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 รถจักรยานยนต์ ล้ม คนขับถูกพ่วงเฉี่ยวชน เสียชีวิต 1 ราย 
วันที่ 22 มีนาคม 2557 เวลา 21.30 น. เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ถูกเฉ่ียวชน เสียชีวิต 1 
ราย บนถนนในหมู่บ้านโพธิ์พัฒนา.หมู่ 9 ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรพบกับ
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซุกิ อากีร่า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เสียหลักล้มลงตรงไหล่ถนน  และใน
ที่เกิดเหตุบนก็พบกับร่างของ นายสิงห์ วรวาท อายุ 40 ปี บ้านเลขท่ี4 หมู่5 ต าบลคณฑี 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเขียว กางเกงขายาวสีขาว  นอนหงายอยู่
ที่พ้ืนถนน บริเวณศีรษะ มีกองโลหิตเป็นลิ่ม พบว่ากะโหลกศีรษะแตก บาดแผลฉกรรจ์เป็นเหตุ
ให้เสียชีวิต  
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เพลิงไหม้บ้านพ่อเฒ่าวอดทั้งหลัง 
วันที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 12.00 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนไม้ ของนายหวั่น ยิ้มบุปผา 
อายุ 73 ปี ข้างปั๊มน้ ามัน ต าบลคลองพิไกร อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร วอดไป
ทั้งหลัง ไม่มีรายงานของผู้บาดเจ็บ ส่วนสาเหตุรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจที่เกิดเหตุ 
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พายุถล่ม คลองขลุงไฟช็อตหมดสติ คลองลานอ่วม 80 หลัง 
จากพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง เมื่อเวลาประมาณ  18.30 น. ของวันที่ 21 มี.ค.58 
ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับหลายจุด ลมพัดบ้านเรือน อาคาร เสียหาย หลายแห่ง ในพ้ืนที่ต าบล
คลองลานพัฒนา และต าบลสักงาม อ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 80 หลังคา
เรือน  ส่วนในเขตอ าเภอคลองขลุง มีต้นไม้หักโคล่นขวางถนนหลายพื้นท่ี ที่บ้านถนนงาม ต้นไม้
ทับสายไฟฟ้าขาดที่บ้านท่าคล้อ ต าบลวังบัว บ้านวังยาง บ้านวังแขม มีรถประชาชนเสียหลัก
พลิกคว่ าบริเวณบ้านคลองเจริญบาดเจ็บเล็กน้อย1ราย และอีก1รายเป็นช่างไฟที่ดูแลเครื่องปั้น
ไฟ เกิดเหตุถูกไฟฟ้าช็อตจนหมดสติ  
สรุปการคาดหมายสถานีอุตุนิยมวิทยาก าแพงเพชรในช่วงวันที่ 22-25 มี.ค. บริเวณภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลม
กระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกได้บางแห่งในบริเวณภาคเหนือข้อควรระวัง  อันตรายบ้านเรือน
และสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง จากพายุฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรง 
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สาวไทรงาม ขับเก๋ง ส่ายตกข้างทางชนกับต้นไม้เสียชีวิต 
วันที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 15.30 เกิดอุบัติเหตุรถตกถนนชนต้นไม้ข้างทางเสียชีวิต บนถนน
สายก าแพงเพชร พิจิตร หลักกิโลเมตรที่ 3 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร รถ
เก๋งฮอนด้าซีวิค สีบอนด์ หมายเลขทะเบียน กค 7394 ก าแพงเพชร สภาพรถหลังคาเปิด 
ด้านข้างรถมีรอยยุบเข้าไปในตัวเก๋ง ภายในห้อง เก๋งที่นั่งคนขับมีร่างของหญิงสาวนอนหงาย
พาดตัวไปที่เบาะโดยสารด้านซ้าย เสียชีวิตติดคาอยู่ในซากรถ ชื่อนางสาวรัตนาภรณ์ ควร
สมบัติ อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ต าบลหนองทอง อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร เอกสารภายในรถยังระบุว่าเพ่ิงส าเร็จการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณุโลก และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา 
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สธ. ขยับสถานะอสม. เป็น “นักจัดการสุขภาพ”ภาคประชาชน และเป็น “ไอดอล”ชุมชน คนรักษ์
สุขภาพ 
เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ปีนี้ประกาศขยับสถานะอสม.กว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ 
เป็นนักจัดการสุขภาพ ภาคประชาชน  ร่วมท างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมหมอครอบครัว ดูแลสุขภาพ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งเป็น ไอดอลชุมชน คน
