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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
หุ้นเพ่ิมทุน'นกแอร'์เข้าเทรดก.ล.ต.ย า้'กลุ่มจฬุางกรู'ไม่ถึงเกณฑเ์ทนเดอร ์
          นกัวเิคราะหค์าดราคาหุน้อาจลดลงแต่ไมแ่รง 
          หุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ของ "นกแอร"์ เข้าซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์วนันี้ นักวเิคราะห์ประเมนิ
ราคาอาจปรบัลดลงแต่ไม่แรงเพราะไดลูชัน่ไปแลว้ ด้านก.ล.ต.ชี"้กลุ่มจุฬางกูร"ผูถ้อืหุน้ใหญ่รบัซื้อหุ้น
เพิม่ทุนรอบ 2 ไมเ่ขา้เกณฑต์อ้งท าค าเสนอซือ้แมว้่าถอืเกนิ 25% และมนีามสกุลเดยีวกนัหลายคน 
 
โบรกเมินวิเคราะหห์ุ้นฉาวขาดความเช่ือมัน่งบการเงิน 
          จากการส ารวจภาพรวมการจดัท าบทวเิคราะห์ของ บรษิัทหลกัทรพัย์ พบว่าหลายบรษิัท 
จดัท าบทวเิคราะห์ในหุ้นที่มปีระเดน็ลดลง โดยเฉพาะบรษิัทที่ถูกเครื่องหมาย NP ในรอบ 6 เดอืนที่
ผ่านมา อาทิ บรษิัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) GL ซึ่งรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มจี านวน ผู้จดัท าบท
วเิคราะห์ทัง้สิน้ 3 บรษิทัหลกัทรพัย ์ลดลงจากช่วงต้นปีที่ม ีผูจ้ดัท าบทวเิคราะห์ทัง้สิ้น 6 บรษิทั และ
บรษิัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) PACE มผีู้จดัท าบทวิเคราะห์ทัง้สิ้น 4 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ลดลงจาก ช่วงตน้ปีที ่6 บรษิทั  
 
'บวัหลวง'ช้ีสินเช่ือเอสเอม็อีแผว่ 
          แบงก์กรุงเทพชีส้นิเชื่อ เอสเอม็อยีงัเตบิโตได้น้อย จากความต้องการสนิเชื่อหมุนเวยีนลดลง 
แต่ไม่น่าห่วง ชี้เอสเอ็มอรีายใหญ่ยงัแขง็แรง ต่างชาตสินใจร่วมทุนหวงัใช้ขยายสู่เออซี ีล่าสุด "ทัง่ฮวั
ซนิ กรุป๊" รว่มทุนบรษิทัญีปุ่น่ ตัง้โรงงานแพค็เกจจิง้ถนอมอาหาร 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ฝรัง่จ่อท้ิงหุ้นไทยช่วงโค้งสดุท้าย'ทิสโก้'แนะทยอยเกบ็ไว้รอขายปี 
          บล.ทิสโก้ชี้เดอืน พ.ย.-ธ.ค.ต่างชาติเตรยีมเทขายหุ้นไทย หอบผลตอบแทนกลบับ้านกว่า 
20% แนะฉวยจงัหวะซือ้หุน้เกบ็รอขายปีหน้าทีก่รอบ 1,850 จุดในไตรมาส 1/2561 คาดเดอืนนี้อาจได้
เหน็ DOWJONES ตกหนกัช่วงสภาคองเกรสประกาศผ่านกฎหมายปฏริปูภาษ ี
 
