อกสารนบ 2

นืๅอหาประดในสาคัญประกอบการประชาสัมพันธ์
ภาย฿ตຌการประมินตัวชีๅวัดทีไ 2.1 รຌอยละของกลุมปງาหมายรับรูຌ
ขຌา฿จ ชืไอมัไน ฿นนืๅอหายุทธศาสตร์ชาติละนยบายสาคัญ
ของรัฐบาลละนาเป฿ชຌประยชน์ ประจาป พ.ศ. 2562
จานวน 7 ครงการ 7 ประดใน

1. ครงการประชาสัมพันธ์ทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สลกน : ศูนย์รวม฿จ เทยทัๅงชาติ
ประดในประชาสัมพันธ์ : พระราชพิธีบรมราชาภิษก
ประดในทีไตຌองการสืไอสารกับประชาชน
- ความสาคัญ ละความหมายของพระราชพิธีบรมราชาภิษก
- กาหนดการพระราชพิธีสาคัญ
- พิธีทานาอภิษก
1. ความสาคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิษก
ตามบราณราชประพณีการปຓ นพระมหากษัตริย์ดยสมบู รณ์จะทรงรับ การบรมราชาภิษก ฉลิ ม
พระปรมาภิเธย (พระราชพิธีถวายพระนามดพระมหากษัตริย์) ปຓนพระบาทสมดใจพระจຌาอยูหัว อันปຓ น
พระราชพิ ธีส าคัญ ยิไ ง สดง฿หຌ หใ น ถึงวัฒ นธรรมอัน งดงามละปຓ น การทิ ดทู น สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ ฿หຌ
ทรงพระกียรติยศสูงสุดสมกับทีไทรงปຓนพระมิไงขวัญของปวงชนชาวเทยตลอดกาล
พระราชพิธีบรมราชาภิษกป็นบราณราชประพณีทีไสืบทอดมายาวนาน พืไอการสดใจขึๅนครองราชย์
ดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์เทย ดยเดຌรับอิทธิพลจากคติอินดีย ตมีรายละอียด฿นขันตอนการประกอบ
พระราชพิธีมากกวาอินดีย พราะมีการผสมผสานทังความชืไอละพิธีการทังของศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ
ละคติ ค วามชืไ อ ฿นประพณี ดั งดิ ม ของคนเทย สิไ งต า ง โ ทีไ น ามาประกอบขึ นปຓ น ครืไ อ งราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์
ครืไ อ งราชูป ภคละครืไ อง฿ชຌ฿นการสมภชพระมหามณฑี ย ร กใลຌ ว นมี ความหมายอั น ปຓ น มงคลยิไ งทั งสิ น
ซึไงสะทຌอน฿หຌ หในถึงความมีอารยธรรมละภูมิปัญญาอันสูงยิไงของบรรพบุรุษ ละความสาคัญ ความผูกพัน
ระหวางสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวเทย
2. กาหนดการพระราชพิธี
กาหนดการพระราชพิธี บงออกปຓน 3 ชวง คือ
2.1 พระราชพิธีบืๅองตຌน ระหวางวันทีไ 6 - 23 มษายน พุทธศักราช 2562 ประกอบดຌวย
- การตรียมนาอภิษก จากหลงนาศักดิ่สิทธิ่ทัไวประทศ พืไอตรียมทานาอภิษก฿นพระราชพิธี
บรมราชาภิษก
- การจารึกพระสุพรรณบัฏ (การจารึกพระนามพระจຌา ผนดินพระองค์฿หม บนผนทองคา
รูปสีไหลีไยมผืนผຌา หนา 0.1 ซนติมตร ความกวຌางยาวขึนอยูกับอักษรหรือ ขຌอความทีไจะจารึกพระปรมาภิเธย
พระมหากษัตริย์)
- ดวงพระบรมราชสมภพ
- กะพระราชลัญจกร (ครืไองหมายอยางหนึไงทีไสดงถึงพระราชอิสริยยศ พระกียรติยศ ละ
พระราชอานาจของพระมหากษัตริย์ ฿ชຌประทับกากับพระปรมาภิเธย฿นอกสารสาคัญอันปຓนราชการผนดิน
ทังปวง ชน รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ ประกาศพระบรมราชองการ)
2.2 พระราชพิธีบืๅองกลาง พระราชพิธีบรมราชาภิษก กาหนดวันทีไ 4 - 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
วันทีไ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิษก ละสดใจออกมหาสมาคม
พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ขຌาราชการชันผูຌ฿หญ ฝງาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
จากนัน พระราชพิธีฉลิมพระราชมณฑียร
วันทีไ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีฉลิมพระปรมาภิเธย พระนามาภิเธย
ละสถาปนาฐานั น ดรศั ก ดิ่ พระบรมวงศานุ วงศ์ จากนั น สดใ จลี ยบพระนคร ดยขบวนพยุ ห ยาตราทาง
สถลมารค (ทางบก)
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-2วันทีไ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 สดใจออก ณ สีหบัญชร พระทีไนัไงสุทเธสวรรย์ปราสาท
พสกนิกรฝງาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนัน สดใจออก ณ พระทีไนัไงจักรีมหาปราสาท
คณะทูตานุทูตละกงสุลตางประทศ ฝງาทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
2.3 พระราชพิธีบืๅองปลาย คือ พระราชพิธีทรงบ าพใญพระราชกุศลถวายผຌาพระกฐินดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค (ทางนา) เปยังวัดอรุณราชวราราม฿นปลายดือนตุลาคม พุทธศักราช 2562
3. พิธีทานๅาอภิษก
พระราชพิธีบรมราชาภิษก ปຓนพระราชพิธีสาคัญทีไสดงถึงความปຓนพระมหากษัตริย์ดยสมบูรณ์
มาจากคาวา พระราชพิธี + บรม + ราช + อภิษก ดยคาวา อภิษก มาจากคาภาษาสันสกฤต ปลวา การรดอันยิไง
฿ชຌหมายถึงตงตังดยการทาพิธีรดนา ราชาภิษก หมายถึงพระราชพิธี฿นการสถาปนาขึนปຓนพระมหากษัตริย์
ดังนัน นา จึงปຓนสวนสาคัญยิไง฿นการประกอบพระราชพิธี
นาทีไนามาประกอบพิธีทานาอภิษก ปຓนนาทีไเดຌจากหลงนาศักดิ่สิทธิ่ ละสาคัญทัไวประทศ ซึไงมีการ
กาหนดสืบตอกันมา ดยบงเดຌ ดังนี
1) บญจสุทธคงคา [บใน-จะ-สุด-ทะ-คง-คา] หมายถึง มนาทีไบริสุทธิ่ 5 สาย อนุลมวาปຓ น
หลงนาศักดิ่สิทธิ่ชนดียวกับปัญจมหานที฿นประทศอินดีย มนา 5 สายดังกลาว เดຌก 1. มนาบางปะกง ตักนาทีไ
บึงพระอาจารย์ ขวงมืองนครนายก 2. มนาปຆาสัก ตักนาทีไตาบลทาราบ ขวงมืองสระบุรี 3. มนาจຌาพระยา
ตักนาทีไตาบลบางกຌว ขวงมืองอางทอง 4. มนาราชบุรี ตักนาทีไตาบลดาวดึงส์ ขวงมืองสมุทรสงคราม ละ
5. มนาพชรบุรี ตักนาทีไตาบลทาเชย ขวงมืองพชรบุรี
2) นาจากสระสาคัญ 4 สระ฿นขวงมืองสุพรรณบุรี คือ สระกษ สระกຌว สระคงคา สระยมนา
[ยม-มะ-นา] ซึไงปຓนหลงนา฿นการประกอบพระราชพิธี ละพิธีสาคัญตังตสมัยอยุธยา
3) หล งน าศั กดิ่ สิ ท ธิ่ทัไ ว ราชอาณาจั กรจ านวน 107 ห ง จาก 76 จั งหวั ดทัไ ว ประทศ
ตามบราณราชประพณี
พิธีทานาอภิษก
฿นการพระราชพิธีบรมราชาภิษกสมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร
เดຌกาหนดตรียมการทานาอภิษกขึนกอนพระราชพิธี ดังนี
วันทีไ 6 มษายน พุทธศักราช 2562 ทาพิธีพลีกรรมตักนาจากหลงนาศักดิ่สิทธิ่ตามบราณ
ราชประพณีทัไวราชอาณาจักร ดยทาพิธีพลีกรรมตักนา (บวงสรวงสักการะ ขออนุญ าตทวดาสิไงศักดิ์สิทธิ์
ทีไดูลรักษาหลงนๅา) จากหลงนาศักดิ่สิทธิ่ จานวน 107 หง ตามบราณราชประพณีละทาพิธี พรຌอมกัน
ทุกจังหวัดทัไวประทศ
วันทีไ 8 มษายน พุทธศักราช 2562 ตังพิธีทานาอภิษก ณ พระอารามสาคัญประจาจังหวัด
ของตละจังหวัด 76 หง
วันทีไ 9 มษายน พุทธศักราช 2562 วียนทียนสมภชนาอภิษก จากนันทุกจังหวัด
วันทีไ 18 มษายน พุทธศักราช 2562 ชิญนาศักดิ่สิทธิ่จากจังหวัดมาตังเวຌ฿นพระอุบสถ
วัดสุทัศนทพวราราม พืไอสกนาอภิษก ดยประกาศชุมนุมทวดา พืไอทานาทพมนตร์ จริญพระพุทธมนต์
พือไ ทานาพระพุทธมนต์ รวมกับนาอภิษกของ กรุงทพมหานคร (จากหอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง)
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-3วันทีไ 19 มษายน พุทธศักราช 2562 ห ชิญ น าอภิษก ของทุกจั งหวัดทัง 77 จังหวัด
รวมทัง นาบญจสุทธคงคา (มนาบางปะกง มนาปຆาสัก มนาจຌาพระยา มนาราชบุรี ละมนาพชรบุรี)
ละนาจากสระ 4 สระ฿นจังหวัดสุพรรณบุรี (สระกຌว สระกษ สระคา สระยมนา) จากวัดสุทัศนทพวราราม
เปยังพระอุบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พืไอพราหมณ์ประกอบพิธี
น าอภิษกจะน ามา฿ชຌ฿นพิธีส าคัญ พระราชพิ ธีบืๅองกลาง คือ พระราชพิธีบ รมราชาภิษก ฿นวัน ทีไ
4 พฤษภาคม 2562 ซึไงปຓนพระราชพิธีสาคัญทีไสดงถึงความปຓนพระมหากษัตริย์ดยสมบูรณ์ ดังนี
พิ ธี สรงพระมุ รธาภิ ษก (มุ -ระ-ทา-พิ -สก) ดยมุ รธาภิ ษก หมายถึ งการรดน าอั นศั กดิ่ สิ ทธิ่
หนือศีรษะ ละหมายถึงนาพระพุทธมนต์ ละทพมนตร์ [ทบ-พะ-มน] สาหรับถวายพระมหากษัตริย์พืไอสรง
(อาบ) ฿นพระราชพิธีบรมราชาภิษกหรือพระราชพิธีอืไน โ การสรงพระมุรธาภิษก จึงหมายถึง การยก฿หຌหรือ
การตงตัง ดยการทาพิธีรดนา ดยน าทีไ฿ชຌ฿นพิธีสรงพระมุรธาภิษก ประกอบดຌวยนาจากบญจสุทธคงคา
นาจากสระสาคัญ 4 สระ฿นขวงมืองสุพรรณบุรี สาหรับทรงสรง ละทรงรับนาพระพุทธมนต์ ละนาทพมนตร์
ตามลาดับ
พิธีถวายนๅาอภิษก หลังจากพิธีสรงพระมุรธาภิษก สมดใจพระจຌาอยูหัวจะทรงรับนาอภิษก
ซึไงปຓนนาจากทุกจังหวัดทีไประกอบพิธีลຌว ตดิมราชบัณฑิตละพราหมณ์จะปຓนผูຌถวายนาอภิษกพืไอรด
พระหัตถ์ สดงความปຓน ฿หญ฿นทิศทัง 8 ฿นพระราชพิธีบ รมราชาภิษกของพระบาทสมดใจพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยดช บรมนาถบพิตร ปຓนพระมหากษัตริย์พระองค์รกทีไทรงรับนาอภิษกจากสมาชิกรัฐสภาทัง
8 ทิศ ปຓนนัยสดงถึงความปຓนพระมหากษัตริย์฿นระบอบประชาธิปเตย
ติดตามขຌอมูลประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิษก เดຌทีไ
วใบไซต์พระลาน www.phralan.in.th
ที่มา : หຌองสมุดอิลใกทรอนิกส์กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงวัฒนธรรม
https://www.m-culture.go.th/adminli/main.php?filename=ebook_king
: ประมวลองค์ความรูຌ พระราชพิธีบรมราชาภิษก, กระทรวงวัฒนธรรม, 2562
: พระราชพิธีบรมราชาภิษก, กระทรวงวัฒนธรรม, 2560.
: วใบไซต์พระลาน www.phralan.in.th

