกดิโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตใิหมข่นาด 700-1,000 
เมกะวตัต ์ซึง่ กฟผ.จะตอ้งเลอืกพืน้ที ่เบือ้งตน้หากโรงไฟฟ้าเกดิในพืน้ที ่จ.สุราษฎรธ์านี กไ็มต่้องสรา้งสาย
ส่งเสน้ดงักล่าว เพราะมสีายส่งเดมิรองรบัอยู่แลว้ แต่หากโรงไฟฟ้าเกดิขึน้ที่ขนอมสายส่งดงักล่าวก็จะเกดิ
ประโยชน์โดย กฟผ.จะเรง่สรปุภายในเรว็ๆ นี้ 
          "สายส่งเสน้นี้หากอาศยัการใชอ้ านาจ ม.44 จะก่อสรา้งเสรจ็ในปี 2566-67 ส่วนสายส่งเส้นราชบุร-ี
สุราษฏรธ์านีเดมิม ี3 ชุด แต่ชุดที่ 3 เป็นเส้นที่เดมิรฐับาลคดิว่าจะน าไฟจากภาคใต้ตอนล่างไปป้อนพื้นที่
ส่วนบน แต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวน้อย ไฟภาคกลางเหลือมาก จึงจ าเป็นต้องเลิกเส้นดังกล่าวลง" 
นายกรศษิฏก์ล่าว 
          พ.ย.ลงทุนรถไฟเชื่อม3สนามบนิ 
          รายงานข่าวจากส านกังานเพื่อการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (สกรศ.) หรอืออีซี ี
กล่าวถงึความคบืหน้าการลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 5 โครงการหลกั มลูค่า 600,000 ลา้นบาท ทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการ และการชักจูงการลงทุนนักลงทุนไทยและต่างชาติ เพื่อกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี 3 จงัหวดั ประกอบดว้ย ชลบุร ีระยอง ฉะเชงิเทรา ว่า เมื่อเรว็ๆ นี้ ที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (ออีซี)ี ทีม่ ีพล.อ.ประยุทธ ์
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จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตรแีละหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เป็นประธาน ไดร้บัทราบการ
รายงานของคณะท างานเกี่ยวกบัการจดัท ารา่งทโีออารโ์ครงการรถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบนิดอนเมอืงสุวรรณ
ภูมิ-อู่ตะเภา คาดว่าภายใน 1-2 สปัดาห์นี้จะเปิดเผยร่างทีโออาร์ เพื่อรบัฟังความข้อเสนอจากเอกชน
เพิม่เติม ขณะนี้มนีักลงทุนหลายรายสนใจเข้ามาร่วมลงทุน จากนัน้จะให้เอกชนยื่นเสนอโครงการลงทุน 
และพจิารณาแผนลงทุนเป็นเวลา 4 เดอืน คาดว่าจะไดร้ายชื่อผูช้นะการประมลูเดอืนพฤศจกิายนปีนี้ 
          "ประเดน็รถไฟความเรว็สูงเชื่อม 3 สนามบนิ มขีอ้เสนอของภาคเอกชนทีต่้องการถอืหุน้ในโครงการ
รถไฟฟ้าเชื่อม 3 สนามบนิมากกว่า 51% เพื่อใหก้ารบรหิารมปีระสทิธภิาพ แต่มคีวามเหน็แยง้ว่าโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่และเป็นการใหบ้รกิารสาธารณะ ภาครฐัจ าเป็นตอ้งเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงันัน้เรือ่งดงักล่าวจะ
หารอืเพื่อสรปุอกีครัง้ ส่วนความคบืหน้าโครงสรา้งพืน้ฐานอกี 4 โครงการ ประกอบดว้ย สนามบนินานาชาติ
อู่ตะเภา ศูนยซ์่อมบ ารงุอากาศยาน อู่ตะเภา ท่าเรอืแหลมฉบงั และท่าเรอืมาบตาพุด ยงัเดนิหน้าตามแผน 
คาดว่าจะมกีารเปิดรา่ง ทโีออารเ์รว็ๆนี้เช่นกนั" รายงานขา่วระบุ 
          เรง่หาหมืน่ไรผุ่ดสมารท์ซติี้ 
          รายงานข่าวกล่าวว่า อกีประเดน็หนึ่งที่มกีารหารอืในที่ประชุมออีซี ีแต่ไม่สามารถหาขอ้ยุตไิด้ คอื 
การพัฒนาเมอืงใหม่อัจฉรยิะน่าอยู่ (สมาร์ท ซิตี้) ที่ม ีพล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเป็น
ประธานคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉรยิะ เนื่องจากพบว่ายงัติดปัญหาผังเมือง อาท ิ
ประเดน็การขุดดนิ ถมดนิ เพื่อพฒันาสมารท์ ซติี้ จะสามารถด าเนินการได้หรอืไม่ ดงันัน้จะมกีารหารอืกบั
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทยอกีครัง้ ซึ่งการท าสมารท์ ซติี้ ในออีซีนีัน้ จะด าเนินการ 2 
ส่วน คอื น าเมอืงเก่ามาพฒันาใหม่ให้น่าอยู่ และการน าพื้นที่ใหม่เลย โดยพื้นที่ใหม่อาจเป็นพื้นที่รฐัหรอื
