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รายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐครั้งที่ 1/2561 
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2561  เวลา 14.30น. 

ณ ห้องประชุม Boardroom 1 โซน C ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
........................................................................................ 

คณะท างานที่เข้าร่วมประชุม 
1. พล.อ. อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หัวหน้าทีมภาครัฐ 
2. นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
3. นายถาวร   พรหมมีชัย แทน นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ  คณะท างาน 
   (เลขานุการรัฐมนตรี)   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี- 
4.นางอรธิชา  วิเศษโกสิน แทน พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์  คณะท างาน 
   (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ 
5. นางอัญชนา  ตราโช  แทน นายกฤษฎา บุญราช   คณะท างาน 

(รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
6. นายฉัตรชัย  ศักดิ์ศิลปชัย แทน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  คณะท างาน 

(รองอธิบดีกรมการค้าภายใน)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์   
7. นายชานน  วาสิกศิริ  แทน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ  คณะท างาน 

(ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน สป.มท.) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
8. คุณเพ็ญศรี  ยินดีโรจน์ แทน นายสมชาติ ภาระสุวรรณ  คณะท างาน 
     สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
9. นางสาวเทียนวรรณ ชิรเวทย์  แทน นายยุทธนา  เจียมตระการ  คณะท างาน 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
10.นางลดาวัลย์  กันทวงศ์ แทน นางเกศรามัญชุศรี   คณะท างาน  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
11. นายจอมกิตติ  ศิริกุล  แทนนายศุภชัย เจียรวนนท์  คณะท างาน 
     บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด    
12. นางชลิดา   จันทร์สิริพงศ์ แทน นางบุษบาจิราธิวัฒน์  คณะท างาน 
     บริษัท กลุ่มเซ็ลทรัล จ ากัด   
13. นายระวิพันธ์  แผ้วพาลชน แทน นายสรัญ  รังคสิริ   คณะท างาน 
     บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐ 
กระทรวงมหาดไทย 
1. นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
2. นายโชคชัย  แก้วป่อง  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
3. นายภัคพงศ์   ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก 
4. นายราเชนทร์  คูวงษ์วัฒนาเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ช่วยราชการ ส านักงานรัฐมนตรี  
     กระทรวงมหาดไทย     
5. นายสุวิทย์   จันทร์หวร ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 

แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. นายสุจิโรจน ์  คงเมือง  หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการโครงการนโยบายพิเศษ ส านักบริหาร     
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     การปกครองท้องที่ กรมการปกครอง แทน อธิบดีกรมการปกครอง 
7. นายอุทัย  ทองเดช  ผู้อ านวยการส านักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน 
8. นายทองคูณ  บุญศร  รองผู้อ านวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐกรมการพัฒนาชมุชน 
9. นางอาภร  โพธิ์เจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
10. นายฉัตริน  สุวรรณหงส์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 
11. นางสาวสมาพร คนทน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวปวิรศา สายสุภา  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  กรมการพัฒนาชุมชน 
13. นางสาวจิตรานุช เกียรติอดิศร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
14. นายณัทชัย  กู้เขียว  กรมการปกครอง 
ส านักนายกรัฐมนตรี 
1. นางสาวนัทรียา  ทวีวงศ ์  ผู้อ านวยการส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
2. นางพรอัปสร  นิลจินดา ผู้อ านวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ   
     สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นางลักษมี  ปลั่งแสงมาก ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. นางสาวอัญชลี  งอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
     ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
นางสาวณัฐรวีร์  สังข์ธนู  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง 
ผู้ร่วมประชุมภาคเอกชน 
1. นายประวิช  สุขุม  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
2. นางภาวิน ี  ไชยสิทธิ์  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 
3. นายธงชัย  อิทธิอมรกุลชัย เครือเบทาโกร 
4. นายวิชเยนทร์  โตลานุวัตร บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1. นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ ่
2. นายพลวัฒน์  น้อยพานิช ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารกรุงเทพ 
1. นายยาญชัย  ตันติรัฐพงศ์ ธนาคารกรุงเทพ 
2. นายโชติกา  บุณยรังสี ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
นางสุนิสา  โสมาภา  ธนาคารไทยพาณิชย์ 
ผู้ร่วมประชุม บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย)จ ากัด 
1. นายมีชัย    วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 
2. นายภราเดช  พยัฆวิเชียร กรรมการ 
3. นางต้องใจ  ธนะชานันท์ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการ 
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บจก.ประชารัฐรักสามัคคี (จังหวัด) 
1. นายสุรพล  เศวตเศรนี กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีบุรีรัมย์ฯ 
2. นางสาวอรสา  โตสว่าง  กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
3. เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ 
4. นางสาววรัญญา หอมธูป  กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ 
5. นางเผอิญ  พงษ์ศรีชมพู ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า 
6. คุณเสาวณัช  บุญมี  บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ 
มูลนิธิสัมมาชีพ 
นายสุนทร   คุณชัยมัง ผู้อ านวยการมูลนิธิสัมมาชีพ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน 
สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด(มหาชน) หัวหน้าทีมภาคเอกชน ประธาน
ร่วมในการประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                      1.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

      (โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา หัวหน้าทีมภาครัฐ) 
                      โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นความพยายามของรัฐบาล ท่านนายกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่จะ
บริหารประเทศชาติ โดยมีแบบแผนในการสร้างกลไกที่มี Framework หรือมี Administration ที่ดี ท่านได้ริเริ่มที่
น ายุทธศาสตร์ชาติมาใช้ในการปฏิรูปประเทศ โดยพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม แผนด้านความมั่นคง รวมถึง
นโยบายของรัฐ เพ่ือเป็นกรอบการท างานให้หน่วยงาน คือ กระทรวงทบวง กรมท้ังหมด น าไปท าแผนงานโครงการ 
ตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง แผนงานโครงการของภาครัฐนั้นแบ่งประเภทของงานออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน  
 กลุ่มแรก   คือ งานตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ (Administration 
and Function) Administration หรือการบริหารงานในโครงสร้างของรัฐบาล คือกระทรวง ทบวง กรมซึ่งมี
อ านาจตามกฎหมาย ตัวอย่าง Administration ที่เราคงพอเห็นได้คือ รองนายกรัฐมนตรี แต่ละท่านรับผิดชอบแต่
ละกลุ่มกระทรวง เช่น ท่านรองฯประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รับผิดชอบกลุ่มด้านความมั่นคง ท าหน้าที่ก ากับดูแล
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นั่นคือ
โครงสร้าง Administration ซึ่งทางรัฐบาลใช้ขับเคลื่อนแผนงาน  
     กลุ่มท่ีสอง คือ งานตามวาระ (Agenda) หรืองานนโยบายเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ท่านรอง
นายกรัฐมนตรี ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ ไม่ได้คุมกระทรวงเกษตร คือกรมประมง แต่ไปแก้ปัญหาเรื่อง IUU - Illegal, 
Unreported and Unregulated fishing จะเห็นว่า เป็นการข้ามไปท างานกลุ่ม Function โดยมีวาระ (Agenda) 
ของงาน ที่ท่านต้องไปก ากับดูแลและบูรณาการระหว่าง งานด้านยุทธศาสตร์ งานด้านการปฏิรูป และงานด้าน
ความปรองดอง มาเป็นตัวขับเคลื่อนตามล าดับความส าคัญ ความเร่งด่วน หรือเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือแก้ไข
การติดขัด 
 กลุ่มท่ีสาม คือ งานจัดตามพ้ืนที่ (Area) ตัวอย่างเช่น ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการท างานจาก
ความต้องการของพ้ืนที่โดยการจัดสรรงบประมาณให้แก่พ้ืนที่ จะดูจากการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ในเรื่อง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างศักยภาพที่จะเกิดข้ึนในพ้ืนที่  
 ทั้งหมดนี้คือการบริหารรัฐระดับบน (Administration) ปัจจุบัน โครงการไทยนิยม ยั่งยืนเป็น
การบูรณาการขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และ ท่านนายอ าเภอบูรณาการขับเคลื่อนงาน

https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal,_unreported_and_unregulated_fishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Illegal,_unreported_and_unregulated_fishing


