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แห่ลงทุนเพ่ือนบ้านท า'ค้าชายแดน'ส่ออาการไม่สดใส 
Source - กรงุเทพธุรกจิ (Th) 
 
          ปราณ ีหมืน่แผงวาร ี
          กระทรวงพาณชิย ์ประเมนิว่า ปี 2560 เศรษฐกจิโลกจะขยายตวั 3.4%  สูงกว่าปี 2559 ทีผ่่านมา ที่
ขยายตวั 3.1%  เป็นที่มาว่า แนวโน้ม การค้าระหว่างประเทศของไทยปีนี้ น่าจะสดใสตามทศิทางการค้า
โลก  อนัเป็นทีม่าของเป้าหมายการส่งออกทัง้ปี 2560 ทีข่ยบัมา อยูท่ี ่5% 
          ทัง้นี้ หนึ่งในยุทธศาสตรก์ารหารายได้ จากต่างประเทศของไทยไดก้ าหนดเรื่องการคา้ชายแดนไว้
โดยปีน้ี ตัง้เป้าหมายว่าจะต้องมมีูลค่าเพิม่ขึ้น 1.8 ล้านล้านบาท จากปี 2559ที่มมีูลค่าขยายตวัจรงิเพยีง 
1.2 ลา้นลา้นบาท ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไวว้่า ปี 2559 ทีผ่่านมาการคา้ชายแดนจะมมีลูค่า 1.7 ล้าน
ลา้นบาท 
          ในการแถลงผลการค้าระหว่างประเทศเดือน ม.ค. 2560  นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร 
ผูอ้ านวยการ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารคา้ กล่าวว่า การคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนเดอืน 
ม.ค. 2560 หดตวั ที ่15.1% โดยเป็นผลจากการหดตวัของการน าเขา้เป็นหลกั 
          ขณะที่การส่งออกขยายตวัต่อเนื่องมรีายละเอยีด ดงันี้ การค้าชายแดน (ระหว่างไทยกบัมาเลเซยี 
เมยีนมา สปป.ลาว และกัมพูชา) มมีูลค่า 73,722 ล้านบาท ลดลง 15.0%  แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 
49,650 ลา้นบาท ขยายตวั 0.4%  ส่วนการน าเขา้มมีลูค่า 24,072 ลา้นบาท ลดลง35.5% 
          ในขณะทีก่ารคา้ผ่านแดน (สงิคโปร ์จนีตอนใต้ เวยีดนาม) มมีลูค่า 15,260 ลา้นบาท ลดลง 15.1%  
รวมการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนมมีลูค่าทัง้สิน้ 88,981 ลา้นบาท ลดลง 15.1% 
          "มูลค่าการน าเข้าแก๊สจากเมยีนมา หายไป 6.9 พนัล้าน น ามาจดทางบญัชีไม่ทนั จงึฉุดตวัเลข
การค้าชายแดน ส่วนการที่  ส่งออกไป สปป.ลาว ลดลง เป็นผลจากระเบียบการเก็บภาษีวีเอท ี
(ภาษมีลูค่าเพิม่) ของฝ ัง่ลาวทีท่ าใหส้นิคา้มรีาคาสงูขึน้ทนัท"ี นางสาวพมิพช์นก กล่าว 
          ส าหรบัภาพรวมการค้าชายแดนและผ่านแดน  ปี 2559 ที่ผ่านมา พบว่า มทีศิทางที่ไม่สดใส เริม่
จากมลูค่าการคา้ทีไ่ม่เป็น ไปอย่างทีต่ ัง้เป้าไว ้ที ่1.7 ลา้นลา้นบาท แต่การคา้จรงิ มเีพยีง 1.2 ลา้นลา้นบาท 
ขยายตวั 1.81% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า 6.9 แสนล้านบาท ขยายตวั 4.11% การน าเข้า มูลค่า 5.09 
แสนลา้นบาท ลดลง 1.16% ส่งผลใหท้ัง้ปี 2559 ไทยเกนิดุลการคา้จากการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดน 
มลูค่า 1.82 แสนลา้นบาท 
          นายนิยม ไวยรชัพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการความร่วมมอื เศรษฐกจิกบัประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวว่า มูลค่าการค้าชายแดนปีนี้ ไม่น่าจะ
เป็นไปตามเป้าหมายที ่1.8 ลา้นลา้นบาท เพราะสาเหตุส าคญั คอื การคา้ชายแดนของไทยเริม่ส่ออาการไม่
สดใส 
          จากปจัจยัส าคญั 2 ประการ แบ่งเป็นปจัจยัจากสถานการณ์ปจัจุบนั และปจัจยัจากสถานการณ์
ระยะยาวอนัเกิดจากการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกจิที่ท าให้ผู้ประกอบการไทยต้องออกไปลงทุนในประเทศ
เพื่อนบา้น เนื่องจากองคป์ระกอบการลงทุนในประเทศเริม่ไม่อ านวย เช่น ค่าแรงงาน สถานการณ์ตลาดใน
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ประเทศลดความต้องการสินค้าบางชนิดลง แต่ตลาดในเพื่อนบ้านกลบัขยายตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงสภาพ
เศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้านเอง ที่ส่วนใหญ่มมีลูค่าผลติภณัฑม์วลรวมประเทศ (จดีพี)ี ขยายตวัเฉลี่ย 
6-7 % มาอยา่งต่อเนื่องตลอด 4-5 ปีทีผ่่าน 
          ส่งผลให้การลงทุนหลัง่ไหลไปยงัปลายทางคือประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งเป็นทัง้ทุนจาก
ประเทศไทยเองและทุนจากต่างประเทศนอกภูมภิาค 
          "เมื่อการลงทุนอยู่ในประเทศนัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็น กมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมา หรอืแมแ้ต่เวยีดนาม ก็
ท าใหค้วามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าเขา้สนิคา้จากเพื่อนบา้นอยา่งไทยลดลง ส่งผลทนัทใีหม้ลูค่าการคา้ลดลงอยา่ง