เอกชนที่ไม่มีประชาชนอยู่อาศัย มาพัฒนา พื้นที่ใหม่ สกรศ.ก าลงัพิจารณา เพราะต้องมีพื้นที่มากถึง 
10,000 ไร ่รองรบัประชาชนได ้200,000 คน 
          ส าหรบัความคบืหน้าการชกัจงูการลงทุนนัน้ เมือ่ต้นเดอืนเมษายน สกรศ.ไดเ้ดนิทางไปประเทศจนี 
พรอ้มจดักจิกรรมใหข้อ้มลูนักลงทุน ผูบ้รหิารบรษิทัจนีชัน้น ากว่า 200 คน เขา้ลงทุนในพืน้ที่ออีซี ีตลอดจน
ลงทุนในโครงการเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรมและนวตักรรมดจิทิลั (ดจิทิลัพารค์ไทยแลนด ์หรอืออีซีดี)ี พบว่า 
ไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างด ีและเรว็ๆ นี้ มแีผนจะเดนิทางไปประเทศอื่นที่มศีกัยภาพ ทัง้ยุโรปและเอเชยี 
อาท ิญีปุ่่ น 
 
เร่งรฐัดนัดิวต้ีโซนบมูศก.สงขลา 
Source - โพสต ์ทเูดย ์(Th) 
 
          โพสต์ทูเดย ์- เอกชนหนุนรฐัเรง่เปิดโครงการดวิตี้ฟรโีซนด่านนอก ปาดงัเบซาร ์เชื่อมรฐัเคดาห ์รฐั
ปะลสิ กระตุน้การคา้การลงทุนในเขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา 
          นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา และ
กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนสนับสนุนเต็มที่ขอให้รฐับาลเร่งผลกัดนั
โครงการดวิตี้ฟรโีซนที่บรเิวณด่านนอกและด่านปาดงัเบซาร ์อ.สะเดา เชื่อมโยงรฐัเคดาห์  รฐัปะลสิ ของ
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มาเลเซีย หลังจากมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ (มอ.) ได้ท าการศึกษาเทียบเคียงโครงการดิวตี้ฟร ี
มาเลเซยีและเมยีนมาที่ก าหนดเปิดด่านแล้ว 24 ชัว่โมง เช่นเดียวกับด่านนอกและปาดงัเบซาร์ก็จะเริม่
ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ิย.นี้เป็นต้นไป มแีต่ผลดมีากกว่าผลเสยี เพราะจะน าพาให้เกดิประโยชน์สูงสุดทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
          "การเปิดด่านถาวร 24 ชัว่โมง ทีด่่านสะเดาและด่านปาดงัเบซารท์ีเ่ปิดอยูแ่ลว้ถงึเทีย่งคนื มกี าหนด
จะเปิดด าเนินการ 24 ชัว่โมง ตัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย.นี้ อย่างเป็นทางการ แต่ครัง้นี้เปิดเฉพาะการขนสนิคา้อย่าง
เดยีวก่อน หลงัจากนัน้จะเปิดใหเ้ขา้ออก 24 ชัว่โมง หากมาตรการดูแลความปลอดภยัต่างๆ มคีวามพรอ้ม 
100%" นายสมพร กล่าว 
          นายสมพร กล่าวอกีว่า หากโครงการดงักล่าวเกดิขึน้ส าเรจ็จะมสี่วนช่วยกระตุ้นการค้า การลงทุน 
และการท่องเทีย่วในพื้นที่พฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนจงัหวดัสงขลา ซึง่ทีผ่่านมาโครงการ ดวิตี้ฟรี
โซน ด่านนอกกบัปาดงัเบซาร ์ทางหอการค้าจงัหวดัสงขลาได้ผลกัดนัผ่านคณะกรรมการร่วมภาครฐัและ
เอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) กระทรวงพาณิชย์ และ 
กระทรวงมหาดไทย สนบัสนุนมา ผลกัดนัโครงการตัง้แต่ปี 2558-2559 
          ส าหรบั จ.สงขลา ที่เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกจิจงัหวดัภาคใต้ มดี่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปา
ดงัเบซาร ์มมีูลค่าการค้าสูงสุดอนัดบั 1 และอนัดบั 2 ของไทย ตามล าดบั ทัง้สองพื้นที่อยู่ใกล้ท่าเรอืปีนัง 
และท่าเรอืกลาง มาเลเซยี เชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซยี ผ่านทางปาดงัเบซาร ์มฐีานการผลติ
ในพื้นที่ เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป ยางพารา อาหารทะเล และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยงัเป็นพื้นที่
ภายใต้โครงการความรว่มมอืเขตเศรษฐกจิ 3 ฝ่าย อนิโดนีเซยี-มาเลเซยี-ไทย ซึง่จะช่วยสนับสนุนกจิกรรม
ทางเศรษฐกจิขยายออกสู่ประเทศเพื่อนบา้นไดม้ากยิง่ขึน้ 
 
 
คอลมัน์: บทบรรณาธกิารสยามรฐั: แกปั้ญหาหนี้กยศ. 