~ 4 ~ 
 

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ในพ้ืนที่ทั้ง 76 จังหวัดกับ 1 กรุงเทพมหานคร ยกตัวอย่าง กรณีงานการปราบปรามยา
เสพติด ถึงแม้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอจะไม่ใช่ผู้ก ากับควบคุมโดยตรงแต่เป็น  ผู้จัดการพ้ืนที่ (Area 
Manager) ที่เข้าใจพลเรือนและพ้ืนที่ดี ดังนั้นเมื่อยาเสพติดเกิดขึ้นในพ้ืนที่ จะต้องประสานงานการท างานข้าม
หน้าที่หลัก (Function) เพ่ือท างานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแลโดยตรง เช่น ต ารวจ ทหาร ปปส. เพ่ือขับเคลื่อนงาน
ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือลักษณะการท างานโดยใช้ฟันเฟืองไทยนิยม ยั่งยืน 
 ในเรื่อง เงินงบประมาณกลางปีจ านวน 150,000 ล้านบาท เป็นงบประมาณพ้ืนที่ส าหรับ 3 
เรื่อง ได้แก่  

1. ความมั่นคง: เป็นเรื่องความปรองดองของคนในชาติ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ 
ด าเนินการ จนได้output มาแล้ว เหลือเพียง outcome คือ ความปรองดองตามสัญญาประชาคมที่ให้สัญญา
ร่วมกัน 

2. เศรษฐกิจ: เป็นเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องมากจาก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของประเทศไทยเรา จนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 12 ปัจจุบันพบว่า 
ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริ ง นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลต้องการให้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าถึงประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันว่า ตัวเลขเศรษฐกิจระดับมหภาค
ของไทยดีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่เศรษฐกิจฐานรากมีปัญหา เช่น ปัญหาราคาน้ ามันกระทบกับราคายาง เป็นต้น 
ดังนั้น จึงขอฝากฝ่ายเศรษฐกิจ อย่างกระทรวงพาณิชย์และผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ให้ขับเคลื่อนงานช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วย 

3. เรื่องส าคัญอ่ืนๆ: ได้แก่ การป้องกันปราบปรามยาเสพติด, หลักประชาธิปไตย, เทคโนโลยี, 
สวัสดิการแห่งรัฐ  
 -ในเรื่องหลักประชาธิปไตยประชาชนควรได้รับการเรียนรู้ว่า ไม่ได้มีความส าคัญแค่เรื่องการ
เลือกตั้ง แต่ยังหมายถึงการเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศ  
 -เรื่องเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันเกิดขึ้นจริง และมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนไทยปัจจุบัน กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมตั้งอยู่เพียง
ในส่วนกลาง ไม่มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ไม่ทราบเรื่องการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวของชุมชนใน
พ้ืนที่ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องบูรณาการงานบางอย่างในพ้ืนที่ ปัจจุบันได้จัดสรร
อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายดิจิตอลแล้ว ทางกระทรวงต่างๆ ต้องท าเนื้อหาที่จ าเป็น
ต่อการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของประชาชนให้พร้อม เช่น ประชาชนจะเข้าถึงการรับบริหารทางด้าน
สาธารณสุขได้อย่างไร กระทรวงสาธารณสุขควรเตรียมเนื้อหาออนไลน์ให้ประชาชนเข้าถึงได้ เป็นต้น ในส่วนนี้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดควรมีส่วนช่วยเรื่องการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนด้วย  
 -สวัสดิการแห่งรัฐ มีเงื่อนไขใช้งบประมาณแบ่งเป็น 3 กอง 
กองที่ 1 เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากงบประมาณ 30,000 – 50,000 ล้านบาทโดยประมาณ งบประมาณตัวนี้
มีส่วนเข้าไปช่วยเรื่อง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนผู้รับบัตรในรอบที่ 2 จะได้รับบัตรภายใต้เงื่อนไขว่า จ าเป็น
จริง และจะให้รัฐบาลช่วยเหลือด้านใดเพ่ือพัฒนาไปได้อย่างไร ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบคือ ประชาชนผู้
มารับบัตร ต้องมีสภาพความยากจนจริง เรื่องนี้เป็นหน้าที่หนักของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องตรวจสอบ ส่วน
กระทรวงอ่ืนเช่น กระทรวงเกษตรและสหรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ต้องท า
หน้าที่เตรียมองคาพยพ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการรับเงื่อนไขของบัตรนี้ 
กองที่ 2 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน งาบประมาณ 30,000 ล้านบาท งานที่เห็นชัดได้แก่ ท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โอทอป กองทุนหมู่บ้าน งบประมาณจะลงไปในรูปแบบไทยนิยม ยั่งยืน เช่น ถ้าลงในเรื่องการพัฒนาการ
เกษตรแปลงใหญ่จะบูรณาการพัฒนาไปพร้อมกันทั้งในเรื่องเศรษฐกิจและความมั่นคง เป็นด้น โดยจะใช้แนวทาง
ประชารัฐในการขับเคลื่อน 
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กองที่ 3 การท าประชาคม เป็นการพูดคุยกับประชาชนเพ่ือถามปัญหาและความต้องการที่แท้จริง เพ่ือที่ภาครัฐจะ
ท าการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ตรงจุด เช่น ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ ถ้าเกษตรกรยังท า Supply เกิน ก็
ต้องปรับตัวให้ปลูกตาม demand โดยกระทรวงพาณิชย์ท าหน้าที่ในการบอก demand ดังนั้นท่านจะเห็นว่า ไทย
นิยม ยั่งยืน คือการเคลื่อนของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยใช้แนวทางประชารัฐ และใช้หลักประชารัฐกับประชาชน 
อย่างไรก็ตามการท างานแนวทางประชารัฐและการด าเนินงานนโยบาย ไทยนิยม ยั่งยืน มีความซับซ้อนมาก 
สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า รัฐบาลต้องท าหน้าที่ในการตอบค าถามสังคมและนักข่าว ซึ่ งผู้เขียนข่าวเน้นพูดเพียงใน
เรื่องงบประมาณ แต่ขาดหลักการต่างๆ เช่น มีการตั้งค าถามถึงงบประมาณการประชาคมในพ้ืนที่ โดยนักข่าวขาด
ความรู้ความเข้าใจว่า การจัดประชาคมมีหลายองค์ประกอบ มีรายละเอียดต้องมีการจัดค่าอาหาร ค่าวิทยากร และ
อ่ืนๆ ซึ่งภาครัฐได้ก าหนดเป็นกฎระเบียบไว้ชัดเจนตามระเบียบของกระทรวงการคลัง เรื่องเหล่านี้สามารถชี้แจงได้  
 
 ข้อเสนออาจารย์มีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี(ประเทศไทย)
จ ากัด 
 มีข้อเสนอให้เพ่ิมการมีส่วนร่วมจากภาคอ่ืนๆ ดังนี้  

1. ภาคการศึกษา: ควรเชื้อเชิญให้โรงเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยให้มากที่สุด เพราะเป็นการ 
เรียนรู้ และปฏิบัติ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มประชารัฐ 3,000 กว่าแห่งแล้ว และยังมีภาคการศึกษาอ่ืนๆอีก ถ้า
เกิดดึงเข้ามาแล้ว ก็จะเข้ามีส่วนร่วมได้  