CPFไตรมาส3โตไม่ต า่กว่า30%หลายปัจจยับวกหนุนปี61เติบโตแกร่ง 
          เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร ไตรมาส 3 โบรกฯ คาดก าไรปกตเิตบิโตไม่ต ่ากว่า 30% จากไตรมาส
ก่อน จากหลายปจัจยับวก ทัง้ช่วงไฮซซีนั การส่งออกเพิม่ขึน้ ต้นทุนวตัถุดบิอาหารสตัวต์ ่า และธุรกจิ
หมูในเวยีดนามขาดทุนลดลงจากราคาหมูฟ้ืนตวั คาด Excess supply ของหมูในเวยีดนามจะลดลง
อย่างมนีัยส าคญั บล.เมยแ์บงก์ฯ ประเมนิปี 61 ก าไร CPF จะเตบิโตแขง็แกร่งขึน้จากธุรกจิในหลาย
ประเทศฟ้ืนตวัและดอกเบีย้จา่ยลดลง แนะน า "ซือ้" ราคาเป้าหมาย (SOTP) 31.60 บาท 
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ดชันีเช่ือมัน่ศก.คนรากหญ้าขยบัเพ่ิม 
          ผอ.ออมสนิเผยดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก ไตรมาส 3 ปี 2560 ปรบัตวัดขีึน้เมื่อเทยีบ
จากไตรมาสที่ 3 โดยมาอยู่ที่ 46.9 คาดไตรมาส 4 ดชันีความเชื่อจะปรบัตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชดั 
ขณะที่มุมมองในอีก 6 เดอืนข้างหน้า ปรบัตวัขึน้มาอยู่ที่ระดบั 48.8 จากแรงสนับสนุนของนโยบาย
การให้สวสัดกิารคนจน ขณะที่ผลส ารวจพฤตกิรรมการออมของคนระดบัฐานรากมสีดัส่วนที่เพิม่ขึ้น 
พบส่วนใหญ่เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วยฉุกเฉินสูงถึง 79.8% ขณะที่การออมเพื่อซื้อบ้านยงัมี
สดัส่วนไมม่าก 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
สินเช่ือ 'เอสเอม็อี' เร่ิมขยบั แบงกก์รงุเทพเผยยอดปล่อยกู้เติบโตเพ่ิม 1% ต่างชาติสนใจร่วม
ลงทุนธรุกิจด้วย  
          แบงก์กรุงเทพแจงสนิเชื่อเอสเอม็อโีคง้สุดทา้ยของปีนี้โตเพิม่ต่อเนื่อง ระบุเอสเอม็อไีทยรุง่นัก
ลงทุนต่างชาตเิขา้มารว่มกจิการเพิม่ขึน้ 
          นายวรีะศกัดิ ์สุตณัฑวบิูลย ์รองผูจ้ดัการใหญ่  ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การขยายตวัของ
สนิเชื่อเอสเอม็อขีองธนาคารโดยรวมยงัขยายตวับา้งเลก็น้อยเพิม่ประมาณ 1% กว่าๆ ส่วนการปล่อย
สนิเชื่อให้กับธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อร่วมลงทุนกบัต่างประเทศของเอสเอ็มอีที่มนีักลงทุนต่างชาติเข้า
มารว่มลงทุน โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางถงึใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ 
 
ไฟเขียวราชการ ซ้ือค่าเงินล่วงหน้า  
          แกก้ฎส่วนราชการเบกิเงนิคงคลงัซือ้เงนิตราต่างประเทศไดก่้อนก าหนด เพิม่ความคล่องตวั 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ที่ปรกึษารฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า เมื่อไม่
นานมานี้คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ได้อนุมตัิร่างระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิและ
การน าเงนิส่งคลงั ซึ่งมสีาระส าคญัแก้ไขปรบัปรุงระเบยีบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บรกัษาเงนิ
และการน าเงนิส่งคลงั พ.ศ. 2551 
      
          #เดลนิิวส ์
 
จงูมือเอกชนดึงตปท.ลงทุน สอท.เมินรฐัเดินหน้าเอง 
          นายเกรยีงไกร เธยีรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า 
ส.อ.ท.อยู่ระหว่างประสานงานน านักลงทุนทีเ่ป็นสมาชกิของส.อ.ท. เดนิทางไปตดิต่อเจรจารว่มทุนกบั
บรษิัทต่างชาติ ที่มเีทคโนโลยสีูงให้เข้ามาลงทุนในไทยโดยตรง โดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติจาก
เยอรมนี เมก็ซโิก ฝรัง่เศส ออสเตรยี สวติเซอรแ์ลนด ์องักฤษ สหรฐัอเมรกิา แคนาดา อสิราเอล ญี่ปุ่น 
เกาหล ีและไต้หวนั เพื่อให้การลงทุนของภาคเอกชนมคีวามคบืหน้า ชดัเจนโดยเรว็ แมว้่าที่ผ่านมา
ภาครฐัจะออกเดนิสายโรดโชวด์งึดูดนกัลงทุนต่างชาต ิเพื่อเขา้มาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายแลว้ก็
ตาม 
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เปิดทางซ้ือเงินนอกจ่ายหน้ี แนะหน่วยงานป้องกนัเส่ียง 
          นายณัฐพร จาตุศรพีทิกัษ์ ทีป่รกึษา รมต.ประจ าส านักนายกรฐัมนตร ีเปิดเผยว่า ขณะนี้ครม.
ได้เห็นชอบร่างกฎหมายของกระทรวงการคลงั เกี่ยวกับระเบียบการเบกิจ่ายเงนิจากคลงั การเก็บ
รกัษาเงนิและการน าเงนิส่งคลงั ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบบัเดมิ เพื่อเปิดทางให้ส่วนราชการที่ก่อ
หนี้ผูกพนัเป็นเงนิตราต่างประเทศ สามารถเบกิเงนิไปซือ้เงนิตราต่างประเทศ ในสกุลเงนิทีต่อ้งจา่ยหนี้
ได ้โดยทยอยซือ้หรอืซือ้ ทัง้จ านวนกไ็ด ้หรอืใหน้ าเงนิไปฝากไวก้บัธนาคารรฐัวสิาหกจิ หรอืธนาคารที่
กระทรวงการคลงัเหน็ชอบ และเมื่อถงึก าหนดหรอืใกลถ้งึก าหนดช าระหนี้ กใ็หน้ าเงนิตราต่างประเทศ
ทีฝ่ากธนาคารไปช าระหนี้ดงักล่าวได ้
 