หวงชีวิตและหวงสุขภาพดี ขยายผลถึงทุกหลังคาเรือน  รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย
ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน วางรากฐานการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งการให้บริการด้านสาธารณสุขประชาชน โดยเฉพาะบริการดูแลขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนสามารถ
เข้าถึง มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกหลังคาเรือน 
เป็นที่ปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง และมีบริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ต้องพ่ึงพิง คนในครอบครัวช่วย
ดูแล 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ไม่มีรักษาไม่หายและอยู่ในระยะสุดท้ายชีวิต โดยมี
นโยบายพัฒนายกระดับอสม.ให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน และจะอบรมอสม.จ านวน 250,000 คน 
ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลสุขภาพ 5 กลุ่มวัย ได้แก่ สตรีและเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัย
ท างาน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งจะท าให้อสม.มีศักยภาพ เพื่อร่วมท างานกับทีมครอบครัว และปฎิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแกนน าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงการเจ็บป่วยของชุมชน  โดยเฉพาะด้าน
อุบัติเหตุจราจร ซึ่งไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุนี้มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ขณะเดียวกัน
นายกรัฐมนตรีได้ฝากความหวังในวาระการปฎิรูปประเทศไทย พลังอสม.จะมีส่วนช่วยลดความขัดแย้ง 
สร้างความปรองดองเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ได้ 
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รมว.สธ. ชี้สปสช. ถูกตรวจสอบการท างานจากป.ป.ท. เป็นเรื่อง “ด”ีเพื่อทราบปัญหาและการแก้ไข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้การที่สปสช. ถูกตรวจสอบการท างานจากป.ป.ท. เป็นเรื่อง “ดี” 
ก าชับสปสช.ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เพ่ือให้ทราบปัญหาและสิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไข ยืนยันกระทรวง
สาธารณสุขและสปสช. จะท างานกันใกล้ชิดมากขึ้นใช้กลไกการปรึกษาหารือ ไว้วางใจกันพร้อมเดินหน้า
ท างานร่วมกันเพ่ือประโยชน์ประชาชน ขณะนี้พยายามท าให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและสปสช.ให้มากขึ้นกว่าเดิม ร่วมกันมองปัญหาใช้กลไกในการแก้ไขปัญหาต้องยอมรับว่า
การท างานมา 12 ปีของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มีการปรับปรุงการท างานกันมาตลอด ทั้ง
ในเรื่องของกลไกการเงินของสปสช. ชุดสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ ในส่วนของกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะเป็นผู้จัดบริการหากมีปัญหาติดขัดในเรื่องการท างาน ก็ให้มาคุยกันให้มากขึ้นใช้
กลไกการปรึกษาหารือ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยตนจะคอยช่วยดูแล มาใช้กระบวนการทบทวนข้อมูล
ข้อเท็จจริงและการปรับ เพ่ือให้เกิดความสะดวกคล่องตัวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนท าให้ผู้ท างาน
สบายใจที่จะท างานภายใต้ระบบหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคิดว่าใช้เวลาไม่นานที่จะ
กลับมาเหมือนเดิม เพราะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกับสปสช.ก็ก าลังเดินหน้าท างานไปด้วยกัน 
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“รมช.สธ.”น าทีมผู้บริหาร หามาตรการลดปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ พร้อมใช้ทีมหมอ
ครอบครัวเป็นกลไกส าคัญ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่พร้อมผู้บริหาร ร่วมหาแนวทาง
จัดการปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือ 
พร้อมดันทีมหมอครอบครัวร่วมเฝ้าระวังและเยี่ยมผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง หากหมอกควันเกินค่า
มาตรฐานมากประชาชนควรอยู่ในบ้าน หลีกเลี่ยงท ากิจกรรม หรือออกก าลังกายนอกบ้าน 