Source - สยามรฐั (Th) 
 
          กองทุนเงนิให้กู้ยมืเพื่อการศกึษา (กยศ.) ขอความร่วมมอืองค์กรนายจา้ง สภาอุตสาหกรรม และ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ท าความเขา้ใจถงึหน้าทีห่กัเงนิเดอืนบุคลากรทีเ่ป็นผูกู้ ้กยศ. เพื่อน าเงนิคนื
คา้งช าระหมุน เวยีนกลบัเขา้กองทุน และส่งผ่านโอกาสใหผู้กู้้ยมืเงนิรุ่นหลงัตาม พ.ร.บ.กองทุนเงนิใหกู้้ยมื
เพื่อการศกึษา พ.ศ.2560 
          โดย ชยัณรงค์ กจัฉปานันท์ ผูจ้ดัการ กยศ. กล่าวว่า นายจา้งจะด าเนินการหกัเงนิเดอืนได้ต่อเมื่อ
กองทุนไดท้ าหนงัสอืหรอืแจง้ต่อนายจา้งอย่างเป็นทางการเท่านัน้และหากนายจา้งไม่ด าเนินการตามมาตรา 
51 คอืไม่ได้หกัเงนิได้พึงประเมนิ, หกัแต่ไม่น าเงนิหรอืน าส่งแต่ไม่ครบจ านวนที่กองทุนแจง หรอืหกัแต่
น าส่งเกนิก าหนดระยะเวลา นายจา้งตอ้งรบัผดิชอบตามกฎหมาย โดยตอ้งชดใชเ้งนิทีต่อ้งน าส่งในส่วนของ
ผูกู้้ยมื ต้องจ่ายเงนิเพิม่ในอตัรา 2% ต่อเดอืน ของจ านวนเงนิทีน่ายจา้งยงัไม่ได้น าส่งหรอืตามจ านวนทีย่งั
ขาดไป ส่วนผู้กู้ กยศ.ที่ถูกหกัเงนิเดอืน มเีงนิเดอืนไม่พอหกั หรอืจ่ายไม่ไหวจรงิๆกยศ. ซึ่งค านึงถงึการ
ด ารงชพีของผูกู้ ้กยศ.ทีถู่กหกัเงนิเดอืนเป็นส าคญั 
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          ก่อนหน้านี้  กยศ.ได้ประสานข้อมูลลูกหนี้กับกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานราชการ ช่วยหัก
เงนิเดอืนขา้ราชการทีเ่ป็นลูกหนี้ กยศ. ซึ่งมทีัง้หมดกว่า 2.39 แสนราย และในจ านวนนี้มถีงึ 6 หมื่นรายที่
ไมย่อมผ่อนช าระตามทีเ่ง ือ่นไขก าหนด 
          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัมผีู้ประกอบอาชพีอิสระมากขึ้น บุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในระบบเงนิเดอืนที่
สามารถตรวจสอบได ้ส่วนหน่ึงตกงาน หรอืเรยีนจบออกมาแลว้มคีรอบครวั ไมไ่ดเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน 
          เราจงึเหน็ว่าควรมโีมเดลในการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมถงึบุคลากรเหล่านี้ โดยอาจก าหนดใหผู้้ที่
กูย้มืเงนิกยศ. ตอ้งท างานใชทุ้นครึง่หนึ่งของยอดเงนิทัง้หมดตามระยะเวลาทีก่ าหนด ใหม้งีานรองรบั ทัง้ใน
ส่วนของภาครฐัและเอกชน ในเครอืขา่ยของกองทุนฯ 
          หรอืก าหนดให้ผู้ที่ท างานอิสระ จะต้องเข้ามาท างานในระบบ ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชนที่
ก าหนด เป็นรายชัว่โมงต่อวนั หลงัจากเสรจ็สิ้นการท างานตามระบบตามชัว่โมงที่ก าหนดแล้ว จงึค่อยไป
ท างานอสิระได ้กจ็ะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
          อย่างไรก็ด ีการปลูกฝังจติส านึกความรบัผดิชอบและความมวีนิัยเป็นสิง่ส าคญั รวมทัง้มาตรการ
ลงโทษทางสงัคมต่างๆ เพราะไม่ใช่แค่ กยศ.ที่มปัีญหา ทุนเหล่าเรยีนหลวง ทุน กพ.ต่างๆ ก็ยงัพบปัญหา
หนีทุน 
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