          #ไทยรฐั 
 
เศรษฐกิจฐานรากดีขึ้น 
          ความเชื่อมัน่การจา่ยหน้ี-หารายไดส้งูขึน้ 
          เปิดผลส ารวจประชาชนระดบัฐานราก พบดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานรากดขีึน้ ขณะทีผ่ล
ส ารวจพฤตกิรรมการออมพบมกีารออมมากขึน้ 
 
บีเ้จ้ากระทรวงดีอี เคาะราคาเน็ตรฐั! 
          ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม(ดอี)ี ไดใ้หบ้รษิทั ทโีอท ี
จ ากัด(มหาชน) เป็นผู้ติดตัง้อินเตอรเ์น็ตไรส้ายให้หมู่บ้านละ 1 จุด จ านวน 24,700 หมู่บ้าน มูลค่า 
15,000 ลา้นบาท ภายใตโ้ครงการอนิเตอรเ์น็ตประชารฐันัน้ ขณะนี้ทโีอทไีดต้ดิตัง้แลว้ 20,000 หมูบ่า้น 
คาดจะติดตัง้ครบเดือน ธ.ค.นี้ แต่จนถึงขณะนี้ยงัไม่สามารถใช้บรกิารได้เพราะกระทรวงดีอียงัไม่
ประกาศค่าบรกิารรายเดอืนท าใหเ้สยีโอกาสมาก  
 
บินไทยเพ่ิมเท่ียวบินบรสัเซลส ์
          ผู้สื่อข่าวไทยรฐัประจ าเบลเยียม รายงานว่า สายการบินไทยได้เพิ่มเที่ยวบินตรงมายัง
สนามบนิบรสัเซลล์ ประเทศเบลเยยีม จาก 4 เที่ยวเป็น 5 เที่ยวต่อสปัดาห์ หลงัประสบความส าเรจ็
อย่างสูงกับเส้นทางการบินจากกรุงเทพสู่กรุงบรสัเซลล์ ซึ่งได้รบัการขนานนามว่าเป็น "Capital of 
Europe" เนื่องจากเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่สหภาพยุโรป หรอื EU และสภายุโรป รวมทัง้องค์กร
ระหว่างประเทศทีส่ าคญั เช่น องคก์ารสนธสิญัญาแอตแลนตกิเหนือ หรอื นาโต(NATO) และองคก์าร
ศุลกากรโลก(WCO) โดยใชเ้ครือ่งบนิแอรบ์สั เอ 350-900 
 
ชงคลงัคืน"แทก็รีฟันด"์ในห้างสรรพสินค้า 
          นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรยีมเสนอให้
กระทรวงการคลงัพจิารณาโครงการการจดับรกิารคนืภาษีมูลค่าเพิม่ ณ จุดขาย(แทก็รฟีนัด์) เช่น ใน
ห้างสรรพสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาจบัจ่ายสินค้าในไทยมากขึ้น 
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เบื้องต้นจะเสนอให้น าร่องทดลองในห้างสรรพสนิคา้ใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลกัก่อน เช่น ย่าน
ราชประสงค ์ภูเกต็ เชยีงใหม่ พทัยา คาดว่าจะหารอืกบักระทรวงการคลงัภายในเดอืน พ.ย.นี้ เพื่อให้
มาตรการออกมาทนัช่วงเดอืน ธ.ค. ทีเ่ป็นฤดกูารท่องเทีย่ว(ไฮซซีัน่)  
 
           
 

--------------------------------------------------- 
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          #กรงุเทพธุรกจิ 
 
เร่งกระตุ้น'ศก.ฐานราก'คลงัสัง่'สศค.'ปลกุลงทุนท้องถ่ิน จ้ีแก้ไขข้อจ ากดัใช้งบ 
          นกัเศรษฐศาสตร-์ภาคธุรกจิ มัน่ใจ"ก าลงัซือ้"ปีหน้าฟ้ืนชดั  
          คลงัจบัตาเศรษฐกจิฐานราก"ทรงตวั" สวนทางภาพใหญ่ฟ้ืน สัง่สศค.หามาตรการกระตุ้นเพิม่ 
มุ่งลงทุนระดบัทอ้งถิน่ จีแ้ก้ไขอุปสรรคใชง้บประมาณ คาดแลว้เสรจ็ใน 2 สปัดาห ์ "ออมสนิ"เผยดชันี
เชื่อมัน่ เศรษฐกจิฐานรากขยบั อานิสงสบ์ตัรสวสัดกิารแห่งรฐัหนุน ดา้นนักเศรษฐศาสตร์-ภาคเอกชน
ระบุธุรกจิปรบัตวัดขีึน้ หวงัปีหน้าก าลงัซือ้ขยายตวัชดัเจน 
 