ต่อเนื่อง" นายนิยม กล่าว 
          ส่วนปจัจยัที่กระทบต่อการคา้ชายแดน ที่มาจากสถานการณ์ปจัจุบนัไดแ้ก่ ปญัหาค่าเงนิทีป่ระเทศ
เพื่อนบา้นโดยเฉพาะมาเลเซยี และ เมยีนมา แขง็ค่าขึน้ อย่างมาก เช่น  เงนิรงิกติมาเลเซยี แขง็ค่าขึน้ 7-8 
บาทต่อรงิกติ เมยีนมา แขง็ค่าจาก 100 จ๊าตต่อ 3 บาท มาอยู่ที ่2.60 บาท ท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้จากไทย 
มรีาคาสูงขึน้ทนัท ีส่งผลให้ปรมิาณการซื้อลดลง ซึ่งมาเลเซยี เป็นด่านการคา้ชายแดนที่มมีูลค่าสูงสุดเมื่อ
เทยีบกบัด่านการคา้อื่นๆทัว่ประเทศ 
          นายนิยม กล่าวอกีว่า อกีปจัจยัเฉพาะหน้าที ่ท าใหก้ารค้าชายแดนลดลง คอื เศรษฐกจิของ หลาย
ประเทศไม่ดเีท่าทีค่วร ท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้ชะลอตวั ซึ่งสาเหตุนี้จะพบไดจ้ากประเทศทีม่กีารค้าสนิค้าน า
มนัและพลงังานกบัไทยเป็นส าคญั เช่น มาเลเซยี และเมยีนมา 
          "คดิว่าปญัหาที่ท าให้การค้าชายแดนไม่สดใสเท่าที่ควร มาจากสถานการณ์ปจัจุบนั ที่เป็นไปตาม
สภาพเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ไทย รวมถงึปญัหาเรื่องกฎระเบยีบทางการคา้ทีไ่ม่เอื้อต่อการคา้ชายแดน 
เช่น การห้ามรถบรรทุกสนิค้าเข้าไปอกีฝ ัง่ของประเทศหน่ึงท าให้ต้องขนถ่ายสนิค้ามขี ัน้ตอนเพิม่โดย ไม่
จ าเป็น" 
          นอกจากนี้  ยงัมีประเด็นการไม่ยอมรบัทางกฎหมายเรื่องการใช้ค่าเงนิในการท าการค้าจรงิที่
ชายแดน เช่น  การใช้เงนิบาทบรเิวณชายแดนเมยีนมา ซึ่งมกีารใช้เงนิบาทการค้ากนัจรงิถึง 70%   ใน
รปูแบบโพยก้วน แต่เงนิบาทเหล่านัน้ ไม่สามารถน าไปใชไ้ม่เมยีนมาไดอ้ย่างกวา้งขวาง ขณะเดยีวกนัการ
เขา้มาใชใ้นฝ ัง่ไทยกไ็มส่ะดวกเท่าทีค่วร ซึง่ประเดน็เหล่าน้ี ต้องมาพูดคุยกนัอย่างเปิดอกและเปิดใจทัง้สอง
ฝา่ยเพื่อใหก้ารคา้เตบิโตอยา่งเขม้แขง็รว่มกนั 
          การค้าพฒันาการค้าชายแดนจะต้องไม่คดิแต่เพยีงประเดน็การมุ่งน าสนิค้าออกไปส่งยงัประเทศ
เพื่อนบา้นเพยีงอย่างเดยีว เพราะในความเป็นจรงิ กฎระเบยีบทางการคา้ต่างๆ จะไม่สามารถเจรจาใหม้ผีล
ทางปฏบิตั ิทีส่่งผลดต่ีอการคา้ได ้ถา้ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงยงัอยูใ่นภาวะทีเ่สยีเปรยีบทางการคา้ 
          เปิดยทุธศาสตรค์า้ชายแดน 
          กระทรวงพาณิชย ์ตัง้เป้าหมายมลูค่าการค้าชายแดน ปี 2560ไว้ที ่1.8 ลา้นล้านบาท จากปี 2559 
ทีม่มีลูค่าอยูท่ี ่1.2 ลา้นลา้นบาท 
          ยุทธศาสตร์การค้า 3 หลักคือ  1.การปลดล็อกอุปสรรคการค้า  (UNLOCK)ได้แก่ จดัประชุม 
ภายใต้กรอบความร่วมทางเศรษฐกิจ การจดัท าข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership)  
การจดัประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการลงทุนกบัประเทศเพื่อนบา้น 
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          2. การผกัดนัการค้า (UNLEASH) ได้แก่ จดังาน Thailand -Myanmar Trade Expo 2017 ที่อ.แม่
สอด จ.ตาก (21-24 ม.ีค.2560) การส่งเสรมิและสนับสนุนภาคเอกชนไทย จดัตัง้ศูนยก์ระจายและเปลีย่น
ถ่ายสนิคา้ การจดัคณะผูแ้ทนการคา้และการลงทุนเยอืนประเทศเพื่อนบา้นและภูมภิาค 
          3.การยกระดบัการค้า (UPLIFT)ได้แก่ จดัอบรมและสมันาเพื่อส่งเสรมิการค้าการลงทุนชายแดน
และเขตพฒันาเศรษฐกิจพเิศษ การจดัโครงการส่งเสรมิเครอืข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ในภูมภิาค ซแีอลเอ็มว ี
(กมัพชูา สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีนนาม ) 
          นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสรมิการค้าชายแดนและประเทศเพื่อนบา้น ทีป่ระชุม เมื่อวนัจนัทรท์ี ่
17 ต.ค. 2559ทีผ่่านมา  ได้มขีอ้เสนอขอให้รฐับาลอนุญาตให้รถบรรทุกของประเทศเพื่อนบ้านสามารถวิง่
เขา้มาขนส่งสนิคา้ในประเทศไทยจนถงึเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษได้ 
          ซึง่จะส่งผลใหธุ้รกจิดา้นคลงัสนิคา้ การขนส่งและโลจสิตกิสร์วมทัง้ ธุรกจิต่อเนื่องอื่นๆ เกดิขึน้ไดใ้น
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตวัทางการค้าและการพฒันาภูมภิาคภายใต้เขต
พฒันาเศรษฐกจิพเิศษเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐับาลซึง่ขณะนี้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งก าลงัประสานงาน
เพื่อผลกัดนัใหม้ผีลในทางปฏบิตัต่ิอไป 
 