- ส านักสารนิเทศ กระทรวง
สาธารณสุข 

สธ. เตรียมเสนอ ครม.ขยายสิทธิรักษาคนไทยที่ยังไร้รัฐไร้สัญชาติเพิ่มเกือบ 3 แสนคน 
พร้อมงบกว่า 400 ล้านบาท 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอครม.พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสิทธิด้าน
การรักษาพยาบาลสาธารณสุขคนไร้รัฐไร้สัญชาติระยะเร่งด่วน โดยคืนสิทธิเพ่ิมอีก 285,171 
คน มีผลทันที พร้อมเสนอของบประมาณในปี 2558 ให้โรงพยาบาลตามชายแดนวงเงิน 412 
ล้านบาท ยันผู้รับบริการไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ
และยั่งยืน โดยเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1.เสนอให้สิทธิหรือขยายสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุข ให้บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
เพ่ิมเติมอีกจ านวน 285,171 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ตามมติครม.
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่ได้จัดสรรให้คนไร้รัฐไร้สัญชาติไปแล้ว 457,409 คน เนื่องจาก
ขณะนั้นยังอยู่ระหว่างการส ารวจ ประกอบด้วย ผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวมถึงบุตรที่
กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียน มีเลขประจ าตัว13หลักแล้ว จ านวน 208,631คน เด็กและ
นักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ ในประเทศไทย ซึ่ งได้รับสิทธิขั้น พ้ืนฐานด้านการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ระหว่างการจัดท าทะเบียนและก าหนดเลขประจ าตัว 13 หลัก อีก
จ านวน 76,540คน  เพ่ือให้ได้รับสิทธิด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติอนุมัติ 2.เสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2558 วงเงิน 412 ล้านบาท เพื่อให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรให้โรงพยาบาล 
โดยเฉพาะที่อยู่ตามแนวชายแดน  เพ่ือจัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลดังกล่าว 
และ 3.เสนอกรอบยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิในการบริการสาธารณสุขของบุคคล
ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทยในภาพรวมทั้งระบบ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืนระยะยาว   และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ ในการจัดหลักประกันสุขภาพแก่ทุกคนบนแผ่นดินไทย ซึ่งขณะนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดท าร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การจัดสรรหลักประกันสุขภาพส าหรับคนทุกคนบน
แผ่นดินไทย 2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาวิกฤตการคลังจากการให้บริการสาธารณสุขแก่
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิในประเทศไทย 3.ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
บุคคลที่มีสถานะและสิทธิที่ไร้หลักประกันสุขภาพอย่างครบวงจร และ 4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศในการแก้ปัญหาสถานะและ
สิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลในบริบทของประชาคมอาเซียน 

 



ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
ข่าวกระทรวงสาธารณสุข 

-  ส านักสารนิเทศ กระทรวง
สาธารณสุข 
 

สธ.เผยคนทั่วโลก เสียชีวิตจากเหตุ “ดื่มน้ าไม่สะอาด” ปีละ 500,000 คน เฉลี่ยนาทีละ1 
คน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เร่งตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยน้ าดื่มคนไทยทุก
ประเภททุกพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐาน  โดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน ขาดแคลนน้ าปีนี้ เผยผลการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าดื่มในครัวเรือนไทยล่าสุดในปี2556 พบผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียงร้อยละ 33 
โดยเฉพาะน้ าตู้หยอดเหรียญผ่านเกณฑ์ไม่ถึงครึ่ง ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ความสะอาดด้าน
แบคทีเรีย รองลงมาคือสีขุ่น และกระด้าง องค์การอนามัยโลกเผยขณะนี้ประชากรทั่วโลก
เสียชีวิตจากการดื่มน้ าไม่สะอาดปีละ 500,000 คน ส่วนไทยพบป่วยปีละ 1 ล้านกว่าคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่มาแหล่งข่าว ประเด็นข่าว 
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

- ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะ
กิจแห่งประเทศไทย  
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๒๐.๑๕ น. 

 