ผลผลิตเกษตรล้นฉุดราคา'ทรงตวั'ยอดใช้พลงังานพุ่ง 
          สศก.ประเมนิแนวโน้มราคาสนิค้าเกษตรอยู่ในระดบัน่าพอใจ หลงัเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตวั แม้
ปจัจุบนัราคาทรงตวัเหตุ"ผลผลติออกสู่ตลาดมาก" ขณะ "พลงังาน" คาดการใช้พลงังานปีน้ี กลบัสู่
ภาวะปกต ิโตตามจดีพี ีที ่3-4% 
 
รฐัจบัมือเอกชนดนั'โดรนเกษตร'ลด'ต้นทุน-คน' 
          รฐัผนึกเอกชนเดนิหน้าพฒันาเกษตรสมยัใหม่ อุทยานวทิยอุ์บลฯ จบัมอืพนัธมติรธุรกจิดนั"โด
รน" สมรรถนะสูงสญัชาติไทย หนุนเกษตรกรประยุกต์ใช้ ช่วยลดต้นทุน แรงงานคน ทัง้ลดการฟุ้ง
กระจายสารเคมอีนัตราย ด้านผู้เชี่ยวชาญแนะรฐัวางกลไกส่งเสรมิ ในรูปแบบ "1 ต าบล 1 โดรน" รบั
นโยบาย "เกษตรแปลงใหญ่"  
 
'เทคโนโลยี'พลิกค้าปลีกเพ่ิมสะดวก'นักช้อป' 
          เทคโนโลยทีี่ทนัสมยัที่สุดเมื่อ 30 ปีที่แล้วในวงการค้าปลกีส าหรบัหลายคน คงหนีไม่พ้นบตัร
เครดติ แต่ภาพรวมของการค้าปลีกยงัพึ่งพาเงนิสดเป็นหลกัและยงัต้องเดินทางไปจบัจ่ายสนิค้าที่
รา้นคา้ใกลบ้า้นหรอืหา้งสรรพสนิคา้ทีม่ไีมก่ีแ่ห่ง 
 
          #ผูจ้ดัการรายวนั 360 องศา 
 
ร.๑๐พระราชทานส่ิงของช่วยน ้าท่วม เหนือ-อีสาน-กลางอณุหภมิูลด2-4องศา 
          สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเครื่องอุปโภคบรโิภคแก่ชาว จ.หนองบวัล าภู ที่ประสบ
อุทกภยั นายกฯ รบัรายงานสถานการณ์น ้าภาคกลางเริม่คลีค่ลาย สัง่เรง่แก้ปญัหาอยา่งต่อเน่ือง ยนัไม่
ทอดทิ้งผู้ประสบภยั ขณะที่ภาคเหนือ อสีาน อุณหภูมลิดลง 2-4 องศา ภาคกลางและกรุงเทพฯ 1-3 
องศาเซลเซยีส 
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นักกม.ขอสนช.ใช้จิตส านึก ตัง้'ป๊อด-บญุเรือง'นัง่กมธ.ปปช. 
          "ชศูกัดิ"์ ชีก้รณีตัง้ "พชัรวาท-บุญเรอืง" เป็นกมธ.วสิามญัพจิารณากฎหมาย ป.ป.ช. ทัง้ทีม่คีดี
ร ่ารวยผิดปกติอยู่ในชัน้ ป.ป.ช. อาจไม่เข้าเกณฑ์ผลประโยชน์ทบัซ้อนโดยตรง แต่สมควรหรอืไม ่
ขอใหใ้ชจ้ติส านึก 
 
รฐับาลเร่งบมูEEC รถไฟเช่ือม3สนามบิน-ผลิตแรงงานฝีมือ 
          คณะกรรมการนโยบายการพฒันาพื้นที่ EEC ยนัโครงการรถไฟความเรว็สูงเชื่อมพื้นที่ 3 
สนามบนิ จะเริม่สรา้งปลายปีหน้า กพร. ตัง้เป้า 5 ปี ผลติแรงงานฝีมอืป้อน EEC 2.3 ลา้นคน แบงก์
ออมสนิ เผยดชันีเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก ไตรมาส 3 ด ีคาดไตรมาส 4 โตต่อเนื่อง เพราะมมีาตรการ
รฐัหนุน 
 