2. ภาคประชาชน ชาวบ้าน: ยังมองว่าชาวบ้านที่ได้ผลประโยชน์ครั้งนี้ ต้องลงทุน 
เช่นเดียวกัน เช่น ให้ชาวบ้านเป็นผู้ปลูกต้นไม้ มีมูลค่า ต้นละ 100 บาท คือไม่ใช่ว่าเอาไปยื่นให้ ให้ชาวบ้านยื่น
เช่นเดียวกัน ในสิ่งที่เขาท าได้ หรือไปช่วยเหลือคนอ่ืน ก าหนดระยะเวลาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน อยากให้เป็นอีก
ลักษณะหนึ่ง แทนที่ว่าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไปให้ๆ ชาวบ้านเขาก็ให้ได้ ในสิ่งที่เขามี 
 ข้อสั่งการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ฝากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เรียนทางท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย บุญธรรม ให้
เอาแนวคิดนี้ให้ดูการท างานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการที่ลงไปพ้ืนที่ ว่าเอาแนวคิดนี้ไปเป็น framework ที่จะท า
ด้วยได้ไหมอย่างไร 
 ข้อคิดเห็น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน 
 เชื่อว่าทางภาคเอกชนเรา ที่ได้ช่วยท างานอยู่ในคณะชุดนี้ที่เรียกว่า E3 หรือคณะการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จะได้มีโอกาสรับทราบ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโครงการหลัก ที่ท่านรัฐมนตรี
ได้กรุณาชี้แจง หรือว่าจะลงไปในพ้ืนที่โดยตรง งานของพวกเราก็ยังท าและขับเคลื่อนไปในรูปแบบเดิม ซึ่งก็ยังมี
คณะของประชารัฐทั้ง 12 คณะ ที่เขารวมตัวกันอยู่ ในช่วงท้าย ของการประชุมจะมีการชี้แจงว่า การประชุม E3
อาจจะมีการทิ้งเว้นช่วงบ้าง คือไม่ถ่ีเป็นรายเดือน เพราะว่างานของทางภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการไทยนิยม
ได้มีเพ่ิมเติมเข้ามา แต่จะเชื่อมโยงกลับเข้ามากันได้อย่างไร จะขอยกตัวอย่างให้เห็นในวาระต่อไปนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   1.2 บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีไร่เชิญตะวัน เมืองเชียงราย(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด 

      (โดย นายฐาปน สิรวิัฒนภักดี หัวหน้าทีมภาคเอกชน) 
                         การขับเคลื่อนการจดจัดตั้งบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี ในรูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมเป็นสิ้งที่
ควรได้รับการผลักดัน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการจดจัดตั้งครบทั่วประเทศ เดือนตุลาคม 2560 ท่าน ว. 
วชิรเมธี ได้มีโอกาสไปเห็นร้านค้าประชารัฐรักสามัคคีของทางคุณต้องใจที่เชื่อมโยงจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดน่าน 
และเห็นการเชื่อมโยงสินค้าจากจังหวัดเพชรบุรี และได้กล่าวกับคุณฐาปน ว่าอยากเห็นสิ่งแบบนี้เกิดข้ึนที่เชียงราย
บ้าง จึงได้เรียน ท่านว. วชิรเมธีว่า มีการจดทะเบียน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีไร่เชิญตะวัน อ าเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย โดยวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้มีโอกาสเชื่อมโยงทุกภาคส่วน  
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โดยการจัดงานบายศรีสู่ขวัญ รับคุณตูน Bodyslam ที่สิ้นสุดโครงการก้าวคนละก้าว และพิธีเปิดร้าน ซึ่งถือเป็นร้าน
ระดับอ าเภอแห่งแรก   
 ในปี 2561 ทางภาคเอกชนในพ้ืนที่ต่างๆ ก็สามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้งบริษ ทประชา
รัฐ รักสามัคคี ตามความถนีดและความเชี่ยวชาญของบริษัทตน ขณะนี้คณะE3 จะให้ความส าคัญกับ 10  ที่ยังอยู่
ในระดับความยากจน เพ่ือเร่งแก้ไขและฟ้ืนฟูปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
  ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 

     (โดย นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน)  
  ฝ่ายเลขานุการร่วมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะท างานการ 

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ครั้งที่ 8/2560 เมื่ออังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เอกสารปรากฎ 18 หน้า 
ปรากฎอยู่ในเล่มหน้าปกสีขาว หากคณะท างานท่านใดมีความประสงค์จะแก้รายงานการประชุม ขอความกรุณา
แจ้งทางฝ่ายเลขา หากไม่มีขออนุญาตรับรองการประชุมในที่นี้ (ตามเอกสารแนบในที่ประชุม) 
 
มติที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1การด าเนินการตามข้อสั่งการจากที่ประชุมคณะท างานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                      ฐานรากและประชารัฐ ครั้งท่ี 8/2560  
                       (โดย นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์เลขานุการร่วมภาครัฐ) 
                       นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เลขานุการร่วมภาครัฐ ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ครั้งที่ 8 รอบสิ้นปี 
มีข้อสั่งการใหญ่ๆอยู่ 4 เรื่อง 

1. ขอให้สนับสนุนพ้ืนที่เป้าหมายโดยเฉพาะ10จังหวัดยากจน 
2. เชื่อมโยงและประสานงานเครือข่ายเพ่ือให้เกิดการร่วมมือและพลังทั้งระดับจังหวัด, ภาค

และประเทศ 
3. สนับสนุนชุมชนโดยเฉพาะตลาดประชารัฐขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตลาดพิจารณาขยาย

ตลาดเพื่อรองรับผู้ประกอบรายใหม่ให้มากท่ีสุด 
4. ถามเรื่องการใช้อาคารสถานที่ของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 

 ในประเด็นที่4 ได้มีการท าหนังสือเพ่ือโปรดทราบออกไปในทุกจังหวัดเมื่อวันที่  11 มกราคม   
ตั้งแต่วันที่ 13  ธันวาคม -18 มกราคม ได้มีการลงพ้ืนที่เยี่ยมเยียนแต่ละจังหวัดเป็นจ านวน9 จังหวัด โดย
นายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีได้ลงพ้ืนที่ 13 ธันวาคม ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ , 25 ธันวาคม ที่จังหวัดพิษณุโลก, 17 
มกราคม ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ 26 มกราคม ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีก็มีสัมมนา MD ที่ 18 มกรา 61 ที่ผ่านมา  
   
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลความคืบหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
(โดย นายอภิชาติ  โตดิลกเวชช์ เลขานุการร่วมภาครัฐ) 

                       เรื่องสืบเนื่องเรียนในที่ประชุมทราบอยู่ 3 เรื่อง 
 เรื่องแรก: ความก้าวหน้า  
 เรื่องท่ีสอง: ตลาดประชารัฐ  
 เรื่องท่ีสาม: ความคืบหน้าเรื่องการ พรบ วิสาหกิจเพ่ือชุมชน  