๑. ปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ตั้งแต่การบดบัง
วิสัยทัศน์ในการคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจราจรทางอากาศ กระทบต่อการท่องเที่ยว 
ขณะนี้ก็มีการหลีกเลี่ยง ในพ้ืนที่ที่มีหมอกควัน หลายพื้นท่ีด้วยกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของ
ประเทศ ระยะยาวยังส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนที่ต้องสูดรับเอาฝุ่นละอองขนาด
เล็กเข้าไปสะสมในร่างกาย อาจจะท าให้สุขภาพร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปในระยะเร่งด่วนนั้น
ผมได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม ได้บูรณาการ การจัดก าลังเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือเพ่ิมเติมอย่างเต็มท่ี
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภูเขาสูงยากต่อการเข้าถึง และขอความร่วมมือจากพ่ีน้องเกษตรกรที่ยังคงเผา
ป่า หาของป่าต่าง ๆ หรือเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งมีทุกพ้ืนที่ 
๒. เรื่องของการเผาวัสดุทางการเกษตร ขณะนี้ก็ได้ให้แก้ปัญหาทั้งระบบ โดยกระทรวง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย เข้าไปดูในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดทุก
พ้ืนที่ นอกจากจะเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมายแล้ว มีผลกระทบต่อผู้อื่น และกระทบต่อประเทศ
ด้วย ขอความร่วมมือให้มีการบูรณาการคนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน ในบาง
พ้ืนที่ บางชุมชน ที่ไม่เป็นปัญหา เพราะชุมชนนั้นมีความเข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
๓. ส าหรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ 
สัปดาห์นี้ ซึ่งยังคงมีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเรา 
เช่น จีน ที่ IMF ประมาณการว่าเศรษฐกิจจะต่ ากว่า 7% เปน็ปีแรก และ ญี่ปุ่น ยังคงชะลอตัวต่ า
กว่า 1% ในส่วนของยุโรป ในส่วนของประเทศอเมริกา ขณะนี้เรายังคงค้าขายได้ ยังไม่ได้มากนัก 
แต่ก็ดีข้ึน เป็นที่แน่นอนว่าการชะลอตัวของประเทศเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการส่งออกของ
บ้านเรา การเจรจาขายสินค้า การลงนามใน MOU ในส่วนของการชนะประมูลการเสนอขายข้าว
ให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ จ านวนอีก 2 แสนตัน นอกจากนั้น รัฐบาลก าลังเร่งด าเนินการขยายเขต
การค้าชายแดน มีคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตามท้ัง 2 คณะ เพ่ือจะเร่งรัดให้เกิดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษให้ได้โดยเร็ว เพ่ือเป็นการขยายฐานการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน และอาจจะ
เป็นศูนย์กระจายสินค้าที่รับการผลิตจากในประเทศที่ได้รับสิทธิเรื่อง GSP (ระบบสิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป) มาด้วย อีกประเด็นส าคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุง
กฎหมาย ในเรื่องของการกีดกัน ในเรื่องทางการค้าของต่างชาติ เช่น เราได้มีพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) การค้างาช้าง และ พ.ร.บ. สัตว์สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ภายใต้อนุสัญญาไซเตส 
(CITES) พ.ร.บ. ประมง 
๔. เรื่องตลาดชุมชน ธงฟ้า และในการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย ลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในทุกระดับทุกพื้นที่ ขอให้ท าให้มากข้ึน การให้สินเชื่อทางการเกษตร ให้เกษตรกรมี
แหล่งเงินทุน การจัดตั้งโรงสีชุมชน ธนาคารปุ๋ย ธนาคารเมล็ดพันธุ์ มีการเร่งด าเนินการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย จับมือกันทุกอย่าง ขณะนี้เศรษฐกิจยังอยู่ใน
ช่วยชะลอตัว ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบอยู่บ้างพอสมควร เพราะว่าเรามีเศรษฐกิจในการ
ส่งออก 70% ของGDP ส่งออกประมาณ 70% เพราะฉะนั้นถ้า 70% ลดลง ส่งออกได้ลด GDP 
ก็ลดลง ตามสัดส่วน  