2. ครงการประชาสัมพันธ์รงงานตางดຌาว

สลกน : รงงานถูกกฎหมาย มัไน฿จ ปลอดภัยคຌามนุษย์
ประดในประชาสัมพันธ์ : การจຌางรงงานตางดຌาว฿นประทศ
ประดในทีไตຌองการสืไอสารกับประชาชน
- สาหตุทีไตຌองจຌางรงงานตางดຌาว
- อาชีพสงวนสาหรับคนเทยละทีไคนตางดຌาวทางาน
1. สาหตุการจຌางรงงานตางดຌาว
ปัจจุ บัน รงงานตางดຌาว ขຌามามีบ ทบาทสาคัญ ดຌานการพัฒ นาศรษฐกิจของประทศเทย
อย างมาก พราะการขาดคลนรงงานเทย ละอี กประการหนึไ ง ทีไ ท า฿หຌ  รงงานต างดຌ าวปຓ น ทีไ นิ ย มจຌ าง
มาทางานกใพราะมีความอดทน฿นการทางานทีไมีลักษณะ 3D คือ งานสกปรก (Dirty Job) ชน คนทาความ
สะอาด งานสะพานปลา งานหนักงานยาก (Diffical Job) ชน งานกอสรຌาง รงสี รงนาขใง กษตร ละงาน
อันตราย (Dangerous Job) ชน งานหมืองร ซึไงปຓนงานทีไคนเทยเมอยากทา สังกตเดຌจาก฿นปัจจุบันงาน
มบຌานทาความสะอาด฿นสถานทีไตาง โ จะปຓนรงงานตางดຌาวทบทังสิน มืไอคนเทยเมนิยมทางานลักษณะ
3D สงผล฿หຌกิดการขาดคลนรงงาน กระทบตอการดานินธุรกิจ การคຌา การสงออก กิดการลักลอบการจຌาง
รงงานทีไ ผิดกฎหมาย ละน าขຌารงงานทีไ เมถูกตຌอง สงผลกระทบดຌานตาง โ ตามมา ทังความปลอดภั ย
อาชญากรรม รงงานถูกอารัดอาปรียบ คนเทยมีทั ศนคติทีไเมดีตอรงงานตางดຌาว คิดวาถูกรงงานตางดຌาว
ยงงาน
2. นยบายการกຌปัญหา
รัฐบาลตระหนักถึงผลกระทบตาง โ หลานี จึงมีนยบาย฿หຌมีการนาขຌารงงานตางดຌาวอยาง
ถูกตຌ อง ดยด านิ นการผ านระบบบั นทึ กความขຌ า฿จบบรัฐต อรัฐ Memorandum of Understanding : MOU
กลาวคือ รงงานตางดຌาวทีไผานการนาขຌาตามระบบอยางถูกตຌองตามกฎหมายซึไงผานความหในชอบจากคณะรัฐมนตรี
ตละประทศ ฿หຌสงออกละนาขຌามาพืไอทางานยังประทศเทย ดยการรับรองจากหนวยงานของตละฝຆาย ชน
กรมการจัดหางาน สถานทูตเทยประจาตละประทศ สถานอกอัครราชทูตของตละประทศประจาประทศเทย
ละสานักงานตรวจคนขຌามือง
รงงานตางดຌาวทีไขຌามาอยางถูกกฎหมายจะเดຌรับสิ ทธิพึงมีตามกฎหมายคุຌมครองรงงาน
ของประทศเทยดย฿หຌ น ายจຌ างตຌองยืไน ประกัน สั งคม฿หຌ กับ รงงานตางดຌาว ซึไงจะท า฿หຌ รงงานเดຌรับ สิ ท ธิ
ความคุຌมครอง ทังนี ตຌองปຓนอาชีพทีไรงงานสามารถประกอบเดຌ฿นราชาอาณาจักรเทยละตຌองเมปຓนอาชีพ
สงวนสาหรับคนเทย หากรงงานตางดຌาวทีไประสงค์จะขຌามาทางาน฿นประทศเทยตຌองขຌามาอยางถูกตຌอง
ตามกฎหมายละมี฿บอนุญาตทางาน ถຌาเมดานินการตามกฎหมายทัง นายจຌาง ละ รงงานตางดຌาว
ตຌองรับทษความผิด ดยมีการดานินการตาง โ อาทิ
-ระบบการประกันสังคม
-พระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของคนตางดຌาว (ฉบับทีไ 2) พ.ศ.2561
-ประกาศกระทรวงรงงาน รืไอง กาหนดงานทีไหຌามคนตางดຌาวทา (บัญชีหนึไง งานทีไหຌามคน
ตางดຌาวทาดยดใดขาด (อาชีพทีไสงวนสาหรับคนเทย)/บัญชีสอง งานทีไหຌามคนตางดຌาวทาดยมีงืไอนเข฿หຌคน
ตางดຌาวทางานเดຌตามขຌอตกลงระหวางประทศหรือพันธกรณีทีไประทศเทยมีความผูกพันภาย฿ตຌบทบัญญัติของ
กฎหมาย/ บั ญ ชีส าม งานทีไ หຌ ามคนตางดຌาวท าดยมีงืไอนเข฿หຌ คนตางดຌาวทางานนั นเดຌกใตฉพาะงานทีไ มี
นายจຌาง)
/คณะกรรมการ...

-2นอกจากนี รัฐบาลดย คณะกรรมการนยบายบริหารจัดการการทางานของคนตางดຌาว เดຌ
พิจารณารวมกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการกาหนดงานทีไหຌามคนตางดຌาวทา พืไอกาหนดอาชีพทีไรงงานตาง
ดຌาวสามารถทาเดຌ฿นประทศเทย ละกาหนดอาชีพสาคัญ กีไยวขຌองกับศิลปวัฒนธรรม ทั กษะฉพาะดຌาน ละ
อาชีพฉพาะทีไสงวนเวຌสาหรับคนเทยทานัน ดยกาหนด฿นพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทางานของ
คนตางดຌาว พ.ศ.2560 หในชอบกาหนดอาชีพสงวนสาหรับคนเทยละทีไคนตางดຌาวทางาน ดังนี
งานทีไหຌามคนตางดຌาวทาดยดใดขาด จานวน 28 อาชีพ

งานทีไ หຌ ามคนต างดຌาวท าดยมี งืไอ นเข฿หຌ ค น
ต า งดຌ า วท างานเดຌ ต ามขຌ อ ตกลงระหว า ง
ประทศ หรือพันธกรณีทีไประทศเทยมีความ
ผูกพันภาย฿ตຌบทบัญญัติของกฎหมาย จานวน
3 อาชีพ

งานทีไหຌามคนตางดຌาวทาดยมี
งืไอ นเข฿หຌ ค นต างดຌ าวท างาน
นันเดຌ กใ ตฉพาะทีไ มีน ายจຌ าง
จานวน 8 อาชีพ

1. กะสลักเมຌ
2. ทอผຌาดຌวยมือ
3. ทอสืไอ
4. ทากระดาษสาดຌวยมือ
5. ทาครืไองงิน
6. ทาครืไองดนตรีเทย
7. ทาครืไองถม
8. ทาครืไองทอง ครืไองงิน หรือครืไองนาก
9. ทาครืไองลงหิน
10. ทาตุຍกตาเทย
11. ทาบาตร
12. ทาผลิตภัณฑ์จากผຌาเหมดຌวยมือ
13. ทาพระพุทธรูป
14. ทารมกระดาษหรือผຌา
15. รียงตัวพิมพ์อักษรเทยดຌวยมือ
16. สาวหรือบิดกลียวเหมดຌวยมือ
17. ขับรถ
18. ขายของหนຌารຌาน
19. ขายทอดตลาด
20. จียระเนพชรหรือพลอย
21. ตัดผม ดัดผม หรืองานสริมสวย
22. นายหนຌา หรืองานตัวทน ยกวຌนงานนายหนຌาหรืองาน
ตัวทน฿นธุรกิจการคຌาหรือการลงทุนระหวางประทศ
23. มวนบุหรีไดຌวยมือ
24. มัคคุทศก์ หรืองานจัดนาทีไยว
25. รขายสินคຌา
26. สมียนพนักงานหรือลขานุการ
27. ฿หຌบริการทางกฎหมายหรืออรรถคดี ยกวຌนงานปฏิบัติ
หนຌาทีไอนุญาต หรืองาน฿หຌความชวยหลือหรือทาการทน
฿นการดานินกระบวนการพิจารณาชันอนุญาตตุลาการ
28. นวดเทยปຓนงานพิไมขึนมา฿หม

1. งานควบคุม ตรวจสอบ ปฏิบตั งิ าน หรือ
฿หຌบริการ ทางบัญชี ยกวຌนงานดังตอเปนี
1.1 งานตรวจสอบภาย฿นปຓนครังคราว
1.2 งานตามขຌอตกลงระหวางประทศหรือ
พันธกรณี ทีไประทศเทยมีความผูกพัน ดยทีไ
สภาวิชาชีพปຓนผูຌ฿หຌการรับรองคุณสมบัติ
2. งาน฿นวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม
ยธาทีไกีไยวกับงานออกบบละคานวณ
จัดระบบ วิจยั วางครงการทดสอบ ควบคุม
การกอสรຌางหรือ฿หຌคานะนา ยกวຌนผูຌเดຌรับ
การขึนทะบียนปຓนผูຌประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ละวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
ขຌอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพของ
อาซียน (MRAs) รวมทังขຌอตกลงระหวาง
ประทศอืไนทีไกีไยวกับการ฿หຌบริการวิศวกรรม
ขຌามดน หรือผูຌเดຌรับ฿บอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมยธา
ตามกฎหมายวาดຌวยวิศวกร
3. งาน฿นวิชาชีพสถาปัตยกรรมทีไกีไยวกับงาน
ศึกษาครงการงานออกบบ งานบริหารละ
อานวยการกอสรຌาง งานตรวจสอบ หรืองาน฿หຌ
คาปรึกษายกวຌนผูຌประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมละวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามขຌอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินัก
วิชาชีพของอาซียนดຌานบริการสถาปัตยกรรม
(MRAs) รวมทังขຌอตกลงระหวางประทศอืไนทีไ
กีไยวกับการ฿หຌบริการ฿หຌบริการสถาปนิกขຌาม
ดนจากสภาสถาปนิก ละผูຌเดຌรบั ฿บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดຌวยสถาปนิก

1. กสิกรรม ลียงสัตว์ งานปຆา
เมຌ หรือประมง ยกวຌนงานทีไ฿ชຌ
ความชานาญงานฉพาะสาขา
ควบคุมดูลฟาร์ม
2. กออิฐ ชางเมຌ
หรือกอสรຌางอืไน
3. ทาทีไนอนหรือผຌาหมนวม
4. ทามีด
5. ทารองทຌา
6. ทาหมวก
7. ประดิษฐ์ครืไองตงกาย
8. ปัຕนหรือทาครืไองปัຕนดินผา

/ทังนี...