 
 เรื่องแรก: ความก้าวหน้า  
  มีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก โดยเดือนพฤศจิกายนมียอดการพัฒนากลุ่มขึ้นมาถึง 3,059 
กลุ่ม, ธันวาคม 3,217  กลุ่ม และขยับขึ้นเป็น 3,274 กลุ่ม ในเดือนมกราคม โดยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีกับจังหวัดต้องร่วมกันท าท้ังประเทศ รายได้เฉพาะเดือนพฤศจิกา ขึ้นมาถึง 98 ล้าน และ 248 
ล้าน และ396 ล้านในเดือนธันวาคมและมกราคมตามล าดับ รายได้สะสมขณะนี้ 2,490 ล้านบาทในเดือนมกรา 
ผู้รับประโยชน์สะสม 515,028 คน  
 เรื่องท่ีสอง: ตลาดประชารัฐ  
 ตลาดประชารัฐ Modern Trade มีจ านวนผู้ลงทะเบียน 3,679 คน 
 1,437 ราย ได้รับการจัดสรรพื้นที่จ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ  39.06 
 1,598 ราย จังหวัดจัดสรรให้ไปจ าหน่ายในตลาดอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 43.43 
 430 ราย อยู่ระหว่างการอบรมเพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาด Modern trade คิดเป็นร้อยละ11.68 
  214 ราย สละสิทธิ์ไม่ขอจ าหน่ายในตลาด Modern trade คิดเป็นร้อยละ 5.81 Modern 
trade ที่ให้การสนับสนุนคือ บิ๊กซี แมคโคร โลตัส เซ็นทรัลกรุ๊ป หรือท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต   
 เรื่องท่ีสาม: ความคืบหน้าเรื่องการ พรบ วิสาหกิจเพ่ือชุมชน  
 กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ตามมาตร 77 ของรัฐธรรมนูญ ได้ด าเนินการไปแล้ว 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 61 จบกระบวนรับฟังความคิดเห็นแล้ว โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ใน
วันที่ 1-7 กุมภา ถ้าไม่มีเพ่ิมเติมหรือมีเพ่ิมเติมแล้วแก้ไข จะเป็นการจัดท ารายงานรับฟังความคิดเห็นและรายงาน
การศึกษาเพ่ือจัดตั้งเสนอกลับไปท่ีครม. ขั้นตอนนี้คาดว่าภายในเดือนกุมภา จะมีความคืยหน้าและน ากลับเข้า
คณะรัฐมนตรีเพื่อ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเห็นชอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 4.2 การจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  (โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เลขานุการร่วมภาครัฐ) 

  งานที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  มีภาครัฐเข้าไปเกี่ยวในแต่ละเรื่อง 
การพัฒนาเศรษกิจฐานราก(เกษตรและการแปรรูป), การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (เกษตร,แปรรูปและการท่องเที่ยวชุมชน) 
และการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและภาคเกษตรทั้งระบบ (เกษตร,แปรรูปและการท่องเที่ยวชุมชน) 
      สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนและเป็นหน้าที่ของทั้งสานพลังประชา
รัฐทั้งเอกชนทั้งภาครัฐที่จะลงไปช่วยในกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้สามพันกว่ากลุ่มนี้  
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
   กล่าวขอบคุณ Modern trade ทีเ่ข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานของรัฐเรื่องของตลาด
ประชารัฐซึ่งมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้น Modern trade ก็ไปช่วย ท่านจะไปแกเ้ศรษฐกิจฐานรากของพ่ีน้อง
ประชาชน เราก็ได้รับความกรุณาจาก Modern trade ที่จะท าหนึ่งตลาดก็คือตลาด Modern trade ขอขอบคุณ 
    
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 การน าเสนอผลการศึกษาต้นแบบ การต่อยอด และขยายผลความส าเร็จการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
     (การวิจัยร่วม โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มูลนิธิสัมมาชีพ มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันไทยพัฒน์ Yunus Center at AIT และกรมการพัฒนาชุมชน โดย ดร. สุนทร  
คุณชัยมัง) 
  ทางคณะวิจัยเราได้ด าเนินการศึกษาเรื่องนี้ด้วยวัตถุประสงค์ 3 ข้อด้วยกัน  

1. เพ่ือสังเกตและศึกษาการประสานงานของ คสป. และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี 
จังหวัดที่ไปด าเนินการกับทางชุมชนว่าเป็นแบบไหน  

2. เพ่ือดูความส าเร็จของการด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด ที่ไปช่วย 
กิจการกลุ่มชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน เรื่องการจัดตั้งองค์กรของบริษัทประชารัฐ การจัดการธุรกิจของประชารัฐ 
กล่าวคือเราดูสองเรื่องผ่านไปยังไปช่วยเหลือชุมชนผ่านเรื่องการจัดตั้งองค์กร ผ่านเรื่องการจัดการธุรกิจและผ่านเรื่อง
ผลลัพธ์ที่ออกมาว่าได้ผลต่อสังคมอย่างไรอีกด้วย 

3.  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าเพ่ือสร้างต้นแบบและก็ขยายผลด าเนินการต่อ  
โดยดูเฉพาะเรื่องการด าเนินการของทาง คสป.  
  ขอบเขตการศึกษา: แบ่งเป็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การทบทวนวรรณกรรม (literature 
review) จากทางข้อมูลทุติยภูมิทั่วไป และ การเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดย การจัด workshop จาก 9 ได้แก่ หนองคาย 
เชียงใหม่ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด สกลนคร พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ภูเก็ต และก็นราธิวาส  
  ข้อค้นพบจากการศึกษางานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยรวม :  
   -การท างาน เป็นเรื่องของ E3 โดยตรงแต่ด้านอื่นยังไม่ขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้ง 6E และ 
6D นอกจาก E3 แล้ว D และE อ่ืนควรมีการเชื่อมเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้งานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐไปได้ดี โดยเฉพาะการดึงภาคการศึกษาเข้ามาช่วยในการพัฒนาฯ 
   -มีข้อสังเกตว่ามีหน่วยงานอ่ืนที่ท างานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนอกจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานประชารัฐ เราจึงควรรวบรวมข้อมูลตรงนี้เพ่ือประสานงานให้เป็นประโยชน์ 

 -หุ้นส่วนและภาคส่วน: ยังขาดในเรื่องการประสานงานด้านวิชาการ โดยมีข้อสังเกตว่า 
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ควรให้การระดมงานมากกว่าระดมทุน 
  - แนวโน้มที่ปรึกษา: ควรเพิ่มเกณฑ์เรื่องการแบ่งปันความส าเร็จ เพ่ือให้เกิดความพร้อมใน 

การท าหน้าที่ที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยตลาดประชารัฐ  
  - มีข้อเสนอว่าบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ในอนาคต ควรเน้นพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยว
และการแปรรูป 
  ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ:  
  จากการท าศึกษางานวิจัยประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นต้นแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม พบว่า การ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีลักษณะเป็น Social Enterprise หรือ วิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยคณะวิจัย 
พบลักษณะอันหนึ่งที่เกิดขึ้นของในการด าเนินการครั้งนี้ คือ การตั้งชื่อและจุดประสงค์ของ “บริษัทประชารัฐ” ซ่ึง
ใช้การท างานวิสาหกิจเพ่ือสังคมอยู่แล้วเป็นตัวตั้ง นอกจากนี้เรายัง ค้นพบว่าการที่เราไปช่วยชาวบ้านชุมชนบาง
ชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการที่เอาสินค้าไปขาย มีรายได้ มีการพบตลาดที่ชัดเจน ยกตัวอย่างกรณีของปลานิน 
จังหวัดหนองคาย ถั่วป่านทอง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือปาย่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเจอเป็นการเชื่อมตลาด
ให้กับกลุ่ม กรณีแบบนี้ ท าให้ทีมวิจัยเราได้ทบทวน ทฤษฎี (Theory) พบว่า การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐมีลักษณะเป็น วิสาหกิจเพื่อสังคมได้อีกประเภทหนึ่ง โดยเป็นประเภทที่ชุมชนไปเจอการค้า ประกอบกับ
กรณีของบริษัทประชารัฐเอง เป็นกิจการธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม สองอันนี้จึงอธิบายการเป็นวิสาหกิจเพ่ือ
สังคมได้  ๒ ประเภท ๒ คุณลักษณะ ตามที่กล่าวเบื้องต้น ดังนั้น คณะวิจัยจึงมองว่า เราควรเอาวิธีการอธิบาย
วิสาหกิจเพ่ือสังคมทั้ง ๒ คุณลักษณะมาสร้างพลังและความหมาย  
  นอกจากนี้มีความเห็นว่า การที่เราท าเป็นคณะกรรมการสานพลังประชารัฐหรือ
คณะท างาน E3 หรือ คสป. หรือ บริษัทประชารัฐจังหวัด บริษัทประชารัฐ ประเทศไทย เราจะถือเหล่านี้เป็นอะไร 
เราถือเหล่านี้เป็นงานที่เป็นองค์กรของรัฐที่ไปช่วยสนับสนุน เป็นกระบวนการไปท าให้วิสาหกิจเพ่ือสังคมเกิดข้ึน 
เป็นเอเจนซี่ที่ไปหนุนไปด าเนินการ ดังนั้นเราควรอธิบายเป็นสามลักษณะที่จะท าให้เกิดพลังและการขับเคลื่อนไป
ด้วยกันทั้งระดับนโยบาย ระดับกิจการบริษัท ระดับกิจการที่มาจากชุมชนฐานราก ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อเสนอของ
ทางคณะวิจัยที่ค้นพบ ความหมายหรือลักษณะของการอธิบายวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
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  การน าข้อค้นพบมาสรุปเป็นต้นแบบ: บริษัทประชารัฐฯ ควรมีส่วนช่วยในการน าชุมชนไป
เจอตลาด โดยทีมวิจัยท าต้นแบบ (Model) จากข้อมูลที่ค้นพบจากบริษัทประชารัฐฯ ที่มีผลการขับเคลื่อนงาน
ส าเร็จ โดยใช้แนวคิดการจัดการเรื่องการตลาด พบว่า 
    1. ร้อยละ 80-90 มีการทบทวนเรื่องตลาด การหาตลาด (consumers and demands)   
และช่องทางทางการตลาด (Channels) 
     2. ดูว่าผู้ผลิตเจอตลาดแบบไหน และ สร้างตลาดอย่างไร (Marketization) 
  3. การเข้าถึงความรู้ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Driven) โดยพบว่า ชาวบ้านได้รับความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอก  
   ข้อแนะน า: 
                             1. การสื่อสารทั้ง 9 จังหวัด มีการตั้งตัวชี้วัดเป็นตัวรวม แต่เราไม่สะท้อนรายได้ครัวเรือนที่ 
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ตัวนี้จะท าให้เราขาดพลังการสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง 
   2. พบว่าหลายแห่งเห็นว่างานเศรษฐกิจฐานรากเป็นงานตัวเลือก ไม่ใช่งานกระแสหลัก 
ดังนั้น เราจ าเป็นต้องสร้าง ecosystem ที่เหมาะสมให้กับงานประชารัฐ สร้างองคาพยพ ที่มีประสิทธิภาพสูง  
  3.การน าข้อส าเร็จในการขยายผล ควรจัดงานระดับชาติ และ เราควรน างานนี้ไปเสนอ 
ในเวทีสากล 