'ป๊อก'กินรวบขยะทัว่ปท.เปิดช่องเอกชน'เกบ็-ขน' 
          เปิดแผนจดัการขยะ มลูฝอยฉบบัใหม่ของมหาดไทย เปิดช่องใหเ้อกชนเขา้มาเกบ็ขนขยะทัว่
ประเทศ โดยอยู่ในอ านาจการอนุมตัขิอง "มท.1" ซึง่อาจใชว้ธิปีระมลู หรอื "วธิพีเิศษ" กไ็ด ้เผยค่าเกบ็
ขนขยะไมเ่กนิ 120 ก.ก. เดอืนละ 60-102 บาท ค่าก าจดัอกีเดอืนละ 40-70 บาท 
 
รวบ'โมนา'ฆ่าฝงัดินสาวใช้ ซดัเพ่ือน'ทอม'ร่วมลงมือ 
          กองปราบฯ รวบแล้ว "โมนา" นายจา้งโหดฆ่าฝงัสาว 16 ผบช.ก.รุดสอบ รบัสารภาพท าจรงิ 
ซดัทอดเพื่อนชื่อ "ทอม" ร่วมลงมอื สัง่สอบขยายผล คลีค่ลายคดสีะเทอืนขวญั เบื้องต้นแจง้ขอ้หาท า
รา้ยผูอ้ื่นจนถงึแก่ความตาย ประวตัสิุดแสบ ตดิยาเสพตดิ-ทาสการพนนั เช่าบา้นในปอยเปตเขา้บ่อน 
 
นายกฯปรบัครม.อย่าเหลิงอ านาจ 
          "พลัลภ" เตอืน "บิก๊ตู่" ปรบั ครม. อยา่ใหอ้ านาจบงัตา "วรีะ" แฉ คสช. เดนิหน้ายุทธศาสตรช์งิ
มวลชน-อดตีนักการเมอืง เตอืนระวงัประวตัศิาสตรซ์ ้ารอย ปชป. ชง 3 แนวทางในการปรบั ชีเ้ลอืกคน
เหมาะกบังานมากกว่าพวกพ้อง ให้รฐัมนตรทีหารไปพกัผ่อนได้แล้ว "สุรยิะใส" หนุนปรบัใหญ่ เป็น
ของขวญัปีใหมป่ระชาชน 
 
          #โพสตท์เูดย ์
 
ลอยตวัน ้าตาลธ.ค.น้ี กดราคาร่วงลง 3 บาท  
          กอน.เตรยีมพรอ้มลอยตวัราคาน ้าตาลทราย 1 ธ.ค.นี้ ลุน้ราคาขายปลกีใหม่เริม่เดอืนแรกลด 
2-3 บาท/กก. 
          แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่า การประชุม กอน. เมื่อ
วนัที ่31 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เหน็ชอบหลกัการแนวทางการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาล
ทรายและร่างระเบียบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องประมาณ 5 ประเด็น เพื่ อรองรับการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน ้าตาลทรายให้ทนัก าหนด กบัการลอยตวัราคาน ้าตาลทราย วนัที่ 1 ธ.ค.นี้ ซึ่ง
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ได้หารอืกับทุกภาคส่วนแล้ว โดยการค านวณราคาน ้าตาลทรายหน้าโรงงานจะอ้างอิงราคาน ้าตาล
ทรายขาวตลาดลอนดอนนัมเบอรไ์ฟว ์บวกราคาไทยพรเีมยีม ซึง่พจิารณาราคาเฉลีย่เป็นรายเดอืน ใน
เบือ้งตน้คาดว่าการลอยตวัจะส่งผลใหร้าคาขายปลกีลดลง 2-3 บาท/กโิลกรมั (กก.) 
 
เร่งคืนภาษีช็อปป้ิงดนัศก. 'กอบกาญจน์' ชงแท็กรีฟันด์ในห้างหวงัดึงต่างชาติท่องเท่ียวเพ่ิม 
คลงัเลง็ออกมาตรการเสริมปลายปี  
          รฐังดัสารพดัมาตรการดนัเศรษฐกจิโต 4% "กอบกาญจน์" ชงคลงัคนืแทก็รฟีนัด์นักท่องเทีย่ว 
หวงักระตุน้ยอดชอ็ปป้ิงเพิม่เป็น 55% 
          นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกู ร รมว.ท่ องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ
กระทรวงการคลงัพิจารณาโครงการจดับรกิารคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ จุดขาย หรอืแท็กรฟีนัด์ เพื่อ
อ านวยความสะดวก รวมถงึกระตุ้นการใชจ้า่ยสนิคา้และบรกิารของนักท่องเทีย่วต่างชาตใิหเ้ขา้มาชอ็ป
ป้ิงในประเทศไทยมากขึน้ โดยให้น าร่องในห้างสรรพสนิค้าของจงัหวดัท่องเที่ยวหลกัอย่างกรุงเทพฯ 
พทัยา ภเูกต็ ก่อนทยอยใหค้รอบคลุมทุกพืน้ที ่
 