-3ทังนี งานขายของหนຌารຌาน รงงานตางดຌาวทาเดຌ คสิร์ฟละชวยขายของ ตหຌามกใบหรือทอนงิน
ฝງารຌานทนนายจຌางเดຌคชัไวคราวละตຌองมีนายจຌางอยูดຌวย
รຌานสริมสวย ทังรຌานตัดผม ละทาลใบ ตางดຌาวทาเดຌคปัดกวาดชใดถูภาย฿นรຌานละลຌางทຌา/ มือเดຌ
ทานัน หຌามตัดผม สระผม ตัดลใบ ทาลใบดใดขาด
3. ประยชน์ทีไเดຌรับ
- คนเทยมีทัศนคติทีไดีตอรงงานตางดຌาว
- อาชีพสาคัญ ละปຓนอาชีพฉพาะถูกสงวนเวຌสาหรับคนเทยทานัน
- รงงานตางดຌาวเดຌรับการคุຌมครองทางกฎหมาย ละมีสวัสดิการทีไหมาะสม
- มีการนาขຌารงงานทีไมีฝมือ฿นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประทศ
- ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมมีรงงานทีไพียงพอ ละขับคลืไอนธุรกิจเดຌอยางตอนืไอง
- กຌปั ญ หาการคຌ ามนุ ษ ย์ ละปั ญ หาดຌ านความมัไน คงระหวางประทศ฿นการน าขຌารงงานทีไ ผิ ด
กฎหมาย
4. หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
กระทรวงพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ กระทรวงรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สานักงาน
ตรวจคนขຌามือง สานักงานตารวจหงชาติ สานักงานประกันสังคมกรมสวัสดิการละคุຌมครองรงงาน

3. ครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธ์ศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางความสามารถ฿นการขงขัน
สลกน : สรຌางอกาส สรຌางชาติ สรຌางขีดความสามารถการขงขัน
ประดในประชาสัมพันธ์ : กษตรกรปราดปรืไอง (Smart Farmer)
ประดในทีไตຌองการสืไอสารกับประชาชน
- นวทางการกຌปัญหาภาคการกษตรของรัฐบาล
- ความหมาย ละการดานินงาน Smart Farmer
- ประยชน์ทีไเดຌรับ

1. ความป็นมา / ปัญหาดิม
อาชีพกษตรกรรมปຓนอาชีพหลักของประชากรสวน฿หญของเทย ซึไงรวมเปถึงการปลูกพืชละผลเมຌ
การประมง การลียงสัตว์ ละการปຆาเมຌดຌวย หากวัดจากพืนทีไสาหรับการกษตรมีมากถึ ง 138 ลຌานเร คิดปຓน
รຌอยละ 43 ของพืนทีไประทศเทย ตวลาพูดถึงคาวา กษตร หรือ กษตรกร คนเทยกใจะนึกถึง ชาวนาทีไ
ปลูกขຌาวกอนสมอ นืไองจากมีผูຌทาอาชีพนีกินกวาครึไงของอาชีพกษตรกรรมทังหมด
กษตรกรสวน฿หญยัง฿ชຌวิธีการกษตรบบดังดิม นຌน฿ชຌรงงานคน พาะปลูกเปตามธรรมชาติ อาศัยนาฝน
เมมีการวางผนตังตขันตอนการพาะปลูก การลือกชนิดของพืชทีไหมาะสม จัดทาระบบนา การจัดกใบผลผลิต
บางครังปลูกพืชตามความนิยมทีไหในวาทารายเดຌดี จึงทาตามปลูกตาม ตเมเดຌคานึงถึงสภาพวดลຌอม฿นหลง
ทีไจะนาเปปลูก บางครังกระทบตอสิไงวดลຌอม ทา฿หຌดินสีย เมสามารถปลูกพืชชนิดดิมเดຌอีก ขายผลผลิตกใขาด
การวางผน ขาดความรูຌดຌานการตลาด จึงเมมีอานาจตอรองทา฿หຌถูกกงราคาขาย หรือขายเดຌตไากวาราคา
ตลาดทีไปຓนจริง ทังหมดนีสงผล฿หຌกษตรกรเทย เมสามารถมีรายเดຌพียงพอ ดยรายเดຌของกษตรกรคิดปຓน
พียงรຌอยละ 10 ของรายเดຌทังประทศ ทังทีไปຓนอาชีพสวน฿หญของคนเทย จนทา฿หຌกษตรกรสวน฿หญกิดหนี
ครัวรือน หรือสียกรรมสิทธิ่฿นทีไดินทากินนืไองจากการกูຌ จานองทีไดิน
การกຌ เขปั ญ หากษตรกรส ว น฿หญ ทีไ ผ านมาจะปຓ น พี ย งการกຌปั ญ หาระยะสั น ช น การพั กหนี
กษตรกร การ฿หຌงินชวยหลือ การประกันราคาผลผลิตทางการกษตร ซึไงหในเดຌวาปຓนการกຌปัญหาทีไเมยัไงยืน
ปัญหาทีไมีเมหมดเป ละยังกิดปຓนปัญหาซาซาก ละหนีสินของกษตรกรเมลดลงตกลับพิไมขึนรืไอย โ
การยกระดั บ กษตรกรปຓ น นวทาง฿นการพั ฒ นาดຌานกษตรระยะยาวทั งระบบอย างยัไ งยื น ปຓ น
องค์ป ระกอบส าคัญ ฿นการยกระดับ ประชากรเทย ละพัฒ นา฿หຌ เทยกຌาวเปสูการปຓ นประทศดิจิ ทัล อยาง
ตใมรูปบบตามนยบาย Thailand 4.0 พูดงายโ กใคือ การทาการกษตรดยการวางผน ฿ชຌตลาดนาการผลิต
ละ฿ชຌนวัตกรรม฿นการพาะปลูก รวมถึงรวมมือกับสถาบันการศึกษา งานวิจัย พืไอควบคุมการผลิต฿หຌเดຌตามทีไ
ตຌองการ พืไอเม฿หຌประสบปัญหาอยางทีไผานมา ชน ผลผลิตลຌนตลาด พืชผลทางการกษตรราคาตกตไา ปຓนตຌน
หลักการสาคัญ฿นการพัฒ นากษตรกรปราดปรืไอง (Smart Famer) ปຓนการสรางองคความรู฿หกับ
กษตรกร อาทิ ความรูຌ฿นการประยุกต฿ชวิทยาศาสตรละทคนลยีสมัย฿หม ผสมผสานกับภูมิปญญาชาวบาน
การทาการกษตรตามปรัชญาศรษฐกิจพอพียง ความรู ดานบัญชีตนทุนอาชีพ ตลอดจนการพิไมความสามารถ
ละชองทางการขาถึงขຌอมูลขาวสารทีไทันหตุการณ ละความรู ทีไกีไยวของ ผานฐานขอมูลของชุมชนดาน
การกษตร
ดังนัน ผูຌทีไปຓนกษตรกรปราดปรืไอง (Smart Famer) หมายถึง กษตรกรทีไมีความรอบรูຌ฿นระบบการ
ผลิตดຌานการกษตรตละสาขา มีความสามารถ฿นการวิคราะห์ ชืไอมยง หรือบริหารจัดการการผลิตละ
การตลาด ดย฿ชຌขຌอมูลประกอบการตัดสิน ฿จ คานึงถึงคุณภาพละความปลอดภัยของผูຌบริภค สังคมละ
สิไงวดลຌอม ละมีความภูมิ฿จ฿นความปຓนกษตรกร ดยปງาหมายสาคัญ คือ กษตรกรทีไเดຌรับการพัฒนาละ
ปຓน Smart Farmer จะมีรายเดเมตไากวา ปละ 180,000 บาท ตอครัวรือน หรือดือนละ 15,000 บาท
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-22. นยบาย / ครงการทีไภาครัฐดานินการ
รัฐบาล฿หຌความสาคัญกับการกຌเขปัญหาภาคการกษตรอยางยัไงยืน ดยกาหนดปຓนนยบายฉพาะ
ทีไสาคัญรืไองการพัฒนา กษตรกรเทยปຓน Smart Farmer ดยมี Smart Officer ปຓนพืไอนคูคิด (Smart
Officer คือ บุคลากรของกระทรวงกษตรละสหกรณ์ทีไมีความรักกษตรกร หมือนญาติ มีความรอบรูຌทาง
วิชาการละนยบาย ฿ชຌทคนลยีมาชวยหลือกษตรกร สรຌางความขຌมขใงก กษตรกรละองค์กรกษตรกร
มุงนากษตรกรสูศรษฐกิจสีขียว ละระบบการผลิตทางการกษตร฿หຌปลอดวัสดุหลือ฿ชຌ มีความภาคภูมิ฿จ
฿นองค์กรละความปຓนขຌาราชการ) ดยมอบหมาย฿หຌกระทรวงกษตรละสหกรณ์ปຓนหนวยงานหลัก฿นการ
ขับคลืไอนนยบายฯ ภาย฿ตຌปງาหมายการดานินงาน 2 ดຌานหลัก โ คือ
1. ดຌ า นการตรี ย มความพรຌ อ มภาครั ฐ ละขั บ คลืไ อ นผ า นกระทรวงกษตรละสหกรณ์
฿น 3 ประดใน คือ (1) การสรຌางกลเกการขับคลืไอน การดานินงานอยางมีประสิทธิภาพ ผานคณะกรรมการ
ระดับกรม ละคณะกรรมการระดับจังหวัด พืไอกาหนดนยบาย วางผนการดานินงาน กาหนดครงสรຌางการ
ด านิ น ครงการ รวมทั ง ก ากั บ ติ ด ตาม กຌ เขปั ญ หาต า ง โ พืไ อ ฿หຌ ก ารพั ฒ นา Smart Farmer สามารถ
ดานินการเดຌ (2) การขับคลืไอนดยการบูรณาการ ภาครัฐ ภาคอกชน ภาควิชาการ ละทคนลยี พืไอดานินการ
พัฒ นาความรูຌ การฝຄกอบรม การศึกษาดูงาน การ฿หຌความชวยหลือ การจัดทาขຌอมูลองค์ความรูຌทีไจาปຓนก
กษตรกร (3) จั ดท าระบบฐานขຌอมูล (www.thaismartfarmer.net) ซึไงปຓ น วใบ เซต์ส าคั ญ ฿นการรวบรวม
ขຌอมูลขาวสาร องค์ความรูຌ การ฿หຌความชวยหลือกษตรกร฿นดຌานตาง โ
2. ดຌานการพัฒนากษตรกร การจัดการขຌอมูล ละองค์ความรูຌ ดยนຌนการดานินงาน฿น 3 กลุมปງาหมาย
คือ (1) กษตรกรทีไประกอบอาชีพการกษตรปຓน อาชีพหลัก (Smart Farmer) ทาการกษตรสอดคลຌองกับ
พืนทีไ ละสิน คຌาชืไอมยงครือขาย ละปຓ น ตຌน บบ฿หຌ พืไอนกษตรกร (2) ยาวชนกษตร/กษตรรุน฿หม
(Young Smart Farmer) ปຓนผูຌนาทางการกษตรสมัย฿หมทีไ ปຓนผูຌประกอบการดຌานนวัตกรรม 3. ยุวกษตรกร
(Farm Youth) มี ค วามรูຌ  ละทั ก ษะการกษตรขั นพื นฐาน มี ค วามสามารถ฿นการ฿ชຌ  ละคຌ น หาขຌ อ มู ล ทาง
อินทอร์นใตดຌานการกษตรละพัฒนานวคิดชิงสรຌางสรรค์เดຌ
การดานินครงการ Smart Farmer
1. ครงการ Smart Farmer คือ กระบวนการพั ฒ นาทรัพ ยากรกษตรกร หรื อ การพั ฒ นาละ
สงสริมขีดความสามารถของกษตรกร พืไอ฿หຌมีประสิทธิภาพ฿นการทาอาชีพ กษตรกรรมทีไดีขึน฿นปัจจุบันละ
อนาคต ชน การฝຄกอบรม การศึกษา การสอนงานละ฿หຌคานะนา ละการพัฒนาสภาพวดลຌอม฿หຌสนับสนุน
การจัดการองค์ความรูຌ การรียนรูຌ ละการบริหารการปลีไยนปลงเปสูความสารใจ ละจะตຌองดานินการ
พั ฒ นาอีก ตอเปรืไ อย โ ตลอดวลาทีไ ยั งมีชี วิต รั ฐ บาลเดຌ ฿หຌ ค วามส าคัญ ฿นการขับ คลืไ อ นครงการ Smart
Farmer กาหนดการดานิน งานทัง฿นระดับ ประทศมีห นวยงานระดับกระทรวง กรม ปຓ นผูຌดานิ นการละ
กาหนดยุ ทธศาสตร์การดานิ น งาน ดยมีจังหวัดปຓ น หน วยงานขับ คลืไ อนส าคัญ ฿นพืนทีไ ซึไงมีนวทางการ
ดานินงาน ดังนี
1) นยบาย Smart Farmer ของจังหวัด คือ คณะทางานระดับจังหวัดปຓนกลเกทีไสาคัญ
฿นการขับคลืไอนนยบายฯ ดยเดຌดานินการสารวจละคัดกรองกษตรกร฿นพืนทีไของจังหวัด พืไอคัดกรอง
จัดกลุมกษตรกรตัวทนครัวรือนออกปຓ น 3 กลุม ประกอบดຌวย กษตรกรทีไปຓน Smart Farmer อยูลຌว
(Existing Smart Farmer) กษตรกรปງ า ห มายทีไ จะพั ฒ น าปຓ น Smart Farmer (Developing Smart
Farmer) ละกษตรกรทีไมีวิธีปฏิบัติทีไดีมีความดดดน฿นตละสาขา (Smart Farmer ตຌนบบ) ซึไงมีปງาหมาย
ทีไจะทา฿หຌรูຌขຌอมูลละผลการประมินสถานภาพกษตรกรตามนยบาย Smart Farmer ละสามารถทราบวา
กษตรกรประสบปั ญ หาหรื อ ตຌ อ งการการพั ฒ นา฿นดຌ าน฿ด พืไ อ ฿หຌ ส ามารถก าหนดนวทางการพั ฒ นาเดຌ
สอดคลຌองกับความตຌองการมากขึน ดยจังหวัดตຌองดานินการละตรียมการ ดังนี
/รูຌขຌอมูล...