  ข้อสังการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย: 
  ขอขอบคุณอาจารย์สุนทร งานนี้เป็นประโยชน์ต่อการท างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 

และประชารัฐ และฝากให้คณะท างานเอาประเด็นนี้ไปใช้ประโยชน์  ขอฝากให้คุณฐาปนลองน าไปพิจารณาว่า  
เราจะน าทั้งข้อเสนอแนะและประเด็นที่ทีมวิจัยได้ท าการประเมิน ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรในการท างานของเราให้
ดีขึ้น  
   คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เพ่ิมเติม: น้อมรับข้อสั่งการ และมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
  -เรามีสัมมาชีพชุมชนที่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนต้องเป็นกลุ่มคน 
เราจะเห็นว่า วิสาหกิจเพ่ือสังคมคล้ายสหกรณ์ (credit union) แต่ไม่เหมือนทั้งหมด 
    -มูฮัมหมัด ยูนุสท าธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Business) แต่ของเราท า “Social 
Enterprise" จึงไม่มีการปันผล ดังนั้น การด าเนินการจึงมีความละเอียดอ่อน จึงจ าเป็นต้องมีพรบ. วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม เพ่ือไม่ให้บริษัทอ่ืนๆที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
                             -ขอให้อาจารย์น าผลการวิจัยเผยแพร่ 
   คุณมีชัย: ถามว่า SE มีกองทุนหรือเปล่า คุณมีชัยท าวิสาหกิจเพื่อสังคมมานาน พบว่า 
ชาวบ้านเป็นคนที่ท าธุรกิจไม่เป็นจึงต้องให้บริษัทเอกชนมาช่วย เสนอให้ประชาชนมีเงินฝากเพ่ือให้เกิดความรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของของวิสาหกิจเพื่อสังคม ชาวบ้านเป็นตัวกลาง  
   คุณฐาปน ตอบประเด็นอาจารย์มีชัย: พบว่าภาคเอกชนมีการช่วยเหลือเงิน (funding) เข้า
มา บางจังหวัดมีทุนจดทะเบียนถึง 4 ล้านบาท นี่เป็น 1 ใน best practice ที่หลายจังหวดัน าไปใช้ได้  
    คุณภราเดช: การศึกษาครั้งนี้เป็น bench mark ในการสร้างข้อมูลในการศึกษาเพ่ือดูการ
พัฒนาต่อไป ส่วนตัวชี้วัดด้านอื่น และ ราคาสินค้า เราควรดู ultimate goal ว่า ชุมชนมรีายได้เพ่ิมข้ึน ขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ และดูผลกระทบทางด้านอื่น (เช่น สิ่งแวดล้อม) ด้วย  
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              - การร่วมมือของภารรัฐ, เอกชน, ประชาชน มี power ไม่เท่ากัน ในอนาคตเราจะท า 
partnership อย่างไร ยกตัวอย่าง การน าบริษัทท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็น partnership /Sustainable 
Development Goals ของ UN ปัจจุบันมีการก าหนดว่าการสร้างและบริหารpartnership ควรมีโครงสร้างที่
ชัดเจน ดังนั้น ควรปรับโครงสร้างด้านนี้ 
  
มติที่ประชุม     รับทราบ 
  4.4 การน าเสนอผลการด าเนินงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จ ากัด  
  ในช่วงนี้มีอยู่ 2 เรื่องหลักๆ  
  1. เรื่องของภาพรวมและก็ผลการด าเนินงานที่ได้ท าไปแล้ว รวมถึงการด าเนินงานของ
เครือข่าย 
  2. จะเป็นแผนการท างานในปีนี้  
           ในภาพรวมหน้าแรกนี้ ต้องเรียนว่า ความจริงแล้วความตั้งใจของเราใจการวัดผล 
นอกจากเรื่องของปริมาณแล้ว เราจะต้องวัดเรื่องของทักษะของชุมชนและความพึงพอใจด้วยแต่จนถึงปัจจุบันเรา
ยังวัดตรงนี้ไม่ค่อยได้ในแง่ของความเป็นรูปธรรมเราก็เลยขออนุณาตวัดเป็นด้านของปริมาณไปก่อน  
     ความเคลื่อนไหวรอบ 5 เดือน: 