อสงัหาต่างจงัหวดัแห่เล่ียงกม.จดัสรร  
          อสงัหาฯ ต่างจงัหวดัยงัเลี่ยงกฎจดัสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดินแก้ให้ยื่นขอ
อนุญาตจดัสรรจิว๋ 
          แหล่งข่าวจากวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุญาตจดัสรร
ในต่างจงัหวดันัน้ยงัมกีารเลีย่งจดัสรรอยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะใน จ.เชยีงใหม ่เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพฒันาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุญาตการใช้น ้าประปาและไฟฟ้า แต่อาศยัไป
ด าเนินการต่อจากผูป้ระกอบการทีข่ออนุญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็นโครงการขนาดเลก็ไม่เกนิ 
9 ยนูิต 
 
ความเช่ือมัน่รากหญ้าฟ้ืน  
          ออมสนิเปิดเผย ผลส ารวจไตรมาส 3 ความเชื่อมัน่รากหญา้เริม่ฟ้ืน 
          นายชาตชิาย พยหุนาวชียั ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ เปิดเผยว่า ศูนยว์จิยัเศรษฐกจิ ธุรกจิ
และเศรษฐกจิฐานราก ธนาคารออมสนิ ไดท้ าการส ารวจดชันีความเชื่อมัน่เศรษฐกจิฐานราก (จเีอสไอ) 
ประจ าไตรมาส 3 ปี 2560 จากกลุ่มตวัอย่างประชาชนที่มรีายได้ ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ทัว่ประเทศ 
จ านวน 1,941 ราย 
 
เกบ็ภาษีเกินเป้า 700 ล. สรรพากรโล่งอก สญัญาณดีเดือนแรกปีงบประมาณได้แสนล้าน  
          อสงัหาฯ ต่างจงัหวดัยงัเลี่ยงกฎจดัสรรมากโดยเฉพาะเชียงใหม่ แม้กรมที่ดินแก้ให้ยื่นขอ
อนุญาตจดัสรรจิว๋ 
          แหล่งข่าวจากวงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมการขออนุญาตจดัสรร
ในต่างจงัหวดันัน้ยงัมกีารเลีย่งจดัสรรอยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะใน จ.เชยีงใหม ่เนื่องจากพยายามลด
ต้นทุนในการพฒันาโครงการทุกอย่างโดยไม่ต้องการอนุญาตการใช้น ้าประปาและไฟฟ้า แต่อาศยัไป
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ด าเนินการต่อจากผูป้ระกอบการทีข่ออนุญาตถูกต้อง โดยไปสอดแทรกเป็นโครงการขนาดเลก็ไม่เกนิ 
9 ยนูิต 
 
กรุป๊ทวัรร์สัเซียแห่เท่ียวพทัยายาวถึงม.ค.61  
          กรุป๊ทวัรร์สัเซยีแห่เช่าเหมาล าลงอู่ตะเภาเทีย่วพทัยา เกาะชา้ง ยาวถงึตน้ปีหน้า 
          นายสรรเพช็ร ศุภบวรเสถยีร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวนัออก เปิดเผยว่า ในช่วงไฮซี
ซัน่ฤดูกาลท่องเทีย่วมกีลุ่มนักท่องเทีย่วชาวรสัเซยีคุณภาพสูง หรอืกลุ่มเศรษฐเีช่าเหมาล าบนิ ตรงมา
ลงสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-พทัยา-ระยอง โดยประมาณ 80-90% จะมาท่องเที่ยวในเมอืงพทัยา
ส่วนทีเ่หลอืจะกระจายกนัไปตามแหล่งท่องเทีย่วจงัหวดัในภาคตะวนัออก เช่น จ.ระยอง จนัทบุร ีและ 
อ.เกาะชา้ง จ.ตราด 
 
ธกส.ยนั 6 สินค้าเกษตรขยบั  
          ศูนยว์จิยัฯ ธ.ก.ส. แจงราคาสนิคา้เกษตร 6 ชนิด ราคาพุ่ง 
          นายอภริมย์ สุขประเสรฐิ ผู้จดัการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เปิดเผยว่า ศูนยว์จิยัและพฒันา ธ.ก.ส. ได้คาดการณ์ราคาสนิค้าเกษตรเดอืน พ.ย.นี้ มแีนวโน้มปรบั
เพิ่มขึ้น 6 ชนิด ราคาเพิ่มสูงสุดถึง 4% ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว 
ขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ น ้าตาลทรายดบิ มนัส าปะหลงั และกุ้งขาวแวนนาไม หลงัมคีวามต้องการบรโิภค
ภายในประเทศและยอดสัง่ซือ้จากต่างแดนเพื่อใชใ้นเทศกาลปีใหมเ่พิม่ขึน้ 
 