-3 รูຌขຌอมูลละสถานภาพของกษตรกร฿นพืนทีไ กระทรวงกษตรละสหกรณ์ละ
จั งหวัด มีขຌอ มู ล ละสถานภาพของกษตรกร฿นพื นทีไ พืไ อการกาหนดนยบายละวางผนการพั ฒ นาดຌาน
การกษตรละสหกรณ์ของจังหวัดละภาพรวมของประทศทีไมีความหมาะสมละมีประสิทธิภาพมากขึน
 มีมาตรการ ครงการ กิจกรรมทีไหมาะสมพืไอพัฒนาดຌานการกษตรของจังหวัด
การกาหนดมาตรการ ครงการ กิจกรรม มีความหมาะสมสาหรับการพัฒนาดຌานการกษตรละสหกรณ์ของ
จังหวัด ดยคานึงถึงความสอดคลຌองกับขຌอมูลขຌอทใจจริง฿นพืนทีไสอดคลຌองตามนยบาย Smart Farmer ละ
กรอบนวคิดการบริหารพืนทีไกษตรกรรม ประกอบดຌวย พืนทีไ สินคຌา ละคน
 การบริ ห ารจั ดการดຌานการกษตรละสหกรณ์ ฿นจั งหวัดมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ดย
จังหวัดมีกลเกการพัฒนากษตรกรละสหกรณ์ของจังหวัดทีไหมาะสม ทังการบริหารจัดการพืนทีไละทรัพยากร
มีการผลิตสินคຌากษตรทีไสาคัญของจังหวัดดยคานึงถึงความตຌองการของตลาด ละการพัฒนากษตรกรตาม
ศักยภาพของตละกลุม ปຓนตຌน
 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการกษตร฿นจังหวัดพิไมขึน ซึไงจะสงผลตอการพัฒ นา
ศรษฐกิจละสังคมของจังหวัด รวมทังผลลัพธ์สาคัญของการพัฒนาภาคกษตรกรรมคือกษตรกร฿นจังหวัดมี
คุณภาพชีวิตทีไดีขึนตอเป
2) นยบายการพัฒนา กษตรกร ของจังหวัด
 กิ จ กรรมพั ฒ นากษตรรุ น ฿หม ฿ หຌ ป็ น กษตรกรปราดปรืไ อ ง (Young Smart
Farmer) รับ สมัครละคัดลือกสมาชิกขຌารวมครงการ พืไอพัฒ นาศักยภาพ ดยจัดทาขຌอมูลพืนฐานพืไอ
ประมินศักยภาพทังดຌานรายรับ รายจาย สารวจความรูຌ ความตຌองการ พัฒนาทักษะอาชีพ ถายทอดทคนลยี
ละนวัตกรรมดຌานการกษตร สหกรณ์ การตลาด ละอืไน โ ทีไหมาะสม
 กิ จ กรรมปรั บ นวคิ ด พืไ อ กຌ า วขຌ า สู ก ารป็ น Smart Farmer วิ คราะห์  ละ
ประมินศักยภาพบืองตຌน พืไอจัดทาผนพัฒนา อบรมถายทอดทคนลยี
2. ครงการ Smart Farmer ต อ ยอดองค์ ค วามรูຌ ดຌ า นการกษตร ดยกระทรวงกษตรละ
สหกรณ์ รวมมือกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ภาคอกชน ชน กระทรวงตางประทศ บริษัทอกชน รวมกันพัฒนา
กษตรตຌน บบ ดยน ากษตรกรดีดน ห งชาติห รื อกษตรกรตຌน บบ (Smart Farmer) ละบุ คลากรดຌาน
การกษตร (Smart Officer) ของเทยดินทางเปศึกษาพัฒนาองค์ความรูຌ ปຂดลกนวัตกรรมทางการกษตรละ
อุตสาหกรรมอาหาร฿นตางประทศ ปຓนการสริมสรຌางประสบการณ์ทางตรง พิไมองค์ความรูຌ ละกระตุຌน฿หຌ
บรรดา Smart Farmer ซึไงปຓ น กษตรกรผูຌน าชุมชนน าความรูຌละประสบการณ์ ทีไเดຌรับ มาปรับ ฿ชຌละปຓ น
สืไอกลาง฿นการถายทอดสูชุมชนทຌองถิไนตอเป
ทั งนี กระทรวงต า งประทศด านิ น การตามนยบายการยกระดั บ พั ฒนาอุ ต สาหกรรม
การกษตรพืไอชืไอมยง กษตรเทยสูลก ตอกยาการปຓนหลงผลิตสินคຌากษตรละอาหารทีไปลอดภัยละ
เดຌมาตรฐานสากล ดยนຌนการศึกษาละลกปลีไยนรียนรูຌดຌานนวัตกรรมละทคนลยีดຌานอุตสาหกรรม
การกษตรพืไอชวยยกระดับขีดความสามารถ฿นการขงขันของทังกษตรกร ผูຌประกอบการ ละมูลคาของ
สินคຌากษตรละอาหารของเทย พืไอ฿หຌภาคการกษตรเทยสามารถพัฒนาเดຌอยางสมบูรณ์ละยัไงยืน

/การดานิน...

-3การดานินครงการ Smart Farmer ป พ.ศ. 2562
การดานิ นงานสงสริมการกษตร฿นปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะ฿หความสาคัญกับการ
ทางานบบมีสวนรวม นนทางานชิงระบบละสรางความขมขใงครือขายการทางาน ทัง฿นสวนของจาหนาทีไ
กษตรกร หนวยงานราชการ ละภาคอกชน ชวยสริมสราง฿หกิดปนผลงานละความสารใจรวมกัน ยึดหลัก
Smart & Strong Together” ฿นลักษณะรวมคิด รวมตัดสิน฿จ รวมทา รวมกเขปญหา ละรวมรับประยชนเปดวยกัน
ปาหมายสาคัญของงานสงสริมการกษตรรวมกัน คือ กษตรกรอยู ดีมีสุ ขอยางยัไงยืน  นຌ นนวทางการ
ดานินงานสาคัญ 5 รืไอง คือ
1. ครงการอันนืไองมาจากพระราชดาริขยายผลครงการอันนืไองมาจากพระราชดาริ ดย
รงรัดละพัฒนาการดานินงานครงการอันนืไองมาจากพระราชดาริ฿นจังหวัดตางโ ฿หกิดผลสารใจอยางปน
รูปธรรมละยัไงยืน
2. สรางทายาทกษตรกรละพั ฒ นากษตรกรมื อ อาชี พ ฿หมี ค วาม Smart สรางทายาท
กษตรกรจากรุ น สูรุน พืไอสืบ ทอดอาชีพการกษตร ดยสนั บ สนุ น ละจู ง฿จ฿หลูก หลานกษตรกรขามาท า
การกษตรมากขึน ละพัฒนา฿หปน Young Smart Farmer
3. พิไม ประสิ ทธิภ าพกลเกขับ คลืไ อนงาน฿นพื นทีไ ฿หมีความ Strong ดย฿ชระบบสงสริ ม
การกษตรปนกลเกหลั ก ขั บ คลืไ อ นงาน฿นพื นทีไ ปรั บ ปรุ ง ฿หสอดคลองกั บ สถานการณ ละรองรั บ การ
ดานินงานตาง โ อยางมีประสิทธิภาพ
4. มุงนนการสงสริมการผลิตสินคากษตร฿นลักษณะตลาดนาการผลิต฿หมีความ Strong
พัฒนาจาหนาทีไสงสริมการกษตร฿หมีนวคิดชิงธุรกิจ มุงนนการผลิตชิงคุณภาพ รูทันสถานการณการผลิต
ละดานตลาดสินคากษตร สามารถวางผนละบริหารจัดการ฿หกิดความสมดุล ดยยึดหลัก ตลาดนาการผลิต
5. พิไ ม ขี ด ความสามารถ฿นการบริ ห ารจั ด การองคกร ละสานพลั ง ทุ ก ภาคสวน฿นการ
ขับคลืไอนงานสงสริมการกษตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรละการบริหารทรัพยากรบุคคล พืไอพัฒนา฿หปน
Smart Officer ปนนักสงสริมการกษตรมืออาชีพ
3. กลุม ปງาหมาย
กษตรกรทีไประกอบอาชีพ การกษตรปຓนอาชีพหลัก
ยาวชนกษตร/กษตรกรรุน฿หม อายุ 17-45 ป
ดใกละยาวชน ทีไยังเมขຌาสูอาชีพ อายุ 10-25 ป
4. ประยชน์ทีไเดຌ
- อาชีพกษตรกรมีอาชีพทีไมัไนคง มีรายเดຌทีไพียงพอ ลดปัญหาหนีสินภาคการกษตร
- การทาการกษตรมีการนาองค์ความรูຌมาวางผน ละกาหนดนวทางการประกอบอาชีพ ทา฿หຌผล
ผลิตทีไเดຌมีคุณภาพ ตรงตามความตຌองการของตลาด สรຌางมูลคาพิไม
- มีการ฿ชຌนวัตกรรมละทคนลยีมา฿ชຌ฿นการกษตร ทา฿หຌเมตຌองอาศัยฤดูกาลธรรมชาติหมือน฿นอดีต
- กษตรกรรุน฿หมทดทนกษตรกรทีไมีอายุมากขึนละมีจานวนลดลง
- กษตรกรรุน฿หมมีศักยภาพสามารถนาทคนลยีสมัย฿หมมาประยุกต์฿ชຌ พืไอพิไมประสิทธิภาพการ
ผลิต การบริหารจัดการ ละการตลาดสินคຌากษตรเดຌอยางกษตรกรมืออาชีพ
- ครือขายชืไอมยงกษตรกรรุน฿หมละหนวยงานภาคีครือขาย ฿นทุกระดับสนับสนุนการพัฒนาสู
การปຓนผูຌประกอบการมืออาชีพ
- ครือขาย Smart Farmer ตຌนบบ ขยายผลทีไปຓนตຌนบบการรียนรูຌทีไขຌมขใง฿หຌกพืไอนกษตรกรเดຌ
/- กษตรกร…

-4- กษตรกรสมาชิกกลุมสงสริมอาชีพการกษตร ยกระดับปຓนกษตรกรปราดปรืไอง (Smart Farmer)
มีศักยภาพทังทางดຌานการผลิต การปรรูปละการตลาด
- กิดวิสาหกิจชุมชนทีไขຌมขใง สรຌางอานาจการตอรอง ละการพัฒนาดຌานการตลาด
5. หนวยงานภายนอกทีไกีไยวขຌอง
 ส ว น ก ล า ง : ก ร ม ส งส ริ ม ก า ร ก ษ ต ร ก ร ะ ท ร ว งก ษ ต ร  ล ะ ส ห ก ร ณ์
กระทรวงมหาดเทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการตางประทศ องค์กรอกชน ชน CP All ส.ขอนกน dtac
มูลนิธิรวมดຌวยชวยกันสานึกรักบຌานกิด ภาคการศึกษา ชน มหาวิทยาลัยตาง โ
 สวนภูมิภาค : สานักงานสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์ภาคการกษตร
ที่มา : - กระทรวงกษตรละสหกรณ์, กษตรกรปราดปรืไอง http://www.thaismartfarmer.net/
- กรมสงสริมการกษตร https://www.doae.go.th/doae/
- กระทรวงกษตรละสหกรณ์ https://www.moac.go.th/a4policy-alltype-401191791796
- คูมือ นวทางการขับคลืไอนนยบาย Smart Farmer ละ Smart Officer, กษตรละกระทรวง
กษตรละสหกรณ์ https://www.opsmoac.go.th/strategic-files-391991791799
- ยุคล ลิๅมหลมทอง, ซนนิไงกษตร, สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ละทคนลยีหงชาติ,
https://www.nstda.or.th/nac/2015/download/presentation/April2/NT-106-AM-Yukol.pdf