   -ถ้าเทียบเรื่องของจ านวนโครงการ ถ้าเทียบเดือนมกราคมเทียบกับสิงหาคม ช่วง 5 เดือน 
ที่ผ่านมานี้ จ านวนโครงการเพิ่มขึ้น 76 เปอร์เซ็นต์ จาก 343 เป็น 605  
              -จ านวนชุมชนที่เข้ามาร่วมท างานด้วยก็เพ่ิมขึ้นเป็น 1 ,387 ชุมชน เพ่ิมขึ้นมาประมาณ
เท่าตัว  
              -จ านวนครัวเรือนก็เพ่ิมขึ้นมาประมาณ 38,312 ครัวเรือน เพ่ิมข้ึนมา 67 เปอร์เซ็นต์ ตรง
นี้ตัวเลขของบริษัทประชารัฐฯ ประเทศไทย ต่างจากตัวเลขของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเล็กน้อย อันนี้จะ
เป็นชุมชนที่เราท างานตรงจริงกับประชารัฐรักสามัคคีโดยที่ยังไม่ได้รวมตัวเลขของ คสป. ทั้งจังหวัด โดยเป็นจ านวน
ที่บริษัทประชารัฐฯจังหวัดเองรายงานเข้ามา ถ้ามองด้านรายได้รวมทั้งประเทศตอนนี้ ก็เทียบกับเดือนสิงหาคมก็
เพ่ิมข้ึนมา 10 เท่าตัวเป็นประมาณ 93 ล้านบาท ถ้ามองในภาพจังหวัด จังหวัดที่มีจ านวนโครงการมากที่สุดจะเป็น
จังหวัดกระบี่จะมีอยู่ทั้งหมด 25 โครงการ หลักๆจะท างานในเรื่องของสินค้าบาติก เรื่องของกล้วย ท่องเที่ยวแหลม
สักแล้วก็ สาหร่ายพวงองุ่น ส่วนจังหวัดที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชนสูงที่สุด อันนี้มุมมองจากประชารัฐรัก
สามัคคีในจังหวัดก็คือประมาณ 15 ล้านบาทจะเป็น นนทบุรีซึ่งเขาเน้นเรื่องการเชื่อมโยงช่องทางตลาดไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของสินค้าเกษตรหรือสินค้าแปรรูป แล้วก็จังหวัดที่ท างานกับจ านวนครัวเรือนมากที่สุดก็คือจังหวัด
อ านาจเจริญ ท างานกับ 4,929 ครัวเรือน หลักๆ จะเป็นเรื่องของผ้าขาวม้าแล้วก็ข้าว ท่านที่ได้มีโอกาสร่วมการ
ประชุมเมื่อเดือนธันวาคม  
   ผลงานดีเด่นและรางวัลประชารัฐ อวอร์ด 2017: 
  ท่านจะเห็นเรื่องของประชารัฐอวอร์ด แต่ว่าในรอบนั้นเราจะขอข้ามรายละเอียดวันนี้ เรา
จะขออนุญาตเล่ารายละเอียดเพ่ิมเติมว่าประชารัฐรักสามัคคีที่ได้รับการโหวตเป็นประชารัฐยอดนิยมในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานมี 21 จังหวัดโดยที่วิธีการให้คะแนนก็คือว่า ให้แต่ละกลุ่มจังหวัด เขาเลือกประชารัฐ
รักสามัคคีในกลุ่มจังหวัดของเขาเองตามการน าเสนอผลงานซึ่งตัวอย่างของประชารัฐที่ได้รับรางวัลดีเด่น เช่น เรื่อง
ของโครงการผ้าทอของเนินขามซึ่งเป็นลายใหม่ ช่อใบมะขามที่ได้รับลิขสิทธิ์อันนี้ของจังหวัดชัยนาท  เรื่องของ
โครงการปลาแรดของอุทัยธานี เรื่องของการพลิกวิกฤตสู่โอกาสเรื่องของยางพาราโดยบึงกาฬ เรื่องของท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชื่อมโยง 4 ต าบลของชัยภูมิ เรื่องนวัตกรรมน าเอาผ้าบาติกไปเคลือบน้ ายางพาราของนครศรีธรรมราช 
เรื่องของสิ่งแวดล้อมคือธนาคารปูม้าแล้วก็การท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างยั่งยืนของแหลมผักเบี้ย ที่เพชรบุรี แล้วก็เรื่อง
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ของโครงการกาแฟก้าวดอยตามรอยพ่อที่เชียงใหม่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาของคนที่ได้รับรางวัลตรงนี้เรามีคลิปของ
การน าเสนออยู่บนเวปไซต์เรียบร้อยแล้วเผื่อท่านได้สนใจที่จะดูรายละเอียด นอกจากนั้นรางวัลอีกประเภทหนึ่งคือ
ประชารัฐรักสามัคคีดีเด่นด้านบูรณาการความร่วมมือ ตรงนี้มี 25 รางวัลที่เรามีการส ารวจความพึงพอใจของ 5 
ภาคส่วนที่ได้ท างานกับประชารัฐรักสามัคคีในจังหวัดนั้น แล้วก็เลือก 25 รางวัลที่ได้รับคะแนนสูงสุดแล้วก็ต้องเป็น
การโหวตครบทั้ง 5 ภาคส่วนใครไม่ครบโดนตัดออกทันที อันนี้ก็มี 25 จังหวัด 
  การจัดจ าหน่ายชุดของขวัญปีใหม่จากสินค้าชุมชน: นอกจากเรื่องของรางวัลแล้วในช่วงปี
ใหม่เราก็ได้ใช้เทศกาลเป็นตัวที่เชื่อมโยงการตลาด สินค้า ชุมชน เข้ากับองค์กรขนาดใหญ่โดยที่เราได้คัดสรรสินค้า 
40 รายการ จาก 30 ชุมชนทั่วประเทศแล้วก็เชื่อมโยงเข้าบริษัทขนาดใหญ่ 4 กลุ่ม คือ บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย 
ไทยเบฟเวอเรจ ธนาคารกสิกรไทย แล้วก็ AIS Advance info Service ก็ขายได้ประมาณ 2,500 กว่ากระเช้าแล้ว
ก็คิดรายได้ประมาณ 3.9 ล้านบาท 
  การน าชุมชนเข้าร่วมออกงานเที่ยวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี : นอกจากนั้นในช่วงเดือน
มกราคมมีงานของ ททท. คือ งานเที่ยวเมืองไทยที่สวนลุมพินี เราก็ได้น าชุมชนออกมาร่วมงานโดยที่น าชุมชนทั้ง 
32 ชุมชน จาก 25 จังหวัดเข้าร่วมออกงานเป็นเวลา 5 วันก็สร้างรายได้ให้กับชุมชน 2.2 ล้านบาท 

  การลงพ้ืนที่: การลงพ้ืนที่ในเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมเนี่ยก็จะมีหลัก ๆ อยู่ 4 เรื่อง 
ในช่วง 10 – 15 ธันวาคม ก็คุณจุ๋ม อรสา ก็ลงไปส ารวจพ้ืนที่ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอใน 3 จังหวัด 
เชียงราย น่าน และก็เชียงใหม่ เพ่ือที่จะพัฒนาผ้าพ้ืนถิ่นซึ่งอยู่ในโครงการวิถีผ้า วิถีถิ่น นอกจากนั้นวันที่ 11 
มกราคม ก็มีการลงไปท าความเข้าใจกับเรื่องของชุมชนบ้านวังส้มซ่า ซึ่งเดียวจะมีการน าเสนอรายละเอียดต่อไป 
อันนี้เป็นโจทย์ของท่าน มท.1 เรื่องของการพัฒนาสินค้าก็ได้น ามาพยายามท าให้พรีเมี่ยมเพ่ิมขึ้น แต่ยังรักษาสีส้ม
ของน้องแป้งเอาไว้ตามท่ีน้องแป้งต้องการ วันที่ 22 มกราคม เราก็ไปขับเคลื่อนตลาดกรีนมาร์เก็ตของสระบุรี แล้วก็
เมือ่วันที่ 26 มกราคม นักพัฒนาธุรกิจชุมชนของเราที่อยู่ในจังหวัด เขาก็ได้รวมกลุ่มกัน ท างานเรื่องของกลุ่มจังหวัด
นครชัยบุรินทร์รวมไปถึงราชธานี ศรีสะเกษ ก็รวมกันอีสานเข้มแข็ง ก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ร่วมงานกัน จริง ๆ เมื่อ
วานนี้ได้ลงอีก 1 จังหวัด ก็คือ ประชารัฐรักสามัคคีตราด ก็ได้ลงไปดูเรื่องของ ปลาโครกแล้วก็ชุมชนอิสลามท่ีแหลม
งอบด้วย ก็เป็นเรื่องของการท างานที่ผ่านมา 