          มูลค่าการค้าชายแดนปีน้ี ไม่น่าเป็นไปตามเป้าเพราะสาเหตุส าคญั คอื การค้าชายแดนของไทย 
เริม่ส่ออาการไมส่ดใส 
          'เศรษฐกจิของหลายประเทศไมด่เีท่าทีค่วร ท าใหก้ารน าเขา้สนิคา้ชะลอตวั' 
 
หอการค้าร่วมดนั ThaiGAP เปิดช่องพืชผกัแบกะดินขึ้นห้าง 
Source - เวบ็ไซตไ์ทยรฐั (Th) 
 
          นายชูศกัดิ ์ชื่นประโยชน์ ประธานคณะกรรมการสถาบนัส่งเสรมิคุณภาพเกษตรไทย สภาหอการคา้
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นบัวนัประเทศคู่คา้โดยเฉพาะในแถบยุโรป ใหค้วามส าคญัเรือ่งสุขอนามยัและ
มาตรฐานการผลติมากขึน้ หากผู้ประกอบการไม่ปรบัเปลี่ยนระบบการผลติ อนาคตผกัผลไมไ้ทยส่งออก
อาจมปีญัหาทัง้สิง่ปลอมปน แมลงศตัรพูชื รวมทัง้สารตกค้าง เพื่อให้สนิค้าไทยได้คุณภาพและมาตรฐาน
เป็นทีย่อมรบั สภาหอการคา้ฯ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน และ สวทช. จดัโครงการ
ยกระดบัและพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการดา้นผกัและผลไมเ้พื่อขยายตลาดสู่ AEC ดว้ย ThaiGAP ขึน้ 
          “มาตรฐาน ThaiGAP เป็นมาตรฐานทีภ่าคเอกชนน ามาใชใ้นการจดัการคุณภาพการผลติผกั ผลไม ้
และยงัเป็นมาตรฐานระบบการผลิตที่ค านึงถึงสวสัดิภาพของผู้ปฏิบตัิการ สิ่งแวดล้อม ซึ่งเทียบเท่ากับ
มาตรฐาน Global GAP ทีท่ ัว่โลกใหก้ารยอมรบั” 
          ส าหรบัขัน้ตอนกระบวนการปฏบิตั ินางสุวภิา วรรณสาธพ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการส านักงานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) บอกว่า จะเริม่ตัง้แต่การบรหิารจดัการฟารม์ พืน้ทีเ่พาะปลูก 
การจดัการพนัธุ์พืช ดนิ น ้า ปุ๋ ย และการจดัการศตัรูพืช โดยค านึงถึงสวสัดภิาพเกษตรกร สิง่แวดล้อมที่
สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดทุ้กขัน้ตอน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตัง้แต่เริม่โครงการมผีู้ประกอบการที่ผ่าน 
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การรบัรองทัง้หมดจ านวน 26 ราย สนิค้าที่ผ่านการรบัรองจะมรีหสัควิอารโ์ค้ด เพื่อให้ผู้บรโิภคใช้สมารท์
โฟนสแกนตรวจสอบต้นทางการผลติผกั ผลไม้ ตัง้แต่การปลูก กระทัง่ถงึผู้ซื้อว่ามขี ัน้ตอน กระบวนการ
อยา่งไรในการควบคุมสนิคา้ใหป้ลอดภยัและมคีุณภาพ 
          ดา้น นางเสาวณี วเิลปะนะ กรรมการผูจ้ดัการ บจก.คงิ อนิเตอร ์ฟรทุส ์หนึ่งในผูป้ระกอบการทีเ่ขา้
ร่วมโครงการฯ บอกว่า เมื่อก่อนเป็นเพยีงชาวสวนผลิตกล้วยหอม ส่งขายตลาดสี่มุมเมอืงและตลาดไท 
บางครัง้ขายกลว้ยไม่หมดต้องขนกลบั เพื่อสรา้งช่องทางการขายให้มากขึน้ จงึเขา้ไปตดิต่อห้างคา้ส่ง ทุก
แห่งรบัซื้อหมด แต่มขี้อแมต้้องกลบัไปท ามาตรฐานการเพาะปลูกก่อน และจากการสงัเกตในห้างจะมแีต่
ผลไมจ้ากต่างประเทศ จงึอยากน ากล้วยของตวัเองเขา้ไปขายบ้าง จงึเขา้ร่วมโครงการ ThaiGAP ทุกวนันี้
นอกจากกลว้ยหอมสามารถวางขายในโมเดริน์เทรด ยงัสามารถส่งออกไปยงัยุโรป อเมรกิา รวมทัง้ญี่ปุน่ได้
อกีดว้ย. 
 
คอลมัน์: กระจกไร้เงา: หืดแน่..ดนัส่งออกโต 5% 
Source - ไทยโพสต ์(Th) 
 