4. ครงการรณรงค์฿ชຌสืไออยางสรຌางสรรค์ละรูຌทาทันสืไอ

สลกน : ฿ชຌสืไออยางสรຌางสรรค์ รูຌทาทันละขຌา฿จ
ประดในประชาสัมพันธ์ : การรูຌทาทันสืไอ (ผลกระทบการสพสืไอ)
ประดในทีไตຌองการสืไอสารกับประชาชน
- ผลกระทบจากการสพสืไอ฿นยาวชน ประชาชนทัไวเป ละผูຌสูงอายุ
- ขาวลวง วิธีตรวจสอบขาวลวง ละหลงตรวจสอบขาวลวง
- การสรຌางภูมิคุຌมกัน฿นการสพสืไอ
1. ผลกระทบจาการสพสืไอ บงป็น 3 กลุม฿หญ โ คือ
1) ยาวชน : การ฿ชຌสืไอกลัไนกลຌงผูຌอืไน
Cyberbullying คือ การรังก฿นรูปบบการดาทอ กลาวหา ฿ชຌถຌอยคาสียดสี ตอวาผูຌอืไน ดย฿ชຌ
ครืไองมือสืไอสาร ชน ทรศัพท์มือถือ ทใบลใต คอมพิวตอร์ ฯลฯ ชืไอมตอครือขายสังคมออนเลน์ เมวาจะ
ปຓนฟซบุຍก ทวิตตอร์ อินสตากรม ชท หรือวใบเซต์ตาง โ ปຓนครืไองมือ฿นการรังกละกลัไนกลຌงกัน ดย
ปຓนการฉพาะจาะจงบุคคลปງาหมาย ซึไงสวน฿หญปຓนการรังกทีไตอนืไอง เม฿ชคครังดียวจบ
การกระทาบบนีจะกิดขึนเดຌบอยกวาการกลຌงกันทัไวเป สามารถกิดขึนเดຌตลอด 24 ชัไวมง
พราะ฿นลกออนเลน์นัน ผูຌรังกเมเดຌผชิญหนຌากับคูกรณีจริงโ ละ฿นลกออนเลน์ การกระจายขຌอมูลขาวสาร
นันพรกระจายเปเดຌรใวมาก นัไน หมายความวาอาจทา฿หຌ ฝຆายทีไถูกรังกอับ อายขายหนຌ า หรือทนเมเดຌ จน
กลายปຓนปัญหาบานปลาย
ดใกเทยรຌอยละ 45 มีประสบการณ์กีไยวกับการกลัไนกลຌงทางลกเซบอร์อยางนຌอย 1 ครัง ซึไงมากกวา
ประทศอยางสหรัฐอมริกา ยุรป ละญีไปุຆนถึง 4 ทา (ผลการวิจัยขันตຌน (preliminary) รืไอง ความชุกละปัจจัย
ทีไกีไยวขຌองกับการกลัไนกลຌงบนลกเซบอร์ ฿นระดับชัน ม.1-3 ภาควิชาจิตวชศาสตร์ คณะพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล)
ทีไมา: กรมสุขภาพจิต (https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27717)
รูปบบของการรังกกันผานลกเซบอร์
1. การจมตีดาทอกันผานอินตอร์นใตละทรศัพท์มือถือ เดຌก การดาทอ หรือพูดจาสอสียด
การนินทาผานครือขายสังคมออนเลน์ หรือมีสายทรศัพท์นิรนามทรมาดาพืไอความสะ฿จ
2. การคุกคามทางพศออนเลน์ เดຌก การพูด หรือบีบบังคับ฿หຌมีการสดงกิจกรรมทางพศผาน
กลຌองหรือวใบคม ละสงรูปภาพหรือวิดีอ฿นลักษณะปຈ ปลือย ดยทีไผูຌรับเมตຌองการ
3. การอบอຌางตัวตนของผูຌอืไน เดຌก การขมยรหัสผานบัญชีของผูຌอืไนมา฿ชຌอบอຌ างชืไอของผูຌอืไน
พืไ อ฿หຌ รຌาย ดาทอ หรือกระทาการประสงค์รຌ าย รวมถึงสวมรอย฿นครื อขายสั งคมของผูຌอืไนพืไ อสรຌางความ
สียหาย฿นรูปบบตางโ
4. การบลใคมล์กัน เดຌก การนาขຌอมูลสวนตัวความลับของผูຌอืไน฿นรูปบบขຌอความภาพหรือ
วิดีอเปผยพร การ฿สรຌายปງายสีผูຌอืไน ชน การนาภาพพืไอนบบหลุด โ เปสดงความคิดหในอยางสนุกสนาน
หรือตัดตอรูปภาพลຌว฿สขຌอความทีไกอ฿หຌกิดความสียหาย
5. การหลอกลวงออนเลน์ เดຌ  ก การฆษณาหลอกลวง฿หຌ ห ลงชืไ อ พืไ อ จ าหน า ยสิ น คຌ า
ลอกลียนบบ หลอกลวง฿หຌมีการอนงิน฿นลักษณะตาง โ รวมถึงการหลอกลวงดຌวยการนัดจอกัน฿นขณะทีไ
อีกฝຆายเมยินยอม
6. การสรຌางกลุมพืไอจมตีบุคคลทีไตัวองเมชอบ เดຌก การสรຌางกลุม฿นครือขายสังคมออนเลน์
พืไอจมตีพืไอนทีไตนองเมชอบ หรือบุคคลมีชืไอสียงทีไตนเมชอบอยาง ชนดารานักสดง หรือนักการมือง ปຓนตຌน
ทีไมา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
/2.2 ประชาชน...

-22) ประชาชนทัไวเป : สงสรຌาง ละสงขาวลวง ขาวปลอม
สถานการณ์/สภาพปัญหา Fake News ขาวลวง/ขาวปลอม
พฤติกรรมการสพสืไอของประชาชนมีการปลีไยนปลงจากอดีตทีไจะนิยมสพขาวจากสืไอหลัก ชน
สืไอวิทยุ สืไอทรทัศน์ ปຓนสวน฿หญ ต฿นปัจจุบันประชาชนหันมาสพขาวจากสืไอออนเลน์มากขึน นืไองจากขาว
฿นสืไอออนเลน์สามารถตอบจทย์รืไองความงาย สะดวก ความรวดรใวเดຌดี ละสามารถบงปันขาวสาร฿หຌกับ
คนจานวนมากเดຌ ฿นปัจจุบันผูຌรับสารจึงสามารถปຓนผูຌสงสารเดຌชนกัน จึงทา฿หຌกิดขาวลวงพิไมมากขึน ละ
สามารถพรกระจายเดຌอยางรวดรใว
฿นบทความงานวิจัยรืไองขาวลวงของ กสทช. เดຌ฿หຌนิยามของขาวลวงเวຌดังนี
ขาวลวง หมายความถึงขาวทีไมีนือหาอันปຓนทใจ หลอกลวง หรือขาวสรຌางสถานการณ์ รวมถึง
การขียนขาว ทีไเดຌรับการสนับสนุนอยางปຂดบังหรืออบฝง ซึไงนาสนอ฿นสืไอสังคมละพลตฟอร์มออนเลน์
อืไนโ
ประภทของขาวลวง
สถาบั น London School of Economics and Political Science เดຌ  บ ง ประภทข า วลวง
ดังนี (บทความงานวิจัย กสทช.)
1. นือหาทีไสรຌางขึน (Fabricated content) ปຓนนือหาขาวทีไทใจทังหมด ปຓนขันทีไรุนรงทีไ สุด
ของ Fake News ชน การปลอมปຓนสานักขาว฿ดขาวหนึไงลຌวผยพรขาวปลอมทังหมด
2. นื อหาทีไ มี ก ารจั ด การ (Manipulated content) ปຓ น นื อหาข า วทีไ มี ก ารบิ ด บื อ นจาก
ขຌอทใจจริงหรือ ปຓนการสรຌางขึนจากจินตนาการ ชน พาดหัวขาวทีไตຌองการสรຌางนือหากระตุຌนอารมณ์พืไอ
รียกรຌอง ความสน฿จจากผูຌอานหรือผูຌชม หรือทีไรารียกวา พาดหัวรียกขก (Click bait) ฯลฯ รวมถึงการ
ตั ด ต อ ภาพ, สี ย ง, วิ ดี  อ หรื อ มຌ ก ระทัไ ง การอา logo ของส านั ก ข า วทีไ น า ชืไ อ ถื อ มา฿ส ตั ว อย า งของ
Manipulated Content กใชน การตัดตอสรຌางรืไอง ตัดปะ
3. นือหาอบอຌาง (Imposter content) ปຓนการอบอຌางหลงขาวทีไทຌจริง ชน การ฿ชຌยีไหຌอ
หรือ บรนด์ขององค์กรทีไนาชืไอถือหรือมีชืไอสียง ลຌวอຌางวา คนนีๅกลาวเวຌวา, นายกกลาวเวຌวา หรือ คนนูຌน
คนนีๅคยกลาวเวຌวา ตจริง โ ลຌวปຓนการทีไคนทาคอนทนต์หรื อคนขียนขาวคิดขึนมาอง ซึไงปຓนการสรຌาง
ความขຌา฿จผิดละความขัดยຌง฿นระดับวงกวຌางเดຌ
4. นื อหาหลอกลวง (Misleading content) ปຓ น การ฿ชຌขຌอมูลพืไอหลอกลวง฿หຌห ลงชืไอ อาทิ
การนาสนอความคิดหใน฿นรูปของขຌอทใจจริง ซึไงปຓนการขียนขาวหรือทาคอนทนต์ดย จง฿จ฿หຌขຌา฿จผิด หรือ
การ฿ชຌคาอยางนึงพืไออธิบายอีกอยางนึง พอดนจับเดຌกใจะอຌางวากใขຌา฿จผิดอง ดยวัตถุประสงค์คือ ชวนชืไอ
หรือหวังผลทางการมือง ตัวอยางของคอนทนต์ Misleading ราจะพบหในเดຌบอยกับพวกขาวการมือง
5. บริ บ ทปลอม฿นการชืไ อ มยง (False context of connection) ปຓ น นื อหาทีไ ถู ก ตຌอ งตาม
ขຌอทใจจริง อาทิ การพาดหัวขาว฿นบทความเมเดຌส ะทຌอนนื อหาของขาวจริง ตัวอยางของคอนทนต์ทีไปຓ น
False Connection กใชน “นๅามะนาวรักษารคมะรใง หรือบทความทีไชอบขึนวา “งานวิจัยผย … ลຌว
กลายปຓนวายงเปขายของ ตอยางเรกใตาม False Connection จะยังเมปຓนการหวังผลหรือชวนชืไอ฿นระดับ
สังคมวัฒนธรรมหรือการมือง
6. การสี ย ดสี  ละลຌ อ ลี ย น (Satire and parody) ปຓ น การนาสนอข า ว฿นลั ก ษณะทีไ
ขาขั น ฿นลั ก ษณะ ทีไ  หมื อ นปຓ น ขຌ อ ทใ จ จริ ง ต  ปຓ น ข า วลวง อย า งเรกใ ต าม ข า วประภทนี มั ก จะถู ก ถื อ
ว า ปຓ น ข า วลวง ประภทหนึไ ง ซึไ ง อาจเม เ ดຌ ห ลอกผูຌ อ า นอย า งตั ง฿จ ต ตຌ อ งการสี ย ดสี  ละลຌ อ ลี ย น
มากกว า
/หลายครัง...