  แนวทางการด าเนินงานในปี 61: ส าหรับแผนงานในปีนี้ คิดว่า ไม่ได้คุยกับ ดร.สุนทร แต่ว่า
คิดคล้าย ๆ กันก็คือ พยายามที่จะสร้างระบบนิเวศในจังหวัด แล้วก็ในระดับประเทศให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้
เพ่ิมเติมจากการเชื่อมโยงตลาด ซึ่งท าอยู่แล้วอยากจะท าเพ่ิมเติมสามเรื่องหลักๆ คือเรื่องแรก เรื่องเครือข่ายความ
ร่วมมือในเรื่องของการจัดตั้งวิสาหกิจเพ่ือสังคมในระดับอ าเภอหรือต าบล รวมถึงการขยายเครือข่ายผู้สนับสนุน ไม่
ว่าจะเป็นจิตอาสา หรือคนรุ่นใหม่ต่างๆ รวมถึงภาคเอกชน และก็โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายไปถึงระดับอาเซียน 
อันนี้เป็นเรื่องของความร่วมมือ เรื่องที่สองที่อยากจะผลักดันก็คือเรื่องของมาตรฐาน คงต้องท าต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เรื่องของการตรวจสอบคุณภาพ เรื่องของการบริหารชุมชนท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ซึ่งตรงนี้เราท างานร่วมกับคณะอนุกรรมการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเป็นส่วนของคณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งท างานกันอยู่ต่อเนื่องโดยที่ท่านผู้ว่าสุรพล ก็เป็นที่ปรึกษาหลักของเรา และก็เรื่องท่ีสามที่
อยากจะผลักดันในปีนี้ คือเรื่องการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้เข้าสู่ชุมชนให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
เกษตรประนีต เรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้าสู่ชุมชน โดยที่ทางด้านขวามือจะเป็นเรื่องของโครงการหลักๆ 
ว่าในไตรมาสไหน จะเริ่มท าอะไรบ้าง 
  การด าเนินงานโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตศิลป์ไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่2: ผ้าขาวม้า
เรายังท าอยู่ปีนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เราจะเพ่ิมเรื่องวิถีผ้าวิถีถิ่นขึ้นมา ท าเรื่องของการเพ่ิมมูลค่าข้าว เรื่องของการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว และเรื่องของการคิดเรื่องของโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ซึ่งเป็นน้องๆ เยาวชน อาจจะ
ต้องคิด Model ใหม่ เพ่ือจะขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้มากขึ้น นอกจากนั้นเรื่องของ
สัมมนากรรมการและพิธีมอบรางวัลประจ าปี ยังจะมีอยู่ต่อเนื่องคล้ายกับสิ้นปีที่แล้ว และก็สานพลังเพ่ือบ้านเกิด 
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ปัจจุบันนี้มีอยู่ 152 คน เรายังอบรมเขาต่อเนื่องทุกไตรมาส ผ้าขาวม้าปีนี้สิ่งที่เราอยากจะท า ให้มีความลึกยิ่งขึ้นก็
คือว่าเมื่อปีที่แล้ว เราท าให้คนหันมาสนใจผ้าขาวม้า แต่ถ้าเราไม่ระมัดระวัง ผ้าขาวม้า คนจะไม่เข้าใจระหว่าง
ผ้าขาวม้าทอมือกับผ้าขาวม้าทอโรงงาน เพราะฉะนั้นปีนี้ สิ่งที่เราอยากจะสื่อสารให้ชัดเจนคือต้องเป็นผ้าขาวม้าทอ
มือเท่านั้น นอกจากนั้นเราต้องการที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาในเรื่องของด้านการผลิต และก็สร้าง Cluster และก็ยัง
ผลักดันสู่สากล โดยที่เราจะท างานร่วมกับทั้งสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกในปีที่แล้ว 69 ชุมชน 
พัฒนาต่อเนื่องไป และก็กลุ่มที่เหลือที่ปีที่แล้วได้เข้ามาร่วมกับเรา แต่ว่าไม่ได้รับการคัดเลือกอีกประมาณ 443 
ชุมชน ก็จะให้องค์ความรู้ต่อเนื่องทั้งปี 
  ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย:  
  สนใจเรื่องแนวทางในการท าต่อไป ยกตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายจังหวัดยากจน เช่น จังหวัด
กาฬสินธุ์ ว่าเราจะลงไปท าอย่างไร เพราะเห็นความสามารถ แต่ยากจน เพราะมีคนมีฐานะไปลงทุน และ ส่งเสริม
การศึกษา ไปจ.ขอนแก่นหมด อยากให้ช่วยให้เขาดีขึ้น ท่านช่วยลงไป เพราะขยายเครือข่ายผู้สนับสนุน ยากทุกตัว
โดยเฉพาะด้านเกษตรปลอดภัย   
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 4.5 ความคืบหน้าการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก 

 (โดย คสป. (ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก) และMD บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด) 
 นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก 
 สืบเนื่องจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการและประชุม ครม. นอกสถานที่ใน
เขตจังหวัดภาคเหนือ โดยเลือกจังหวัดพิษณุโลกเป็นพ้ืนที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ปี 2560 ที่ผ่านมา 
โดยในวันดังกล่าว ทางจังหวัดได้คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซ่า เพ่ือน าเสนอผลความก้าวหน้าและเป็น 
Model ท่านนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุณาไปร่วมตรวจเยี่ยมด้วย 
โดย Model ของบ้านวังส้มซ่า พิจารณาเห็นว่าเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่น่าสนับสนุนเนื่องจากมีความเข้มแข็งชุมชน มี
ความสมัครใจที่ต้องการจะร่วมพัฒนาและก็มีแผนการพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน ตลอดจนถึงบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ได้เข้าไปสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร แปรรูป และก็ท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีผ่านกระบวนการตาม
หลักเกณฑ์ของประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงปัจจัย การสร้างองค์ความรู้ การตลาดการสื่อสาร สร้าง
การรับรู้ความยั่งยืนและการบริหารจัดการ ส่วนนี้ชุมชนบ้านวังส้มซ่ามีความโดดเด่น ท่านอาจจะไม่รู้จักจังหวัด
พิษณุโลก ขออนุญาตเรียนว่าจากพิษณุโลกถ้าท่านลองลากแผนที่จากภาคตะวันตกไปภาคตะวันออก จากซ้ายไป
ขวา หรือลากจากแผนที่จากบนลงล่าง จุดตัดจะมาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นไปเป็นที่อ่ืนไม่ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้จึง
เป็นสี่แยกอินโดจีน เป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่ง  
 วังส้มซ่าเป็นหมู่บ้านขนาด มีประชากรอยู่ประมาณแค่ 800 กว่าคน 200 กว่าครัวเรือน  

 - ชุมชนวังส้มซ่า เป็นจุดปลูกตั้งแต่โบราณ มีมิติทางวัฒนธรรม ผลส้มซ่ามีประโยชน์ทางอาหาร 
และสรรพคุณทางยา  