๕. การลงทุนภาครัฐขณะนี้ลงได้ถึง 90% โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการ
พื้นฐานต่าง ๆ ได้ด าเนินการและมีเม็ดเงินลงไปแล้ว เช่น การท าถนนของกรมทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท รัฐบาลได้อนุมัติเพ่ิมเติมไปเป็นวงเงินทั้งสิ้นถึง ประมาณ 40,000 ล้านบาท ใน
ส่วนของการบริหารจัดการน้ า ปรับระบบชลประทาน ขุดลอกคูคลอง ต้องเตรียมการตั้งแต่วันนี้ 
เพราะให้เป็นนโยบายไปแล้ว รวมความท้ังสิ้นเรื่องน้ า เรื่องถนนในระยะแรกประมาณ 8 หมื่น
ล้านบาท 
๖. การลงทุนระบบป้องกันอุทกภัยอีกประมาณ 180,000 ล้านบาท อันนี้รวมความไปถึง
การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานระบบราง รถไฟ รถไฟฟ้า ก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น
ระยะ ๆ  
๗. เรื่องการวางรากฐานการขนส่งมวลชนระบบราง การพัฒนาที่เราร่วมกับจีนเมื่อ
ปลายปีนั้นก็ลงนามความร่วมมือไป มีการประชุมมาครั้งที่ 3 แล้ว ในกรอบยุทธศาสตร์ที่จะต้อง
ท ากันว่า ในกรอบยุทธศาสตร์ของไทยได้วางแผนใน 2558 – 2565 แล้วทยอยท าไปก็แล้วแต่
รัฐบาลหน้าจะท าต่อ เราอยู่แค่ไหนก็ท าแค่นั้นส่งต่อ  
๘. เรื่องรถไฟ ขณะนี้ตกลงกันได้ชั้นต้น มีทั้งในเรื่องของการก่อสร้างทางราง ซึ่งจะต้องเริ่ม
จากการกระบวนการเวนคืนที่ดินที่ไทยจะต้องรับผิดชอบ เราจะแยกเป็น 4 เส้นทาง กรุงเทพฯ – 
แก่งคอย 133 กิโลเมตร แก่งคอย - มาบตาพุด 246.5 กิโลเมตร แก่งคอย - นครราชสีมา 138.5 
กิโลเมตร นครราชสีมา - หนองคาย 355 กิโลเมตร จะเริ่มท าการก่อสร้างช่วงที่ 1 และ 2 ภายใน
เดือนตุลาคมนี้ ยืนยัน และก่อสร้างช่วงที่ 3 ที่ 4 ภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่จะไปจบภายในปี
หน้า หรือปีต่อไป ก็เป็นการตามระยะเวลา จะท าให้เร็วที่สุด  
๙. เรื่องการใช้ยางพาราท าถนน และอ่ืน ๆ ได้สั่งการไปแล้ว ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่ง
ด าเนินการด้วยต้องการให้เอายางมาใช้ให้มากท่ีสุดในขณะนี้ และหาทางว่าจะท าอย่างไรให้การ
ลงทุนของต่างประเทศใช้ผลผลิตภายในประเทศนี้บ้างบางทีก็ติดในข้อตกลง ใน Free Trade 
Area : FTA (ข้อตกลงการค้าเสรี) ในกติกาว่า การค้าลงทุนต้องอะไรอย่างไร วันนี้ก็เข้มงวดอยู่
แล้ว ต้องใช้ 60 % ขึ้นไป 70 80 90 ไปสั่ง 100 % คงล าบากตอนนี้ 
๑๐.  เรื่องการบริหารจัดการน้ า รัฐบาลต้องแก้ ร่วมมือกับประชาชนระยะแรกก็เร่งด่วน 
ซ้ าซากพวกนี้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพืช ก็ต้องไปดูน้ าน้อยใช้ปลูกได้ที่ไหน เรื่องการปลูกป่า
รักษาต้นน้ าวันนี้ก็ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดระเบียบที่ดินของรัฐบาลนี้ ต้องมีทั้งพ้ืนที่ปฏิรูป 
มีทั้งพ้ืนที่ที่ให้เป็นสิทธิของชุมชนในการท ากิน ไม่ได้เป็นโฉนด ใช้ท าร่วมกัน  
๑๑.  เรื่องพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ต่าง ๆ หลาย พ.ร.บ. ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักใน
เรื่องท่ีท่านจะใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น พ.ร.บ.ของกระทรวงยุติธรรม คนจนมีคดีความ ก็ไป
ติดต่อที่กระทรวงยุติธรรม  
๑๒. การร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน ท าทุกอัน พ.ร.บ.การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora :CITES) มีผลประโยชน์ต่อการค้า ระดับ ขนาดของประเทศ และประชาชนด้วย 
 
 
 



๑๓. เรื่องของ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ ต่อไป
ก็มี Digital Economy ก าลังจะท าในเดือนสิงหาคมนี้ จะเปิดประมูล 4G แล้วก็จะท าในทุกมิติ 
ทั้ง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยาการสาธารณสุข และศูนย์ Data Center ในส่วน
ของ Economy การค้า เรื่องการศึกษา e-Learning การน าเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทั้งหมดวันนี้โลกเขาใช้ Social เหล่านี้แล้ว ใช้ระบบเทคโนโลยีระดับสูง เราก็ต้องท าเพ่ือให้เกิด
ภาพรวมของช่องทางการติดต่อสื่อสาร ในการใช้ประโยชน์  
 

 