-3หลายครังมีการรีทวีตหรือ ชร์ขຌอมูลทีไตนรับรูຌตามโ กันมาจากการหในพาดหัวกอน ตเมมีการ
คลิกขຌาเปอานตอ ทา฿หຌขาวลวงนันยิไง พรกระจายจนเมหลือพืนทีไ฿หຌกับขาวจริง สิไงสาคัญคือการสรຌางวลี
พาดหัว฿หຌนาตืไนตຌนพืไอหวัง฿หຌคนชร์ซาโ ทา฿หຌเมรูຌวาหลงขาวทຌจริงนันมาจากทีไ฿ด ปัจจัยหลานีทา฿หຌกิด
หลงขาวลวงจานวนมากทีไพยายามสรຌางสรรค์ ขาวทีไคนชอบ หรือสรຌางขาวลวงขึนมา เมวาจะลวงทังหมดหรือ
ลวงพียงบางสวน พืไอ฿หຌกิด การพรกระจายของขาวสาร฿นวงกวຌางจานวนมาก พืไอหวังผล฿นรืไองของรายเดຌ
ฆษณาทีไ มากขึ นตามเปดຌว ย ฿นอดีต ขาวลวงส ว น฿หญ มั กพบมาก฿นนื อหาดຌ านสุ ขภาพ ต มืไ อวงการสืไ อ
ปลีไยนปลงเป ขาวลวง ริไมพัฒ นามาปຓนขาวการมืองหรือขาวสังคม ซึไงปัญหาทีไกิดจากขาวลวงสงผล฿หຌ
ปัจจุบันประชาชน สถาบันทางการมือง ละสังคมถูกปลุกปัດนพิไม มากขึนรืไอยโ
3) ผูຌสูงอายุ : การชร์ สงตอขຌอมูลดยเมตรวจสอบ
สถานการณ์/สภาพปัญหา
ผูຌสูงอายุปຓนกลุม฿หมทีไริไมสพขຌอมูลตางโผานสืไอออนเลน์ ซึไง฿นสืไอสั งคมออนเลน์ มีการสงตอ
ขຌอมูลขาวสารอยางพรหลาย ซึไงบางครังขຌอมูลทีไสงตอปຓนขຌอมูลทใจ สรຌางความตืไนตระหนกละผลกระทบ฿น
วงกวຌาง อีกทังยังมีการสรຌางขาวปลอมขึนมาหลอก฿หຌคนคลิกขຌาเปอาน พืไอหวังรายเดຌจากการฆษณา หรือทีไ
พบหในบอยครังคือการชร์การกຌเขปัญหาดຌานสุขภาพซึไงปຓนขຌอมูลทีไบิดบือนจากความขຌอทใจจริงทางการ
พทย์ ดยกลุมผูຌสูงอายุสวน฿หญ จะหลงชืไอขຌอมูลหลานีทัน ทีละชร์ขຌอมูลตอ฿หຌกับกลุ มพืไอนดยเมเดຌ
ตรวจชใคขຌอมูลกอนวาปຓนรืไองจริงหรือเม
2. การกຌเขปัญหาผลกระทบจาการสพสืไอของรัฐบาล
Cyberbullying
นืไองจากการกลัไนกลຌงกันผานลกออนเลน์ปຓนการกระทาทีไสามารถกิดขึนเดຌงายละบอยกวา
การกลຌงกันทัไวเป สามารถกิดขึนเดຌตลอด 24 ชัไวมง อีกทังยังสามารถกระจายขຌอมูลขาวสารนันพรกระจาย
เปเดຌรใวมาก ซึไงทา฿หຌ ผูຌถูกรังกเดຌรับ ความอับ อายละมีผ ลกระทบมากกวาการกลຌ งกันทัไวเป รัฐบาล฿หຌ
ความส าคั ญ กั บ รืไ องนี ดยมี การจั ด ท าผนปฏิ รู ป ประทศดຌานสืไ อสารมวลชน ซึไ งกรมประชาสั ม พั น ธ์ กใจั ด
ครงการประชาสัมพันธ์ทีไสอดรับกับผนการปฏิรูป฿นดຌานนี คือ ครงการรณรงค์฿ชຌสืไออยางสรຌางสรรค์ละ
รูຌทาทันสืไอ ดยมีปງาประสงค์ จะสรຌางจิตสานึก฿นการสพสืไอละการ฿ชຌสืไอออนเลน์อยางสรຌางสรรค์ เม฿ชຌสืไอ
ออนเลน์มา฿ชຌ฿หຌกิดผลกระทบ฿นชิงลบตอตนองหรือสังคม ผานครงการรณรงค์฿หຌประชาชนบริภคสืไอทีไมี
คุณภาพละมีคุณคา ดยมีการประชาสัมพันธ์฿นรูปบบของสปอต สกูຍป รายการ ทังวิทยุละทรทัศน์ ทังยังมี
สืไอกิจกรรม ดยมีการจัดสัมมนารืไอง การรูຌทาทันสืไอ ฿หຌกยาวชน฿นรงรียนละ฿นมหาวิทยาลัยทัง฿น
กรุงทพฯ ละตางจังหวัด ดยชิญ นใตเอดอลหรือ celebrity มาถายทอดงคิด ประสบการณ์ ทีไกีไยวกับ
cyberbullying ละขาวลวง (Fake News) พืไ อ กระตุຌน ละสรຌ างจิ ต ส านึ ก฿หຌ ดใ กโละยาวชนรูຌ จั ก฿ชຌ สืไ อ
ออนเลน์อยางสรຌางสรรค์ รูຌทาทันสืไอละขຌอมูลขาวสาร฿นลกออนเลน์
ขาวลวง/ขาวปลอม (Fake News)
สืไอหลัก
฿นสวนของสืไอหลักชน สืไอทรทัศน์ ละสืไอวิทยุ มีหนวยงานของภาครัฐ฿นการควบคุมดูล คือ
กสทช. ซึไงปຓนหนวยงานทีไมีอานาจหนຌาทีไ฿นการดูลความหมาะสมของนือหาการออกอากาศละสามารถสัไง
พักหรือถอดถอน฿บอนุญาตการออกอากาศของกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคมนัไนเดຌ
/รวมทัง…

-4รวมทั งส ง สริ ม สิ ท ธิ  ละรั บ รืไ อ งรຌ อ งรี ย นของประชาชนหรื อ ผูຌ บ ริ  ภค หากส ถานี  ทรทั ศ น์ ห รื อ สถานี
วิทยุกระจายสียง฿ดผยพรนือหาการออกอากาศทีไเมหมาะสมหรือปຓนภัยตอความมัไนคงของประทศ กใอาจ
มีการพักหรือถอดถอน฿บอนุญาตการออกอากาศชน กรณีทีไ กสทช. สัไงพัก฿บอนุญาตชองดิจิทัลทีวีชองหนึไง฿หຌ
หยุดออกอากาศชัไวคราว นืไองจากมีการนาสนอรายการขาวหลายรายการทีไมีลักษณะสอ฿หຌกิดความสับสน ยัไว
ยุ ปลุกปัດน฿หຌกิดความขัดยຌงหรือสรຌางความตกยก฿นราชอาณาจักร ปຓนตຌน
สืไอออนเลน์
฿นสวนของสืไอออนเลน์ นืไองจากการผยพรขຌอมูลขาวสารปຓนเปเดຌสะดวกละรวดรใวมาก จึง
ทา฿หຌปຓนรืไองยากตอการควบคุม ต฿นทางกฎหมายกใมี พระราชบัญญัติวาดຌวยการกระทาความผิดกีไยวกับ
คอมพิวตอร์ พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.คอมพิวตอร์ฯ ทีไถูกตราขึนมาพืไอรับมือกับปัญหานี การกระทาทีไพ.ร.บ.
คอมพิวตอร์ฯ กาหนด฿หຌปຓนความผิด มีทังการกระทาตอระบบคอมพิวตอร์ ชน ขຌาถึงขຌอมูลคอมพิวตอร์ดย
เมเดຌรับอนุญาต การดักขຌอมูล การรบกวนระบบคอมพิวตอร์ของผูຌอืไน ปຓนตຌน ซึไงกาหนดเวຌ฿นมาตรา 5-13
หรือทีไรียกวา ความผิดตอระบบ นอกจากนียังมี ความผิดกีไยวกับนือหา ซึไงระบุเวຌตังต มาตรา 1416 ดยฉพาะอยางยิไ งรืไองการ พสต์ การเลค์ หรือการชร์ ข าวปลอมหรือขาวลวง กใปຓ น ประดในทีไ ยั ง
คลุ มครือวามีความผิ ดหรื อเม ซึไงความจริงลຌ ว พ.ร.บ.คอมพิว ตอร์ มาตรา 14 ทีไ ระบุ เวຌวา "ผูຌ ฿ดกระท า
ความผิดทีไระบุเวຌดังตอเปนี ตຌองระวางทษจาคุกเมกิน 5 ป หรือปรับเมกิน 100,000 หรือทังจาทังปรับ "
ประกอบดຌวย
1.พสต์ห รือชร์ขຌอมูลทีไปຓน รืไองทใจหรือปลอมปลงขຌอมูลอันทา฿หຌ ผูຌอืไนหรือประชาชน
สียหาย
2.พสต์หรือชร์ขຌอมูลอันปຓนทใจ ดยประการทีไนาจะกิดความสียหายตอความมัไนคงของ
ประทศ ชน พสต์วาจะมีระบิดทีไนัไนหรือพสต์ขຌอความทีไทา฿หຌประชาชนตืไนตระหนกตก฿จ
3.พสต์หรือชร์ขຌอมูลอันปຓนทใจ ทีไปຓนความผิดกีไยวกับความมัไงคงหงราชอาณาจักรหรือ
ปຓนความผิดทีไกีไยวขຌองกับการกอการรຌาย ตามประมวลกฎหมายอาญา กรณีนีรวมเปถึงการหมิไนบืองสูงดຌวย
4.พสต์หรือชร์ขຌอมูลลักษณะลามกทีไประชาชนทัไวเปนันสามารถขຌาถึงเดຌ
การประชาสัมพันธ์สรຌางการรับรูຌรืไองทษจากการกระทาความผิดทางคอมพิวตอร์฿หຌรับทราบ
฿นวงกวຌางกใจะสามารถชวยลดรืไองงการกระทาผิดอยางรูຌทาเมถึงการณ์เดຌ ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุมยาวชน
หรือผูຌสูงอายุซึไง฿ชຌสืไอซซียล ชน ฟสบุຌค เลน์ ยูทูบ ตขาดความรูຌรืไองนี
การสรຌางภูมิคุຌมกัน
หนือสิไงอืไน฿ด การสรຌางภูมิคุຌมกัน฿หຌกผูຌบริภคสืไอกใมีความจาปຓน ดยการรณรงค์หรือ฿หຌความรูຌ
กับประชาชน฿หຌสพสืไออยางสรຌางสรรค์ละรูຌทาทันสืไอปຓนสืไงจาปຓน พืไอ฿หຌผูຌชมมีวิจารณญาณ฿นการสพสืไอเม
ถูกชักจูงหรือหลงชืไอขาวลวงเดຌงายโ ดยผูຌบริภคสืไอ สามารถ฿ชຌหลักการตังคาถาม 5 ขຌอ พืไอ฿หຌกิดการรูຌทา
ทันสืไอ ดังนี
1. หลงทีไมาของสืไอ/฿ครคือผูຌสรຌางนือหาสืไอนีขึนมา ?
2. มีวิธีการสรຌางนือหาสืไออยางเร
3. ผูຌบริภคสืไอตละคนจะรับรูຌนือหาของสืไอตางกันหรือเม อยางเร ?
4. นือหาสืไอซอนละปลูกฝังความคิดคานิยมหรือทัศนะ฿ดอาเวຌ หรือละวຌนเมนาสนอ ?
5. นือหาสืไอหวังประยชน์บางอยางหรือเมละสงมา฿หຌราพืไออะเร ?
ทีไมา: สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ (กสทช)
/การชร์...
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รัฐบาลมีพยายามรณรงค์฿หຌประชาชนตรวจชใคขຌอมูลขาวสารกอนทีไจะชร์ตอเป฿นลกออนเลน์
ผานชองทางออนเลน์ของภาครัฐ ทังนี รัฐบาลดยกรมประชาสัมพันธ์ ปຂดบัญชีอพพลิคชันเลน์ "ขาวจริง
ประทศเทย" พืไอ฿หຌขຌอมูลขาวสารทีไถูกตຌอง กຌเขปัญหาขาวทใจ฿นสืไอสังคมออนเลน์ ดยจะนาสนอตพียง
ขาวทีไถูกตຌองทานัน พืไอสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกผูຌติดตามขาวสารนอกจากนี หนวยงานภาครัฐกใยัง มีชองทาง
อืไนโ฿หຌประชาชนตรวจชใคขຌอมูล฿นดຌานตางโ ดังนี
ดຌานขาวสาร ชน Line@ขาวจริงประทศเทย, Facebook : realnewsthailand (กรมประชาสัมพันธ์)
/ Facebook : ชัวร์กอนชร์ / Twitter : @SureAndShareLine@TNAMCOT (สานักขาวเทย บมจ.อสมท) /
Facebook (www.facebook.com/GCC1111) /Twitter (Follow@Twitter.com/GCC_1111) (ศู น ย์ บ ริ ก าร
ขຌอมูลภาครัฐพืไอประชาชน)
ดຌานสุขภาพ ชน Application Thaihealth (สสส.), Application กดดูรูຌรค (สธ.), Facebook:
fanmoph พจกระทรวงสาธารณสุข, Facebook :ชัวร์กอนชร์
ดຌานการงิน Facebook : realnewsthailand, Facebook : ชัวร์กอนชร์
รຌองรียน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางทคนลยี สานักงานตารวจหงชาติ
3. ผลชิงประจักษ์ของการกຌเขปัญหา
รัฐบาลดยกรมประชาสัมพันธ์พยายามผยพรขຌอมูลขาวสารทีไถูกตຌอง กຌเขปัญหาขาวทใจ฿นสืไอ
สังคมออนเลน์ ผาน เลน์อด ขาวจริงประทศเทย อยางรวดรใวละตอนืไอง ดย฿ชຌขຌอมูลขาวสารทีไถูกตຌอง
ชืไอถือเดຌจากหนวยงานภาครัฐทีไกีไยวขຌองชีจงขຌอทใจจริงตอขาวลวงทีไมีการบิดบือนขຌอมูลขาวสาร฿หຌ
ประชาชนกิดความขຌา฿จผิด ตัวอยางชน
 อยาชืไอ!! ขาวลือ หลอกลวงผูຌถือบัตรสวัสดิการหงรัฐ ปຂดบัญชีธนาคารออมสินชวง
ลือกตัๅง จะเดຌรับงิน 3,000 บาท
กรณีทีไมีประชาชนจานวนมาก ดินทางมาปຂดบัญชีทีไธนาคารออมสิน นืไองจากมีกระสขาววา
รัฐ บาลจะอนงิน ฿หຌ 3,000 บาท ดยข าวดั งกล าวกิด ขึนมืไ อปลายดือ นมกราคม 2562 ทีไ มี ขาว฿นสืไ อ
ออนเลน์ ระบุวา ประชาชนผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ฿นพืนทีไจังหวัดอุทัยธานี ดยฉพาะทีไธนาคารออมสิน สาขา
หนองฉาง ละสาขาบຌานเร มีขาวลือ฿หຌประชาชนปຂดบัญชีละทาบัตร ATM กับธนาคารออมสินพืไอรับงิน
3,000 บาทจากรัฐบาล
ตอมามืไอวันทีไ 31 มกราคม 2562 ธนาคารออมสิน เดຌมีการชีจงผยพรขาวเปลຌววา เมปຓน
ความจริง รวมถึงเดຌมีการซักซຌอมทาความขຌา฿จกับจຌาหนຌาทีไธนาคารออมสินสาขาทัไวประทศ พรຌอมทังติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ทีไสาขาดຌวย ทา฿หຌกระสการหปຂดบัญชีจึงเดຌลดลงตามลาดับ ละมืไอวันทีไ 21-22
กุมภาพันธ์ 2562 เดຌมีการหปຂดบัญชี฿นลักษณะดังกลาวอีกครัง ดยฉพาะ฿นพืนทีไทีไธนาคารออมสินสาขา
อาจสามารถ จังหวัดรຌอยอใด
ธนาคารออมสิน ขอยืนยันอีกครัๅงวากระสขาวดังกลาวเมป็นความจริงตอยาง฿ด
/กรมบัญชีกลาง...