กพท.เร่งเคร่ืองปลดลอ็กบินเข้าสหรฐั  
          กพท.เตรยีมเสนอ เอฟเอเอแก้ไขการบนิเดอืน ม.ค. 2561 หวงัเสรจ็ทนัรองรบัตารางบนิฤดู
หนาว 
          นายจุฬา สุขมานพ ผูอ้ านวยการส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผย
ว่า ขณะน้ีอยู่ระหว่างการแก้ไขปญัหาข้อบกพร่อง 40 ข้อ เพื่อปรบัอันดบัของสายการบินไทยให้
กลบัมาอยู่ในระดบัปกต ิหลงัถูกส านักงานบรหิารการบนิแห่งชาตขิองสหรฐัอเมรกิา (เอฟเอเอ) จ ากดั
การบินของไทย โดยเตรยีมเชิญให้เอฟเอเอมาประเมินเบื้องต้น (Pre-Audit) ในเดือน ม.ค. 2561 
หลงัจากนัน้จะเชญิมาทดสอบของจรงิในเดอืน ม.ีค.ต่อไป 
 
          #ไทยรฐั 
 
พากนัต่ืนตาพระเมรมุาศวิจิตรงดงาม 
           ปชช.ต่างตืน้ตนัใจคดิถงึในหลวงร.9 
          ประชาชนแห่เขา้ชมพระเมรุมาศและนิทรรศการงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชอย่างลน้หลามและเป็นระเบยีบมากขึน้ แมบ้างช่วง
ตอ้งรอควินานเป็นชัว่โมง ตื้นตนัไดเ้หน็ความตัง้ใจของทมีช่างจดัท าลวดลายสุดวจิติร ขณะทีบ่างส่วน
เหน็ดว้ยทีไ่มเ่ปิดใหข้ึน้ชมชัน้ 1 และ 2 ของพระเมรมุาศเพราะห่วงเกดิความเสยีหาย 
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สลายสรีรธาตทุ่านปัญญา 
          'พระเทพ'พระราชทานเพลงิ คนแน่นขนดัวดัชลประทาน 
          สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเสด็จฯพระราชทานเพลงิศพ "หลวงพ่อ
ปญัญานนัทภกิขุ" อดตีเจา้อาวาสวดัชลประทานรงัสฤษดิ ์ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย ขณะทีศ่ษิยานุ
ศษิยพ์ุทธศาสนิกชนทัว่ทุกสารทศิหลัง่ไหลเขา้รว่มงานสลายสรรีธาตุ "หลวงพ่อปญัญานนัทภกิข"ุ แน่น
วดั 
 
สาวโหดยอมรบัฆ่าน้องน ้าเดก็สาว16ฝงัดิน 
          ควา้ขวดน ้าหอมทุบจนช ้า ล่ามโซ่ปล่อยตายคาบา้น กองปราบบุกจบั-เมาแอ๋ 
          ชุดสบืสวนกองปราบฯตามลากคอนายจา้งสาวโหดคารสีอรต์จงัหวดัฉะเชงิเทราในสภาพเมา
ยาเสพตดิแอ๋ "พล.ต.ท.ฐติริาช" ผบช.ก. รุดสอบปากค าด้วยตวัเอง ผูต้้องหาใหก้ารรบัสารภาพทุกขอ้ 
กล่าวหาแต่ยงัปกปิดข้อเท็จจรงิบางส่วนเพราะไม่สอดคล้องกับหลักฐาน ประกาศใครเกี่ยวข้อง
ด าเนินคดทีุกคน แฉผู้ต้องหาเป็นนักพนันตวัยงทุกครัง้ที่เล่นเสยีจะหาเรื่องท ารา้ยเหยื่อวยั 16 เป็น
ประจ า วนัเกดิเหตุใช้ขวดน ้าหอมทุบหน้าและร่างกายจนบอบช ้าหนักแถมยงัล่ามโซ่ทิ้งไว้ให้เสยีชวีติ
คาบา้นในกรุงเทพฯ วางแผนเอาศพไปเผาทีว่ดัอา้งเป็นต่างดา้วตายแต่ไมส่ าเรจ็เลยรว่มกบัพวกขนศพ
ไปฝงัดนิในจงัหวดัเพชรบุร ี
 