          อโณทยั ชุมไชยโย 
          เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สภาพฒัน์ฯ ไดร้ายงานตวัเลขผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ หรอืจดีพีขีองปี 2559 ขยายตวั 3.2% ต่อ
ปี พรอ้มกบัคาดการณ์ว่าเศรษฐกจิปี 2560 จะขยายตวัที ่3-4% 
          เหตุผลประกอบที่สภาพฒัน์ฯ คาดว่าเศรษฐกจิปีนี้จะขยายตวัได ้3-4% มาจากปจัจยัสนับสนุน นัน่
คอืภาคการส่งออกจะกลบัมาขยายตวัเป็นบวก 2.9% เนื่องจากมสีญัญาณว่าเศรษฐกจิปีนี้เป็นไปในทศิทาง
ที่ดขี ึน้จากปี 2559 อีกทัง้ยงัมหีลายปจัจยัหนุน ทัง้การเร่งตวัขึน้ของการผลติภาคเกษตร, แรงขบัเคลื่อน
จากการลงทุนภาครฐัทีย่งัมอีย่างต่อเนื่อง การจดัท างบรายจ่ายเพิม่เตมิ 1.9 แสนลา้นบาท และรายไดจ้าก
การท่องเทีย่ว 
          อย่างไรกด็ ีเศรษฐกจิไทยปี 2560 ยงัมขีอ้จ ากดัและปจัจยัเสีย่งทีต่้องตดิตาม ไดแ้ก่ 1.ทศิทางและ
แนวนโยบายของประธานา ธบิดคีนใหม่ของสหรฐั 2.ผลการเจรจาและความสมัพนัธ์ทางการ ค้าระหว่าง
องักฤษและสหภาพยุโรป 3.เงื่อนไขทางการเมอืงและการเลอืกตัง้ของประเทศส าคญัในสหภาพยุโรป 4.
ความคบืหน้าของ การเจรจาในการแก้ไขปญัหาของกรซี 5.ปญัหาความอ่อนแอของสถาบนัการเงนิในยุโรป 
และ 6.ปญัหาเสถยีรภาพเศรษฐกจิของจนี 
          ขณะที่ศูนยว์จิยั ธนาคารไทยพาณิชย ์หรอือไีอซ ีประเมนิว่า เศรษฐกจิไทยปี 2560 จะขยายตวัที่
ระดบั 3.3% และได้คงประมาณการน้ีเอาไว้ โดยมองว่าเศรษฐกจิไทยจะฟ้ืนตวัจากผล กระทบจากปจัจยั
ชัว่คราว และจะเริม่ขยายตวัดขีึน้เป็นล าดบัจากภาคการท่องเทีย่วทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั และแรงหนุนของการใชจ้่าย
ในประเทศ 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่28 กุมภำพันธ์ 2560 

  

          อไีอซยีงัมองว่าการเตบิโตของเศรษฐกจิในครึง่ปีหลงั จะดกีว่าครึง่ปีแรก โดยจะมแีรงส่งจากก าลงั
ซื้อภาคครวัเรอืนที่เพิม่ขึน้ หลงัจากครวัเรอืนบางส่วนหมดภาระการผ่อนช าระรถยนต์จากโครงการรถคนั
แรก ซึง่จะเหน็ผลชดัในช่วงครึง่ปีหลงั 
          ขณะเดยีวกนั ภาครฐัยงัคงมแีนวโน้มอดัฉีดเมด็เงนิลงสู่ระบบเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง โดยมปีจัจยั
บวกใหม่อย่างงบกลางปีมูลค่า 1.9 แสนล้านบาทที่ได้รบัการอนุมตัไิปเมื่อวนัที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา นับเป็น
เม็ดเงนิที่จะลงสู่ระบบเศรษฐกิจราว 1.4 แสนล้านบาท หรอืคิดเป็น 1.3% ของจดีีพี ผ่านการลงทุนใน
โครงการขนาดเลก็ในต่างจงัหวดัทัว่ประเทศ 
          ไปดูความหวงัก้อนใหญ่ของเศรษฐกจิไทยกนัดกีว่า นัน่คอื "การส่งออก" ซึง่อยู่ในความรบัผดิชอบ
ของกระทรวงพาณชิย ์
          เดมิกระทรวงพาณิชย์ตัง้เป้าไว้ว่า จะผลกัดนัการส่งออกปีน้ีให้ขยายตวัดสีุด 3% แต่คงไม่เป็นที่
ถูกใจนายสมคิด จาตุศรพีิทักษ์ รองนายกรฐัมนตรดี้านเศรษฐกิจสกัเท่าไหร่ จงึได้ปรบัตัวเลขใหม่เป็น
ขยายตวั 5% ในการประชุมมอบนโยบายให้ผู้อ านวยการส่งเสรมิการคา้ในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย)์ เมื่อ
วนัที ่20 ก.พ.ทีผ่่านมานี่เอง 
          นายสมคดิระบุว่า "การเตบิโต 5% ถอืเป็นเป้าทา้ทาย เพราะถ้าไมต่ัง้เป้าหมายไวสู้ง ประเทศกเ็ดนิ
ต่อไปไม่ได้ แต่ยอมรบัว่ายงัมีเรื่องความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะเศรษฐกิจประ เทศยกัษ์ใหญ่ ซึ่งทูต
พาณิชยจ์ะต้องวิง่แข่งท างาน และไม่ต้องไปเชื่อค าท านายเศรษฐกจิต่างๆ เพราะสถานการณ์เปลีย่นแปลง
ไดต้ลอดเวลา" 
          ไปดเูบือ้งลกึเบือ้งหลงัในการประชุมทูตพาณิชยท์ัว่โลกเมือ่วนัที ่20 ก.พ.ทีผ่่านมากนัสกัหน่อย โดย
ครัง้นี้กระทรวงพาณิชย ์โดยกรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ ไดเ้ชญิภาคเอกชน ทัง้สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และที่ปรกึษารายภูมภิาค หรอื Regional Advisor ทีม่ซีอีี
โอจากบรษิทัเอกชนขนาดใหญ่เป็นทีป่รกึษา เขา้รว่มประชุมดว้ย 
          ก่อนหน้าน้ี นางอภิรด ีตนัตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ได้ตัง้เป้าหมายการส่งออกในปี 2560 เติบโต 
2.5-3.5% แต่หลงัจากทีน่ายสมคดิไดพ้ดูในทีป่ระชุม ขอใหก้ระทรวงพาณิชยต์ัง้เป้าหมายส่งออกใหเ้ป็นเป้า
ทา้ทายและเป็นเป้าเชงิรกุ นัน่แหละนางมาล ีโชคล ้าเลศิ อธบิดกีรมส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เรยีกว่า 
"อยู่เป็น" จงึได้น าเสนอแผนส่งออกปี 2560 ว่าจะขยายตวั 5% แบ่งเป็นตลาดจนีโต 4% ฮ่องกงโต 4% 
สหรฐัโต 3.2% สหภาพยุโรปโต 3.0% ลาตนิอเมรกิาโต 3.0% ญี่ปุ่นโต 4% รสัเซยีและซไีอเอส โต 12.5% 
ตะวนัออกกลางโต 2% แอฟรกิาโต 2.5% อาเซยีนโต 5% แบ่งเป็นอาเซยีนเดมิ 5 ประเทศโต 4.0% ซแีอล
เอม็วโีต 6.4% 
          คนท างานคงตอ้งวิง่กนัขาขวดิแน่ เพื่อใหบ้รรลุเป้าโต 5% ตามทีร่องนายกฯ สมคดิทุบโต๊ะ 
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เหนือ-อีสานคึกคกัปรองดอง'มะกนั'จ้ีเปิดปชช.มีส่วนร่วม 
Source - มตชิน (Th) 
 