-6 กรมบัญชีกลาง ยืนยันการคานวณงินบานาญ฿หຌกับผูຌรับบานาญยังคง฿ชຌสูตรดิม
ตามทีไมีขาวผยพรทางสืไอออนเลน์ วาขຌาราชการกษียณ ฿หຌยืไนขอบาหนใจบานาญออนเลน์เดຌ
ตังตบัดนีปຓนตຌนเป ละสภานิติบัญญัติหงชาติเดຌรับรางพระราชบัญญัติบาหนใจบานาญ฿หม ปຓนตัวหารดຌวย
30 หากรับราชการมากกวา 30 ป กใตຌองคูณดຌวย 30 ป ทานัน ละหากราง พรบ. ดังกลาวผานปຓนกฎหมาย
กใจะมีผลดีกับขຌาราชการทีไมีชีวิตอยู รวมทังขຌาราชการบานาญ จะมีงินดือนขึน 5% ทุกป
จากกรณีดังกลาว ฆษกกรมบัญชีกลาง เดຌชีจงวา กระทรวงการคลัง ดยกรมบัญชีกลางเมมีการ
สนอรืไองการคานวณบาหนใจบานาญขຌาราชการกษียณตอยาง฿ด ละยังคงคานวณบานาญตามสูตรดิม
ซึไงคานวณตามพระราชบัญญัติบาหนใจบานาญขຌาราชการ พ.ศ. 2494 ดังนี
1. งินดือนดือนสุดทຌาย x วลาราชการ หาร 50 (เมกินงินดือนดือนสุดทຌาย)
ละตามพระราชบัญญัติกองทุนบาหนใจบานาญขຌาราชการ พ.ศ. 2539 (สมาชิก กบข.)
2. งินดือนฉลีไยหกสิบดือนสุดทຌาย x วลาราชการ หาร 50 (เมกิน70%ของงินดือนฉลีไย
หกสิบดือนสุดทຌาย)
ดังนัๅน ขຌอความทีไมีการผยพรขຌางตຌนเมป็นความจริง สาหรับงินพิไมจากอัตราบานาญคือ
งินชวยคาครองชีพผูຌรับบีๅยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) รัฐบาลมิเดຌมีนยบาย฿หຌดานินการ฿ด โ ชนดียวกัน
4. ประยชน์ทีไประชาชนจะเดຌรับ
1. ประชาชนทัไวเปรูຌทาทันขຌอมูลขาวสารผยพร฿นสังคมสามารถยกยะขຌอทใจจริงของขຌอมูลขาวสาร
ละนาขຌอมูลขาวสารดังกลาวเป฿ชຌประยชน์เดຌถูกตຌอง
2. ประชาชนมีทางลือก฿นการรับสืไอละมีชองทาง฿นการตรวจสอบขຌอทใจจริงการรับขຌอมูลขาวสารมากขึน
3. ประชาชนมีภูมิคุຌมกันการรับสืไอละมีทางลือก฿นการรับสืไอทีไสรຌางสรรค์มากขึน
5. หนวยงานทีไกีไยวขຌอง
1. ส านั ก งานคณะกรรมการกิจการกระจายสี ยง กิจการทรทั ศน์ ละกิจการทรคมนาคมห งชาติ
(กสทช) หมายลขทรศัพท์ประจาสานักงาน กสทช. 02-670-8888 ละ 02-271-0151-60
Call Center 1200
2. กองปງ องกัน ละปราบปรามการกระท าความผิ ดทางทคนลยี ส ารสนทศ, กระทรวงดิจิ ทั ล พืไ อ
ศรษฐกิจละสังคม หมายลขทรศัพท์ 02-1416747 ทรสาร 02-1438019 E-mail: pr@mdes.go.th
อกสารอຌางอิง
- กรมสุขภาพจิต (https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27717)
- บทความวิจัย รืไอง ขาวลวง:ปัญหาละความทຌาทาย ดย กสทช. (https://tcithaijo.org/index.php/NBTC_Journal/article/download/146058/115541/)

5. ครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติดຌานการสรຌางอกาสความสมอภาค
ละทาทียมกันทางสังคม
สลกน : สมอภาค ป็นธรรม ลดหลืไอมลๅา คนเทยทาทียม
ประดในประชาสัมพันธ์ : บัตรสวัสดิการหงรัฐ
ประดในทีไตຌองการสืไอสารกับประชาชน
- คุณสมบัติของผูຌเดຌรับบัตรสวัสดิการหงรัฐ
- นวทาง฿หຌความชวยหลือผานบัตรสวัสดิการหงรัฐ
- ชองทางการขอรับความชวยหลือ
1. ความป็นมา/ปัญหา/สถานการณ์
สถานการณ์ความยากจน฿นสังคมเทยถือปຓนปัญหาทีไทุกรัฐบาลตาง฿หຌความสาคัญ฿นการกຌเขยียวยา
ซึไงมຌวาสถานการณ์ความยากจนของเทยมีนวนຌมลดลง ตปัญหาความยากจนยังคงปຓนปัญหาสาคัญของ
ประทศเทยอยู ละยั งจ าปຓ น ทีไตຌองหาทางยี ยวยากຌเขผ านนยบายละมาตรการตางโ ของรั ฐ ฿นการ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการละบริการพืนฐาน฿หຌสามารถครอบคลุมละมีคุณภาพพียงพอกับความตຌองการของ
คน฿นสังคม ละตຌองปຂดอกาส฿หຌทุกคน฿นสังคมสามารถขຌาถึงอยางทาทียมละ฿ชຌเดຌอยา งปຓนธรรม พืไอ
พยายามลดชองวางของความยากจน฿หຌกิดการกระจายรายเดຌทีไทาทียมกัน฿หຌมากขึน ซึไงนยบายของภาครัฐทีไ
ผานมานຌนนยบายรืไองการกຌปัญหาความยากจน ซึไงเดຌผล฿นบางระดับตยังเมเดຌลดความหลืไอมลาอยาง
ทຌจริง พราะคนจนมຌจะมีสภาพทีไดีขึนตกใยังเม กิดการลดชองวางของรายเดຌสูงสุดกับรายเดຌทีไตไาทีไสุด การ
กຌเขปัญหาความจนละความหลืไอมลาทางสังคม ปຓนหนึไง฿นนยบายยุทธศาสตร์ชาติทีไรัฐบาล฿หຌความสาคัญ
2. นยบาย/การกຌปัญหา
จากปัญหาดังกลาว รัฐบาลเดຌมีนยบาย฿นการชวยหลือผูຌมีรายเดຌนຌอย ฿น 2 นวทางหลัก โ คือการ
฿หຌสวัสดิการพืนฐาน฿นดารงชีวิต฿นรูปบบงินสนับสนุน฿นการดารงชีพ ละการ฿หຌความชวยหลือ฿นระยะยาว
คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ดยการอบรมพัฒนาทักษะ ฝຄกอาชีพ ละการนะนาอาชีพ
ทีไหมาะสม ซึไงปຓนการ฿หຌความชวยหลือพืไอ฿หຌกิดความยัไงยืน
ครงการประชารัฐสวัสดิการ ปຓนการชวยหลือประชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอย฿หຌพຌนจากปัญหาความยากจน
ดຌ ว ยการ฿หຌ มี ก ารขึ นทะบี ย นกั บ กระทรวงการคลั ง จากนั นจะออกปຓ น บั ต รสวั ส ดิ ก าร ส าหรั บ ผูຌ ทีไ จ ะมา
ลงทะบี ย น จะตຌ องปຓ นบุ คคลทีไ มี สั ญชาติ เทย มี อายุ ตั งต 18 ป บริ บู รณ์ ขึ นเป (ดยตຌ องกิ ดก อนวั นทีไ 16
พฤษภาคม พ.ศ. 2542) อยู฿นภาวะวางงานหรือมีรายเดຌทีไกิดขึน฿นป พ.ศ. 2559 ทังสินเมกิน 100,000
บาท จะตຌองเมมีทรัพย์สินทางการงิน เดຌก งินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล ละ
ตราสารหนี หรือถຌามีทรัพย์สินทางการงินดังกลาว จะตຌองมีจานวนรวมทังสินเมกิน 100,000 บาท ละตຌอง
เมปຓนจຌาของกรรมสิทธิ่฿นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถຌาปຓนจຌาของกรรมสิทธิ่ดังกลาว จะตຌองปຓนผูຌมี
คุณสมบัติตรงตามงืไอนเขของครงการขຌางตຌน
3. นวทางการ฿หຌความชวยหลือ
1) การ฿หຌความชวยหลือสวัสดิการพืๅนฐาน
ครงการประชารัฐสวัสดิการ ปຂ ดอกาส฿หຌป ระชาชนผูຌมีรายเดຌนຌอยละปຓ นผูຌมีคุณ สมบั ติตรงตาม
งืไอนเขของครงการ ดยปຂดลงทะบียนมาลຌว 2 ครัง ระหวางป 2560 – 2561 มีผูຌลงทะบียนละผาน
คุณสมบัตมิ ากกวา 14 ลຌานคน
/ดยจะมี...

-2ดยการ฿หຌความชวยหลือ ละสวัสดิการ 2 หมวด เดຌก
หมวดทีไ 1 บรรทาภาระคา฿ชຌจาย฿นครัวรือน ประกอบดຌวย 1) การ฿ชຌบัตรพืไอซือสินคຌาจาปຓนพืไอการ
บริภค พืไอการศึกษา พืไอซือวัตถุดิบทางการกษตร฿นรຌานธงฟງา วงงิน 300 บาทตอดือน (สาหรับคนทีไมีรายเดຌ
ตไากวา 30,000 บาทตอป ) ละ 200 บาทตอดือน (สาหรั บคนทีไ มีรายเดຌกินกว า 30,000 บาทตเมกิน
100,000 บาท ตอป) ละ 2) การ฿ชຌบัตรพืไอซือกຍสหุงตຌม วงงิน 45 บาทตอ 3 ดือน
หมวดทีไ 2 บรรทาคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง ประกอบดຌวย 1) ฿ชຌชาระคาดยสารรถ ขสมก. ระบบ eticket/รถเฟฟງา วงงิน 500 บาทตอดือน 2) ฿ชຌซือตั็วรถเฟ วงงิน 500 บาทตอดือน ละ 3) ฿ชຌซือบั ตรรถ
ดยสารประจาทาง (รถ บขส.) วงงิน 500 บาทตอดือน
สวัสดิการ
ลดคา฿ชຌจาย฿นครัวรือน
1. วงงินคาซือสินคຌาอุปภคบริภคทีไจาปຓน
สิ น คຌ า พืไ อ การศึ ก ษา ละวั ต ถุ ดิ บ พืไ อ
กษตรกรรม
1.1 ผูຌทีไมีรายเดຌกินกวา 30,000 บาท/
ป
1.2 ผูຌทีไมีรายเดຌเมกิน 30,000 บาท/ป
2. วงงินสวนลดคากຍาซหุงตຌม (ตอ 3 ดือน)

บาท/คน/ หนวยงานหรือรຌานคຌา
ดือน ทีไรับบัตรสวัสดิการหงรัฐ

งืไอนเข
฿ชຌสิทธิดຌวยตนอง 1 คนตอ 1 บัตรตอ 1 สิทธิ ฿ชຌซือ
สินคຌาเมจากัดจานวน ตามวงงินสวัสดิการ฿นบัตร กรณี
ซือสิน คຌามากกวาวงงินสวัสดิการทีไ เดຌรับ ผูຌมีสิทธิตຌอง
จายงินพิไมอง ละวงงินจะเมมีการสะสม฿นดือนถัดเป