ใต้พายพุดั-ซดัเรือล่ม ภาคอ่ืนอณุหภมิูลงอีก 
          คลื่นพายุถล่มเรอืน าเที่ยวล่มกลางทะเลพงังา 16 นักท่องเที่ยวชาวจนีลอยคอกลางน ้าโชคดี
ช่วยไว้ทนั ส่วนจงัหวดัภาคใต้ทัง้เมอืงคอน สงขลา นราธวิาส ฝนถล่มหนักแต่ยงัไม่มนี ้าท่วมมเีพยีง
คลื่นสูงในทะเลส่งผลกระทบบา้นเรอืนรมิทะเล ขณะที่ภาคเหนือและอสีานหนาวลงอกี เขตรกัษาพนัธุ์
สตัวป์่าภูหลวงอุณหภูมลิดเหลอื 10 องศาฯ ภูชี้ฟ้าทีเ่ชยีงราย 10 องศาฯ ดา้นกรมอุตุฯระบุวนัที ่7-11 
พ.ย.น้ี อุณหภมูสิงูขึน้แต่ภาคใตฝ้นยงัหนกั 
 
บ๊ิกตู่เร่ิมเฟ้นรมต.ใหม่ขบัเคล่ือนงาน  
          โหรคมช.ชีช้่องม'ีนกัการเมอืง' 
          โหร คมช.ท านายปรบั ครม.เดอืนนี้หรอือย่างช้าไม่เกนิต้น ธ.ค. ชีจ้ะได้คนหลากหลายอาชพี
เขา้มาช่วยท างานเพื่อบา้นเมอืง ฟนัธงปรบัประมาณ 10 ต าแหน่ง นักการเมอืงโผล่ร่วมดว้ย เผย "บิก๊
ตู่" ไดร้ายชื่อพจิารณาบา้งแลว้มทีัง้ทหาร ขรก. พลเรอืน แนวโน้มค่อนขา้งชดัลดสดัส่วนทหาร เน้นหา
คนมาป ัน่ผลงานทิ้งทวน ปชป.แนะอย่าปรบัแค่คนต้องปรบัวธิที างานด้วย เห็นควรด้วยให้ทหารไป
พกัผ่อน "ยะใส" ขอนายกฯใจกล้าๆรือ้ใหญ่เป็นของขวญัปีใหม่ให้ประชาชน โพลกว่ารอ้ยละ 70 หนุน
ปรบั ครม. ด้าน พท.ยงัตามตื๊อปลดลอ็กโหนโพลขย่ม "บิก๊ตู่" ก.แรงงานแยม้ซื้อเครื่องสแกนม่านตา
เรง่พสิจูน์สญัชาตต่ิางดา้ว "จรนิทร"์ ยนัอธบิดจีดัหางานโดนเดง้ไม่เกีย่วปมเกยีรว์่างชงเรือ่งจดัซือ้ 
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สาวนักธรุกิจดบัคาเบนซ!์ 
          พุ่งเสยีบทา้ยรถพ่วงยเูทริน์ งดัศพในสภาพพงัยบัทัง้คนั 
          นกัธุรกจิสาวซิง่เบนซเ์สยทา้ยรถพ่วงถูกอดัก๊อบป้ีดบัอนาถ ขบัรถจะไปโรงงานโดยวิง่ตามหลงั
รถคู่กรณีถงึทีเ่กดิเหตุรถพ่วงเบรกเพื่อจะเลีย้วกลบั ผูต้ายเบรกไมท่นัพุ่งชนอดัทา้ยเสยีงดงัสนัน่รถพงั
ยบัทัง้คนั หน่วยกู้ภยัต้องช่วยกนังดัเอาศพออกอย่างทุลกัทุเล พ่อและครอบครวัมารบัศพด้วยสหีน้า
เศรา้เผยเพยีงแต่ว่าท าธุรกจิส่วนตวั 
 
'ตนู'ว่ิงต่อไปถึงเทพา  
          ทิง้อาการเจบ็กดัฟนัท าเป้า โชวก์ตีาร-์รอ้งแสงสุดทา้ย 
          "ตูน บอดีส้แลม" สลดัอาการเจบ็หลงัออกวิง่ต่อวนัที ่5 หลงัต้องหยุดพกักลางคนัขณะวิง่จาก 
จ.ยะลา มาถงึ อ.โคกโพธิ ์จ.ปตัตานี ทมีงานต้องคอยแนะน าชาวบา้นไมใ่หถ่้ายเซลฟ่ี ตน้เหตุท าใหเ้อน็
และกลา้มเนื้ออกัเสบ ระหว่างทางแฟนคลบัน ากตีารโ์ปร่งมาใหเ้ซน็ชื่อเป็นทีร่ะลกึนักรอ้งหนุ่มเลยเล่น
เพลง "แสงสุดทา้ย" โชวเ์รยีกเสยีงปรบมอืกกึกอ้งก่อนออกวิง่ต่อเขา้เขต อ.เทพา จ.สงขลา เป็นจงัหวดั
ที ่3 รวมระยะทาง 174 กม. ยอดเงนิบรจิาคไดแ้ลว้กว่า 79 ลา้นบาท  
 
           
 

-------------------------------------------- 
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่6 พฤศจิกำยน 2560 

  

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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