          ทูตสหรฐัพบ'บิก๊ป้อม'หวงัโรดแมปเดนิตามแผนสู่ประชาธปิไตย-ปรองดอง หนุนประชาชนมสี่วน
รว่ม เหนือ-อสีานเตรยีมเวทเีสนอแนะคกึคกัตลอดเดอืนมนีาฯ 
          ทตูมะกนัหวงัไทย'ปชต.-ปรองดอง' 
          เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงกลาโหม นายกลนิ ที. เดวสี์ เอกอัครราชทูตสหรฐัอเมรกิา
ประจ าประเทศไทย เดนิทางเข้าการเขา้เยีย่มคารวะ พล.อ.ประวติร วงษ์สุวรรณ รองนายกรฐัมนตร ีและ
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม โดยภายหลงัการหารอืประมาณ 1 ชัว่โมง นายเดวสี์กล่าวว่า ได้หารอื
เกี่ยวกบัความสมัพนัธท์วภิาคไีทย-สหรฐั โดยปรกึษาหารอืกนั 2-3 เรื่อง และค่อนขา้งลงลกึในรายละเอยีด 
พรอ้มทัง้ขอบคุณประเทศไทยทีเ่ป็นเจา้ภาพจดัการฝึกรว่มผสมคอบรา้โกลด ์2017 อยา่งดเียีย่ม 
          "นอกจากนี้ ยงัไดคุ้ยเรื่องกระบวนการสรา้งความปรองดอง และ โรดแมปสู่ประชาธปิไตย ซึง่ไทยมี
การพฒันาและด าเนินการอยูต่ลอดเวลา พล.อ.ประวติรกบ็อกว่าเป็นไปตามแผนทีป่ระกาศไว ้ซึ่งสหรฐักต็ัง้
ความหวงัว่าโรดแมปจะสามารถเดนิไปไดต้ามแผนงานสู่ประชาธปิไตยและความปรองดอง โดยทัง้สองเรือ่ง
ควรใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม แต่รายละเอยีดทีพู่ดระหว่างหารอืไม่ขอเปิดเผยตรงนี้ ต้องใหเ้กยีรตริอง
นายกฯ ส่วนการก าหนด วนั เวลา เลอืกตัง้คงเป็นเรือ่งทีไ่ทยจะก าหนด" นายเดวสีก์ล่าว 
          'บิก๊ป้อม'ปลืม้พรรครว่มปรองดอง 
          พล.อ.ประวติร กล่าวถึงคืบหน้าการสร้างความปรองดอง ว่า ไปได้ด้วยดี ทุกพรรคการเมอืงให้
ความร่วมมอืพรอ้มตอบรบัเขา้ร่วมพูดคุยรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรองดอง ส่วนกรณี
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) เชญินายวฒันา เมอืงสุข แกนน าพรรคเพื่อไทย (พท.) เขา้รายงานตวั
ทีก่องทพัภาคที ่1 ไม่ทราบรายละเอยีด เป็นเรื่องของ คสช.ที่ตดิตามความเคลื่อนไหวของนายวฒันา เชื่อ
ว่าทุกคนเขา้ใจรฐับาล และคสช. แต่มบีางคนท าเหมอืนไมเ่ขา้ใจ 
          แอมเนสตีไ้ทยเชื่อส าเรจ็ยาก 
          ด้านนายช านาญ จนัทรเ์รอืง นักวชิาการอิสระ ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์กรแอมเนสตี ้
อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย กล่าวว่า การจดัเวทดีงักล่าวเชื่อว่าไม่ประสบผลส าเรจ็ เป็นเรื่องไม่งา่ย ถ้า
ง่ายคงท าไปนานแล้ว แต่ถือเป็นเรื่องที่ดีที่มจีุดเริม่ต้น เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ให้ กอ.รมน.หรอืฝ่ายความ
มัน่คงว่า ได้จดัเวทพีูดคุยกนัแล้ว แต่เรื่องปรองดองต้องใช้เวลา เพราะคู่ขดัแย้งไม่ใช่เฉพาะนักการเมอืง
เท่านัน้ ยงัมปีระชาชนและกลุ่มต่างๆ ทีเ่รยีกรอ้งสทิธ ิเสรภีาพ และความเท่าเทยีม 
          "แนวทางแก้ปญัหาปรองดอง ควรเริม่จากคน้หาความจรงิเป็นอนัดบัแรก เพราะความขดัแยง้มทุีก
กลุ่ม ทุกส ีทุกองคก์ร เพื่อแสวงหาขอ้เทจ็จรงิ ต้นเหตุทีเ่กดิความขดัแยง้ก่อนท าการสอบสวน พรอ้มปฏริปู
สถาบนั หรอืองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้ง ก่อนรูร้กัสามคัค ีให้อภยั ไม่แบ่งแยก หากจดัเวทเีพื่อสรา้งภาพ กเ็หมอืน
ซุกขยะใตพ้รมเท่านัน้" นายช านาญกล่าว 
          'เสีย่ไก่'พบทหารตามค าเชญิ 
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          ทีบ่รเิวณป ัม๊ ปตท.ภายในสนามเสอืปา่ นายวฒันา เมอืงสุข แกนน า พท. กล่าวถงึกรณีที ่คสช.เชญิ
ไปพูดคุยท าความเขา้ใจในกองทพัภาคที ่1 ว่า เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์ไดร้บัโทรศพัทจ์ากผูบ้งัคบักองพนั
ทหารราบที ่3 กรมทหารราบที ่21 รกัษาพระองค ์(ร.21 พนั 3 รอ.) ระบุว่าทางการต้องการรบัทราบขอ้มูล 
และขอเชญิไปพบที่กองทพัภาคที่ 1 เมื่อเหน็ว่าเป็นการเชญิดว้ยไมตรจีงึได้ตอบตกลง และนัดหมายวนันี้ 
เวลา 10.00 น. โดยผูบ้งัคบักองพนัคนดงักล่าวแจง้ว่าตามขัน้ตอนจะมหีนังสอืเชญิ โดยจะน าหนังสอืมาให้
บรเิวณป ัม๊ ปตท.ในสนามเสอืปา่ 
          เชื่อไมถู่กหลอกกกัตวั 
          "ช่วงนี้เป็นบรรยากาศของความปรองดอง มกีารเชญิมาอย่างสุภาพ ผมกต็อ้งมา หากไม่มากห็าว่า
ไมป่รองดอง และไมก่งัวลว่าจะมกีารกกัตวั เพราะท่านเชญิมาใหม้าบอกขอ้มลูเท่านัน้ หากมกีารกกัตวั กข็อ
พูดแบบตรงๆ ว่าเป็นการเจา้เล่ห์เพทุบาย จะจบัก็จบัเลย ไม่ต้องใช้วธิ ีให้มาแล้วกกัตวั เชื่อการพูดคุยคง
เป็นไปไดด้ว้ยด ีและคงใชเ้วลาไมน่าน" นายวฒันากล่าว 
          ผูส้ ื่อขา่วรายงานว่า จากนัน้เจา้หน้าทีท่หารจากกองทพัภาคที ่1 ไดน้ าหนังสอืเชญิมาใหน้ายวฒันา 
และขบัรถน านายวฒันาเขา้ไปในกองทพัภาคที ่1 
          ต่อมาเวลาประมาณ 13.00 น. นายวฒันาจงึเดนิทางกลบัออกมาจากกองทพัภาคที่ 1 โดยไม่ให้
สมัภาษณ์สื่อมวลชนแต่อยา่งใด 
          'วฒันา'โพสตอ์อกจาก ทภ.1 