รຌานธงฟງาประชารัฐ ละ
รຌานอืไนโ ทีไกระทรวง
พาณิชย์กาหนด
45
รຌานคຌาทีไกระทรวงพลังงาน
฿ชຌสิทธิดຌวยตนอง 1 คนตอ 1 บัตรตอ 1 สิทธิ ฿ชຌปຓน
กาหนด
สวนลดคาซือกຍาซหุงตຌมจากรຌานคຌาทีไกระทรวงพลังงาน
ก าหนด ตามสิ ทธิ ปຓ นจ านวนงิ น 45 บาทต อ 3 ดื อน
สาหรับคากຍาซหุงตຌมสวนทีไกิน ผูຌมีสิทธิตຌองจายงินพิไม
อง ละวงงินจะเมมีการสะสม฿นรอบถัดเป (ทุกรอบ 3
ดือน)
ลดคา฿ชຌจาย฿นการดินทาง (สาหรับผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐทุกประภท)
1. วงงินคาดยสารรถ ขสมก./รถเฟฟງา
500 รถมล์ทีไมีระบบ e-Ticket/ ฿ชຌ สิ ท ธิ ดຌ ว ยตนอง 1 คนต อ 1 บั ต รต อ 1 สิ ท ธิ ฿ชຌ
รถเฟฟງา
ชาระคาดยสารรถ ขสมก. (ระบบ e-Ticket) /รถเฟฟງา/
รถ บชส./รถเฟฟງา เดຌ 500 บาท ตอดือน ดยเมจากัด
2. วงงินคาดยสารรถ บขส.
500 สถานีรถ บขส.
จานวนครัง฿นการ฿ชຌ สิ ท ธิ วงงินจะเม มี ก ารสะสม฿น
3. วงงินคาดยสารรถเฟ
500 สถานีรถเฟ
ดือนถัดเป
มืไ อ ถึงรอบตามทีไ ก าหนด (วัน ทีไ 1 ของทุ กดื อ น)
วงงิน จะถู กปรับ ปຓ น ค าริไมตຌ น ของวงงิน สมอ (500
บาท)
200
300

** หมายหตุ **
1. บั ต รสวัส ดิ การห งรั ฐ ปຓ น สิ ท ธิฉพาะตั ว ของบุ ค คลทีไ ร ะบุ บ นหนຌ าบั ต รท านั น วຌน ต ผูຌ พิ ก าร
ผูຌสูงอายุ ละผูຌปຆวยติดตียง ทีไเมสามารถดินทางเดຌ สามารถ฿หຌผูຌดูลปຓนผูຌ฿ชຌสิทธิทนเดຌ ดังนี
 ผูຌพิการ ฿หຌผูຌดูลทีไมีชืไอปรากฏอยู฿นบัตรประจาตัว ผูຌพิการปຓนผูຌ฿ชຌสิทธิทนเดຌ ดยผูขຌ าย
ตຌองตรวจสอบผูຌทีไ฿ชຌสิทธิทน จากบัตรประจาตัวผูຌพิการทีไระบุชืไอผูຌดูล ละบัตรประจาตัวประชาชนของผูຌดูล
กอนชาระคาสินคຌาดຌวยบัตรสวัสดิการหงรัฐ (1 คนตอ 1 บัตรตอ 1 สิทธิ)
 ผูຌสูงอายุ ละผูຌปຆวยติดตียง ฿หຌผูຌดูลปຓนผูຌ฿ชຌสิทธิทนเดຌ ดยผูຌขายตຌองตรวจสอบผูຌทีไ฿ชຌ
สิทธิทน จาก฿บมอบฉันทะ บัตรประจาตัวประชาชนของผูຌสูงอายุ/ผูຌปຆวยติดตียง ละบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูຌดูล กอนชาระคาสินคຌาดຌวยบัตรสวัสดิการหงรัฐ (1 คนตอ 1 บัตร ตอ 1 สิทธิ)
/2. กรุณา...

-32. กรุณ ากใบบั ตรสวัสดิการห งรัฐ ละรักษาบั ตรเวຌปຓ น อย างดี พืไอประยชน์ ของทาน ฿นการรับ
สวัสดิการจากรัฐบาล
3. หากมีการตรวจสอบลຌวพบวา฿หຌผูຌอืไนนาบัตรเป฿ชຌ จຌาของบัตรจะถูกตัดสิทธิ฿นบัตร ละผูຌทีไนา
บัตรผูຌอืไนเป฿ชຌจะมีความผิด ตຌองชด฿ชຌงินคืนกทางราชการ
4. วงงินคงหลือของดือนทีไผานมาจะเมมีการสะสม฿นดือนถัดเป
5. เมสามารถถอนวงงินสวัสดิการจากบัตรสวัสดิการหงรัฐปຓนงินสดเดຌ
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ
ครงการ฿หຌความช วยหลือผานบัตรสวัสดิการของรัฐ กิดขึน฿นระยะทีไ 2 พืไอจะชวยพิไมรายเดຌละ
ยกระดับคุณภาพชีวิต฿หຌกผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ ดยการจัดหางาน การฝຄกอบรมทักษะอาชีพ ทังอาชีพ฿น
ภาคกษตรละอาชีพนอกภาคกษตรกร พืไอ฿หຌกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีไยัไงยืน บงออกปຓน 3 ดຌาน ดังนี
ดຌานทีไ 1 คือการมีงานทา ดยรัฐบาลจะจัด฿หຌมี AO หรือ Account Officer ประกอบดຌวยจຌาหนຌาทีไ
ของรัฐ฿นพืนทีไ มีนายอาภอปຓนประธาน ตงตังทีมขึนมา ฿นขณะทีไกระทรวงการคลังกใจะมีคนของ ธ.ก.ส. ละ
ธนาคารออมสิน ซึไงมีอยู฿นพืนทีไอยูลຌวชนกันขຌามาชวย มารวมกันวางผนทีไชีวิต฿นการพัฒนาชีวิต จากนันจะ
ปຓนการบูรณาการรวมกันกับกระทรวงมหาดเทย กระทรวงรงงาน กระทรวงกษตรละสหกรณ์กระทรวง
พาณิ ช ย์ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมละความมัไ น คงของมนุ ษ ย์ ร วมทั งธนาคารออมสิ น ธ.ก.ส. มาร ว มกั น
พิจารณา฿นรืไองงาน รืไองคุณภาพชีวิต
วิธีขຌาเปชวยดูลผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ จຌาหนຌาทีไ AO จะลงพืนทีไเปสารวจเปนัไงคุยวาสาหตุสาคัญ
ทีไทา฿หຌมีรายเดຌนຌอยหรือเมมีงานทาพราะอะเร ถຌาอยากจะมีรายเดຌพิไม มีงานทา จะทาอยางเร ถຌาคิดวาทักษะ
฿นปัจจุบันยังเมพียงพอ อยากจะมีพิไม สน฿จรืไองอะเร หรือตຌองการหลงงินทุนทีไมีอัตราดอกบียทีไหมาะสม
เม฿ชงินนอกระบบจะตຌองทาอยางเร รวมทังเปดูสภาพความปຓนจริงวาตรงหรือเมกับทีไเดຌจຌงเวຌ ละมีสภาพ
ความปຓนอยูทีไสมกับความปຓนมนุษย์หรือเม มีบຌานองหรือเม บຌานทรุดทรมหรือเม ปຓนตຌน
ตัวอยางการ฿หຌความชวยหลือดຌานอาชีพละการมีงานทา กระทรวงรงงานมีขຌอมูลอยูลຌววาขณะนีมี
อัตราจຌางงานอยู 100,000 กวาตาหนง มีรายชืไอบริษัท นายจຌางเวຌพรຌอม ถຌา฿นตางประทศจะมี 7,000
ตาหนง มืไอ AO เปคุยลຌวพบวามีคุณสมบัติพรຌอมชนเดຌรืไองภาษาพรຌอมจะเปตางประทศ กใเปเดຌลย หรือ
ถຌาภาษายังเมพรຌอมกใมีหลักสูตรทรนรืไองภาษา฿หຌกอนเป หรือ฿นประทศกใรับเดຌลยมืไอคุณสมบัติพรຌอม
ดຌานทีไ 2 การฝຄกทักษะอาชีพ จะมีครงการฝຄกอบรมอาชีพ ชน หลักสูตรชางชุมชน ซึไงนาสน฿จมาก
พราะประทศเทยมี 80,000 กวาหมู บຌ าน ถຌ า 1 หมูบຌ าน มี ช างอยู 1 คน คนคนนั นกใจะมี อาชี พเดຌดยจะมี
ครืไองมือกลาง฿หຌ อบรมหลักสูตร 60 ชัไวมง ฿หຌปຓนชางบใดตลใด ละยังมีหลักสูตรอืไนโ อีกซึไงสามารถรองรับเดຌ
2.4 ลຌานคน
ดຌานทีไ 3 การชวยหลือ฿หຌขຌาถึงหลงงินทุน สาหรับผูຌทีไเมอยากปຓนลูกจຌาง อยากทาอาชีพอิสระมี
กิจการของตนอง ซึไงกระทรวงการคลังมีธนาคารของรัฐทีไพรຌอมจะชวย ชน ธนาคารออมสิน ซึไงมีครงการ
สินชืไอธุรกิจฟรนเชส์ ครงการสินชืไอ Street Food หรือ ธ.ก.ส. มีสินชืไอพืไอปรับปลีไยนกระบวนการผลิต
พืไอ฿หຌเดຌผลผลิตทีไมีรายเดຌพิไมขึน ทัง 2 ธนาคารเดຌตรียมสินชืไอครงการเวຌรองรับเดຌราว 2.1 ลຌานคน
ความชว ยหลื อทั ง 3 ดຌ าน คื อ การมี งานท า การฝຄ ก อาชีพ ละการขຌ าถึงหล งทุ น ขຌาสู สิ น ชืไ อ ทีไ
หมาะสมซึไงทังหมดนีจะทา฿หຌคนมีครืไองมือเปทามาหากิน ขณะดียวกันยังมีการขຌาเปดู฿นรืไองความพรຌอม฿น
การดารงชีวิตขันพืนฐาน ชน รืไองการออมพืไอการกษียณอายุ จะออมอยางเร ดยกองทุนการออมหงชาติ
(กอช.) รืไองทีไอยูอาศัยจะมีครงการบຌานคนเทยประชารัฐของกรมธนารักษ์ หรือของ ธอส. ซึไงมีสินชืไอทีไอยู
อาศัย ซึไงปຓนการมอง฿นรืไองคุณภาพชีวิตทีไครบวงจร เมเดຌชวยคการมีงานทาทานัน
/4. ประยชน์...

-44. ประยชน์ทีไประชาชน ละชุมชนเดຌรับ
1. ชวยลดบรรทาภาระคา฿ชຌจาย฿นครัวรือนของประชาชน ดยการ฿ชຌบัตรพืไอซือสินคຌาจาปຓนพืไอ
การบริภค พืไอการศึกษา พืไอซือวัตถุดิบทางการกษตร฿นรຌานธงฟງา ละรຌานทีไรวมรายการ ละบรรทา
คา฿ชຌจาย฿นการดินทาง คาดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-ticket/รถเฟฟງา คาซือตั็วรถเฟ ละคาซือบัตรรถดยสารประจา
ทาง (รถ บขส.)
2. ประชาชนทัไวประทศ ดยฉพาะกลุมผูຌมีรายเดຌนຌ อย ผูຌ พิการ ผูຌสู งอายุ ผูຌปຆ วยติดตียง สามารถ
ขຌาถึงสวัสดิการตาง โ ของรัฐเดຌ ละมีความทาทียมมีสวัสดิการ฿นการดารงชีพขันพืนฐานเดຌ
3. ประชาชนผูຌ มีบั ตรสวัส ดิ การห งรั ฐเดຌพั ฒ นาตนอง ส งสริม ฿หຌ มีงานท า ฝຄ กทั กษะอาชีพ ละ
ชวยหลื อ฿หຌ ขຌาถึงหลงงิน ทุน ขຌาสู สิน ชืไอทีไหมาะสมทังหมดนี จะทา฿หຌคนมีครืไองมือเปทามาหากิน การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌมีบัตรสวัสดิการหงรัฐ
การ฿หຌบริการขຌอมูล/฿หຌคาปรึกษากีไยวกับการ฿ชຌงานบัตรสวัสดิการหงรัฐ (Call Center)
Call Center บัตรสวัสดิการหงรัฐ หมายลขทรศัพท์ 02 109 2345 จานวน 150 คูสาย ปຓน
ชองทาง฿หຌบริการผูຌถือบัตร ฿นการสอบถามขຌอมูลตางโ กีไยวกับบัตรสวัสดิการ หงรัฐ รวมถึงการอายัดบัตร
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหวางวลา 08.30 น. - 17.30 น.
กรณีผูຌถือบัตรจຌงอายัดบัตรสวัสดิการหงรัฐทีไมีวงงินคงหลือ฿นสวนของกระปຉางินอิลใกทรอนิกส์
(e-Money) ฿หຌ ผูຌ ถือบั ตรติ ดตอ Call Center หลักของ บมจ.ธนาคารกรุงเทย หมายลขทรศัพท์ 02 111 1111
ตลอดระยะวลา 24 ชัไวมง พืไอระงับการ฿ชຌวงงิน ฿นสวนของกระปຉางินอิลใกทรอนิกส์ (e-Money)