          จากนัน้ นายวฒันาไดโ้พสตเ์ฟซบุ๊กว่า "ออกมาแลว้ครบั" ระบุว่า วนัน้ี เวลา 10.00 น.ไปพบ พล.ท.
อภริชัต ์คงสมพงษ์ แมท่พัภาคที ่1 ตามค าเชญิ นัง่รถไปกบันายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและ
น้องๆ ทีข่อไปเป็นเพื่อน พล.ท.อภริชัต์เชญิใหเ้ขา้ไปคุยในหอ้งท างานเป็นส่วนตวัเรื่องแนวทางสรา้งความ
ปรองดอง เนื่องจากตนปฏิเสธการเป็นตวัแทนของพรรคที่จะไปพูดคุยกับ ป.ย.ป. ที่กระทรวงกลาโหม 
พล.ท.อภริชัต์จงึตอ้งเชญิมาพูดคุยต่างหากเพื่อเป็นขอ้มลู การสนทนาสิน้สุดประมาณ 13.00 น. จากนัน้ได้
ใหน้ายทหารขบัรถน าออกมาจากกองทพัภาคเป็นอนัเสรจ็ภารกจิ 
          'บิก๊ตู่'ปฐมนิเทศขรก.2ม.ีค. 
          ที่ท าเนียบรฐับาล นายสุวทิย ์เมษินทรยี ์รฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรฐัมนตร ีในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิตามกรอบการปฏริูปประเทศ ยุทธศาสตรช์าติ และการสรา้งความ
สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กล่าวถึงความคืบหน้ าการขับเคลื่อนงานของ ป.ย.ป.ในภาพรวมว่า 
คณะกรรมการเตรยีมการยุทธศาสตรช์าตซิึง่ก ากบัดแูลโดย พล.อ.อ.ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีจะมี
การประชุมในวนัที ่1 มนีาคม จากนัน้วนัที ่3 มนีาคม จะประชุมคณะกรรมการเตรยีมการปฏริปูประเทศ ซึง่
ก ากบัดูแลโดย พล.อ.ธนะศกัดิ ์ปฏมิาประกร และ พล.ร.อ.ณรงค์ พพิฒันาศยั รองนายกรฐัมนตร ีและใน
วนัที่ 6 มนีาคม ช่วงเช้า คณะผู้ทรงคุณวุฒขิอง ป.ย.ป.ทัง้ 39 คน จะเขา้พบ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะที่ช่วงบ่ายจะประชุมคณะ
กรรมการบรหิารราชการแผ่นดนิเชงิยทุธศาสตร ์(มนิิ คาบเินต) 
          นายสุวทิยก์ล่าวอกีว่า ส าหรบัการจดัอบรมหลกัสูตรส าหรบัขา้ราชการระดบัปลดักระทรวง อธบิดี
กรม และหลกัสูตรการเตรยีมขา้ราชการเพื่อสรา้งวสิยัทศัน์ตามการท างานของ ป.ย.ป. จะมกีารปฐมนิเทศ
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ในวนัที ่2 มนีาคมนี้ อมิแพค เมอืงทองธานี มผีูเ้ขา้ร่วมงานน้ีประมาณ 1,000 คน ประกอบดว้ยหวัหน้าส่วน
ราชการ ปลดัและรองปลดักระทรวง อธบิดแีละรองอธบิดกีรมต่างๆ ผูว้่าฯและรองผูว้่าฯ โดยนายกฯจะเป็น
ประธานเปิดงาน พรอ้มกบัมอบนโยบายเกีย่วกบัแนวคดิของ ป.ย.ป. 
          เชยีงใหมจ่ดั6เวทพีดูคุย 
          ในส่วนการเตรยีมความพรอ้มจดัเวทรีบัความฟงัความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเพื่อความปรองดอง 
ในพืน้ทีต่่างจงัหวดันัน้เป็นไปอย่างคกึคกั โดยทีห่อประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าฯเชยีงใหม่ ในฐานะผู้อ านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน (ผอ.รมน.) จ.
เชยีงใหม่ แถลงว่า จงัหวดัและ กอ.รมน.จงัหวดั จะจดัเวท ี6 ครัง้ ครัง้แรกวนัที่ 1 มนีาคม ครัง้ที ่2 วนัที ่3 
มนีาคม ครัง้ที ่3 วนัที ่8 มนีาคม ครัง้ที ่4 วนัที ่10 มนีาคม ครัง้ที ่5 วนัที ่15 มนีาคม และครัง้ที ่6 วนัที ่17 
มนีาคม ทีห่อประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 
          นายปวิณกล่าวอีกว่า จะเชิญผู้ร่วมประชุม 4 กลุ่ม คือ กลุ่มการเมืองท้องถิ่น กลุ่มนักวิชาการ 
สื่อมวลชน กลุ่มขา้ราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม กลุ่มผู้น าชุมชน จติวญิญาณ
และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการรฐั กลุ่มละ 50 คน รวม 200 คน โดยครัง้แรกไดเ้ลอืกผูน้ าทอ้งถิน่ เขา้
ร่วมประชุมเป็นกลุ่มแรก โดยประเด็นการพูดคุยจะอยู่ในกรอบที่ก าหนดไว้ 10 เรื่อง อาท ิการเมอืง การ
ปกครอง ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิ สงัคม การพฒันาแหล่งน ้า ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจะวเิคราะห ์
ประมวลผล เพื่อน ารวมกบัระดบัภาคและส่งใหก้องทพัภาคที ่3 และ กอ.รมน.ส่วนกลาง ภายในวนัที ่21-22 
มนีาคม 
          'เชยีงราย-พษิณุโลก'พรอ้ม 
          ส่วนที่ห้องจอมกิตติ ศาลากลาง จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าฯเชียงราย เป็น
ประธานการประชุมหวัหน้าส่วนราชการทุกหน่วย แถลงว่า จ.เชียงรายมกี าหนดจะจดัเวทีแสดงความ
คดิเหน็ 4 ครัง้ ในวนัที ่6-8-9 และ 10 มนีาคมนี้ ณ ห้องจอมกติต ิประกอบดว้ย 4 กลุ่มเป้าหมาย คอื กลุ่ม
นักการเมอืงท้องถิน่ กลุ่มนักวชิาการนักศกึษา กลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้น าชุมชนประชาชน เพื่อ
แสดงความคดิเหน็ 10 ประเดน็ เพื่อผลสรุปจากการรบัฟงัความคดิเหน็ทัง้หมดเสนอกองทพัภาคที ่3 และ
รฐับาลต่อไป 
          ทีห่อ้งประชุม 772 ศาลากลาง จ.พษิณุโลก นายศุภชยั เอี่ยมสุวรรณ ผูว้่าฯพษิณุโลก เป็นประธาน
การประชุมหารอื พร้อมเตรยีมจดัเวทีรบัฟงัแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามคัคีปรองดอง โดย
แบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1.กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม  2.กลุ่ม
นักวชิาการ กลุ่มองค์กรพฒันาเอกชน สื่อมวลชน วนัที่ 8 มนีาคม 3.กลุ่มข้าราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
พนักงานวสิาหกิจ หอการค้าจงัหวดั วนัที่ 13 มนีาคม และ 4.กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น าจติวญิญาณ ชาวบ้าน 
กลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม กลุ่มทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นจากโครงการภาครฐั วนัที ่17 มนีาคม 
          มทภ.2ประชุม20จว.อสีาน 
          ทีห่อ้งประชุมศรพีชัรนิทร ์สโมสรร่วมเรงิไชย ค่ายสุรนาร ีจ.นครราชสมีา พล.ท.วชิยั แชจอหอ แม่
ทพัภาคที่ 2 ร่วมประชุมผู้บรหิารงานด้านความมัน่คงพื้นที่ 20 จงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีาน) 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจงัหวดัในฐานะ ผอ.รมน.จงัหวดั รองผู้ว่าราชการจงัหวดั และผู้บงัคบัการ
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หน่วยทหารทีข่ ึน้ตรงกบักองทพัภาคที ่2 กว่า 150 คน เพื่อมอบนโยบายขบัเคลื่อนแผนงานการรบัฟงัความ
คดิเหน็เพื่อสรา้งความสามคัคปีรองดอง 
          พล.ท.วิชัยกล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 2 ได้จดัตัง้คณะกรรมการรบัฟงัความคิดเห็นในพื้นที่ทัง้ 20 
จงัหวดัอสีาน ม ีผอ.รมน.จงัหวดั เป็นกรรมการ พรอ้มใหก้ารสนบัสนุนอย่างเตม็ทีใ่นทุกดา้น ก าหนดกรอบ
เวลาด าเนินงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที ่23 มนีาคมน้ี 
          "แนวทางการรบัฟงัความคดิเห็นในพื้นที่ภาคอีสาน ม ี4 ขัน้ตอนปฏบิตัิ ได้แก่ การรบัฟงัความ
คดิเหน็ การประชุมกลุ่มย่อย การจดัเวทสีาธารณะ และการจดัท าสญัญาประชาคมจากประชาชนทุกภาค
ส่วนใหค้รอบคลุม และครบถ้วน เพื่อใหป้ระเทศก้าวขา้มความขดัแยง้ต่างๆ และเดนิหน้าไปสู่ความสามคัคี
ปรองดองต่อไป" แมท่พัภาคที ่2 กล่าว 
          สปท.ดนักม.ปฏริปูสื่อยคุ5จ ี
          ที่รฐัสภา พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธกิารขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศด้าน
การสื่อสารมวลชน สภาขบัเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงผลการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสรมิ
จรยิธรรมและมาตรฐานวชิาชพีสื่อมวลชน พ.ศ. ...ว่า ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาเนื้อหาเกอืบเสรจ็สิน้แลว้ โดยจะ
พจิารณาอีกครัง้ในวนัที่ 6 มนีาคมนี้ ซึ่งมกีารปรบัปรุงแก้ไขเนื้อหาหลายแห่ง ได้แก่ มาตรา 3 ค าจ ากัด
ความผูป้ระกอบวชิาชพีสื่อมวลชนและผู้ประกอบการ ซึ่งในปี 2020 เทคโนโลยจีะก้าวเขา้สู่ยุค 5 จ ีต้องมี
การปรบัค านิยามให้ครอบคลุมไปถงึในช่วงนัน้ ส่วนผู้ทีเ่ขยีนบทความที่ไม่ประจ าจะไม่อยู่ในขอบข่ายของ
กฎหมายนี้ ส าหรบัมาตรา 36 ได้แก้ไขจากเดมิให้ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ (สตง.) เป็นผู้สอบบญัชี
และประเมนิผลการใชจ้า่ยเงนิ เปลีย่นมาเป็นผูต้รวจบญัชทีีไ่ดร้บัใบอนุญาตแทน 
          เพิม่ตวัแทนสื่อภมูภิาคอกี2ทีน่ัง่ 
          พล.อ.อ.คณิตกล่าวอกีว่า ขณะทีค่ณะกรรมการสภาวชิาชพีสื่อมวลชนแห่งชาต ิเดมิจาก 13 คน ได้
เพิม่เป็น 15 คน โดยเพิม่สดัส่วนผูแ้ทนสมาชกิวชิาชพีจาก 5 เป็น 7 คน เพื่อใหส้ื่อภมูภิาคเขา้มามสี่วนรว่ม
ดว้ย ส าหรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสื่อมวลชน ในบทเฉพาะกาลก าหนดใหส้ื่อมวลชนทีป่ระกอบวชิาชพี
ก่อนที่กฎหมายฉบบันี้จะบงัคบัใช้ ให้ถือว่ามใีบอนุญาตโดยอตัโนมตัิ แต่จะต้องไปแจ้งกบัสภาวชิาชพีฯ
ภายใน 2 ปี ส่วนผูท้ีจ่ะประกอบวชิาชพีสื่อรายใหม่จะต้องเขา้รบัการอบรม ทดสอบ ประเมนิผล (KPI) โดย
หลกัเกณฑเ์ป็นไปตามทีส่ภาวชิาชพีฯก าหนด 
          พล.ต.ต.พสิษิฐ์กล่าวว่า การขึน้ทะเบยีนของสื่อมวลชนหลงักฎหมายมผีลบงัคบัใช ้เจา้ของสื่อหรอื
ตน้สงักดัจะเป็นผูอ้อกใบรบัรองว่าเป็นสื่อจรงิ เพื่อขอขึน้ทะเบยีนเอง ส่วนคนทีท่ าสื่อออนไลน์ ต้องดูเจตนา
ว่าต้องการเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะหรอืไม่ มรีายได้ประจ าไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมก็ถือว่าเขา้ข่าย
ตามกฎหมายน้ี 
          พท.ยืน่ปลด2รมต.ปมหุน้ธุรกจิ 
          ทีศู่นยบ์รกิารประชาชน ส านกังานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ีนายเรอืงไกร ลกีจิวฒันะ ทมีกฎหมาย 
พท. ยื่นหนังสอืถงึ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ
(คสช.) เรยีกรอ้งให้ปลดนายอุตตม สาวนายน รฐัมนตรวี่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสนธริตัน์ 



โดย ฝ่ายสื่อสารองคก์ร 

หอการคา้ไทย 

สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

 
 
 

สรปุข่าวหอการคา้ไทย สภาหอการคา้ฯ 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ประจ ำวันที ่28 กุมภำพันธ์ 2560 

  

สนธจิริวงศ์ รฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์ออกจากต าแหน่ง หลงัพบเป็นหุ้นส่วนในการท าธุรกิจ
ทีด่นิทีเ่ขาใหญ่ เขา้ขา่ยผดิมาตรา 4 พ.ร.บ.จดัการหุน้ส่วนและหุน้ของรฐัมนตร ีพ.ศ.2543 
          นายเรอืงไกรกล่าวว่า มาตรา 4 ของ พ.ร.บ.จดัการหุ้นฯ ห้ามรฐัมนตรเีป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน 
และหา้มเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั แต่หลายฝ่ายไปมองเฉพาะการเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทัเท่านัน้ เช่น การถอืหุน้
เกนิ 5 เปอรเ์ซน็ต์ แต่กรณีของนายอุตตมและนายสนธริตัน์ มหีลักฐานชดัเจนในเรื่องการเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามญั โดยมีหลักฐานแจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. ว่ามกีารท าสัญญาลงทุนท าธุรกิจที่ดินที่เขาใหญ่ 
จ านวน 29 ไร่ มลูค่า 100 ล้านบาท เพื่อแบ่งผลก าไรกนั ซึ่งเขา้ลกัษณะการเป็นห้างหุน้ส่วนสามญัชดัเจน 
เมื่อมกีารฝ่าฝืนกฎหมายจงึมสีองทางเลอืกคอื รฐัมนตรทีัง้ 2 คนควรลาออก หรอืนายกฯ ต้องปรบัออก 
หากยงัไมม่คีวามคบืหน้า ในสปัดาหห์น้าจะเดนิทางไปยืน่เรือ่งต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) เพื่อใหต้รวจสอบกรณดีงักล่าว 
          'อุตตม-สนธริตัน์'ยนัท าถูกตอ้ง 
          นายอุตตมกล่าวว่า ขอยนืยนัว่าไดด้ าเนินการทุกอยา่งตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมดแลว้ ทีผ่่าน
มาได้ยื่นแสดงบัญชีทรพัย์สินกับ ป.ป.ช.อย่างต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ทัง้หมด 
          ขณะที่นายสนธริตัน์ให้สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ว่า คงไม่ขอพูดอะไรมาก และไม่รู้ว่าจะตอบอะไร 
เพราะทุกอย่างที่ท าไดด้ าเนินการตามขอ้กฎหมายก าหนดให้ท าได้ทุกขอ้อยู่แลว้ และไม่มเีหตุผลที่จะต้อง
ลาออกแต่อยา่งใด 
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