 - ผลิตภัณฑ์มีการพัฒนา และหลังจากที่นายกฯลงพ้ืนที่ มีการพัฒนา มี Motto คือ “จาก 
รากเหง้า รากหญ้า สู่สากล”สากล เพราะว่าผลส้มซ่า มีมิติทางวัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนถิ่น ซึ่งเราจะน ามา
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตร แปรรูป หรือเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนนี้ ใน Line การผลิตที่จะ
เพ่ิมข้ึน เราจะเพ่ิมในเรื่องของเครื่องส าอางก็ดี ในเรื่องของอาหารก็ดี ถ้าท่านเห็นที่ภาพฉาย มีค าๆหนึ่ง ขออนุญาต
น ามาจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ท่านกล่าวไว้ว่า บริษัทประชารัฐไม่ได้อยู่กับชุมชนตลอดไป เรามีหน้าที่
ช่วยเหลือชุมชน ดังนั้นชุมชนต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้ด้วยตนเอง นี่คือเป้าหมายของเรา นั่นคือการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
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 ผมมีประเด็นที่จะใคร่ขอเสนอคณะท างาน เมื่อครู่นี้ได้ฟังการรายงานผลของทางวิชาการ ทีม
วิชาการลงไปเพียง 9 จังหวัด ซึ่งพิษณุโลกไม่ได้รับเลือกให้ทีมวิชาการลงไปวิเคราะห์วิจัย ซึ่งดูจากผลการวิเคราะห์
วิจัยของท่านอาจารย์น าเสนอเมื่อครู่นี้ คิดว่าของ Model วังส้มซ่าของพิษณุโลกครบถ้วนทุกประเด็น รวมถึง
ประเด็นอาจารย์มีชัยยกขึ้นมา ในเรื่องกองทุน ขณะนี้ทางบ้านวังส้มซ่าก็มีการกู้ยืมเงินแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นจาก
ธนาคารธกส.เองก็ดี หรือกองทุนออมทรัพย์อ่ืนๆ ถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะน าเสนอภาพรวมของงานวิชาการ ก็อยากจะ
ให้ทางทีมวิชาการได้ลงไปในพ้ืนที่ของจังหวัดพิษณุโลก ขออนุญาตน าเรียนท่านรัฐมนตรี 
  เภสัชกรหญิงวรรณศิริ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี
พิษณุโลก 
  ขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่ให้ความส าคัญกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก ซึ่งถือว่า
เป็นบริษัทหนึ่งที่โชคดี ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการ ให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะ
เป็นตั้งแต่ผู้ว่าที่เริ่มก่อตั้ง เรามีผู้ว่าสามท่านที่มาท างานให้การสนับสนุนกับเรา ก็เป็นความหลากหลายรวมถึงท่าน
ภัคพงษ์เอง ท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่และมีประโยคหนึ่งที่ประทับใจมากๆ ที่ท่านได้บอกเราที่เราท างานในนาม
บริษัทประชารัฐ ท่านบอกว่าบริษัทประชารัฐไม่ใช่ของพวกคุณ แต่เป็นของทุกคนของจังหวัด เพราะฉะนั้นจริงๆ 
แล้วใครก็ตามที่ท าอะไรในนามของจังหวัดในรูปแบบประชารัฐ นั่นคืองานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีทั้งหมด 
วันนี้ที่ท่านผู้ว่าได้น าเรียนไปเมื่อสักครู่ เป็นแค่เสี้ยวหนึ่งที่ท่านผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงวันนี้เรามีท่าน
พัฒนาการจังหวัดที่ได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนที่ท่านหนึ่ง เริ่มจากท่านพ่ีเกตุ และก็มาเป็นท่านปราโมทย์ ท าให้งาน
ของประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการของเราโชคดีมากที่ได้น้องแป้ง (นางสาววรัญญา หอมธูป 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ)  ซึ่งเป็น MD ที่เริ่มต้นจากการเป็นเยาวชน OTOP 
องค์ประกอบของการท างานของบริษัทประชารัฐ ไม่ว่าจากที่ท่านดร.สุนทร ได้น าเรียน จริงๆแล้ว ความส าเร็จของ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของตัวคณะกรรมการด้วย รวมถึง Ecosystem นั่นหมายถึงทาง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควิชาการที่จะเข้ามาสนับสนุน โชคดีของพิษณุโลกคือ เราได้น้องแป้ง เรียน
ตรงๆเลย เข้ามาในนามของประธานของบริษัท เป็นเพราะเราเป็นประธานหอการค้า ถามว่าประธานหอการค้ารู้
เรื่องเกษตรทุกเรื่องไหม รู้เรื่องประชาชนฐานรากไหม ไม่ใช่ศาสตร์เลย อย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกเอ๋ท างา น
โรงพยาบาล เราท างานเอกชน เราไม่ค่อยรู้หรอกว่าประชาชนฐานรากเป็นอย่างไร ต้องท าอย่างไร ขับเคลื่อน
อย่างไร แต่โชคดีมากคือ องค์ประกอบของเรามาจากคนที่มีความความเชี่ยวชาญคนละด้านมาเติบเต็มซึ่งกันและ
กัน อย่างน้องแป้งท าเรื่องของเป็นเยาวชน OTOP และก็ท างานร่วมกับพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด และนี่คือ
องค์ประกอบหนึ่ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีของพิษณุโลกสามารถท่ีจะเดินหน้าได้และก็ตอบโจทย์การเป็นประชา
รัฐรักสามัคคีที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมได้อย่างแท้จริง และจะท าให้การขับเคลื่อนในจังหวัดอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้จริง 
ในส่วนของน้องแป้ง ชุมชนวังส้มซ่าก็เข้มแข็งแต่เดิมอยู่แล้ว และท่ีมาของน้องแป้งได้มาเป็นกรรมการผู้จัดการไม่ได้
ว่าสุ่มสี่สุ่มห้าได้มานะ กรรมการทั้งหมดที่เป็นผู้ก่อการประชารัฐคัดเลือกตัวแทนที่จะมาเป็น MD ของบริษัท เราคิด
ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนที่จะท าให้บริษัทประชารัฐสามารถท าหน้าที่ได้เต็มที่ในการเป็นตัวแทน
วิสาหกิจเพ่ือสังคมได้จริง เราก็เลยเลือกน้องแป้งมา ตอนแรกมา น้องแป้งก็ยังลังเลว่าท าได้ไหม ก็ไปถามนาย นาย
อนุมัติ ขอบคุณทางเบโด้ด้วยที่ให้น้องแป้งได้มาร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เดี๋ยวเรามาฟังแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ 
ซ่ึงช่วยเติมเต็มการขับเคลื่อนประชารัฐในรูปแบบประชารัฐรักสามัคคี  

นางสาววรัญญา หอมธูป กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลกฯ 
-เป้าหมายของการพัฒนาบ้านส้มซ่า: บริษัทประชารัฐไม่ได้อยู่กับชุมชนตลอดไป ชุมชนต้องเข็ม 

แข็งด้วยตนเอง 
- จังหวัดพิษณุโลกต้องการให้มีทีมวิชาการลงไปดูการด าเนินงานของพิษณุโลก 
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 Model มาจากตัวหมุ่บ้านเอง บอกเล่าเรื่องราวด้วยตนเอง ถ่ายทอดที่มาของชุมชน แนวคิดของ
พืชชุมชน เกิดการใช้ประโยช์ การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแบ่งหน้าที่กันท าตามความถนัด และ
แบ่งปันผลประโยชน์ สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ทุกคนได้ท าเรื่องเดียวกัน เป็นจุดประสงค์เดียวกันเกิดความสามัคคี 

 -MD เริ่มจากการพัฒนาตนเองกับภาครัฐ กรมการพัฒนาชุมชน  
 -ปัจจุบัน ชุมชนส้มซ่า ก าลังพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านการประชาคมหมู่บ้าน / การ
จัดท าตลาดนัด 2 แคว/ผักปลอดภัยส่งโรงพยาบาล 
 -ขอบคุณนโยบายสานพลังประชารัฐที่เป็นนโยบายให้ทางชุมชนยึดเหนี่ยว 
 เรื่องราวของบ้านวังส้มซ่า ที่มีการน าเอาประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ของส้มซ่าอย่างครบวงจร 
แต่วันนี้สิ่งทีเราอยากจะน าเสนอ Model ที่ใช้สร้างของส้มซ่าจากแนวคิดที่เริ่มจากทุนชุมชนและบอกเล่าเรื่องราว
ได้ด้วยตนเอง คือให้เขาเล่าให้ฟังกันเอง เรียนรู้จากการลองท า และต่อยอดโอกาสจากทางภาครัฐ ซึ่งอันนี้เป็น 
Concept ที่ใช้เลย เพราะว่าถ้าหมู่บ้าน ถ้าเราเอาคนข้างนอกไปเล่าให้เขาฟัง มันจะไม่ได้ประโยชน์จากการไปสร้าง
คนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความเข้าใจอยู่เดิม และก็ค่อยๆ ให้เขาเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้กับคนในชุมชนของเขาฟังเอง  
 แนวคิดของการท าพืชชุมชนหรือการท าทรัพยากรของส้มซ่า ปัจจุบันได้กลายมาเป็นพืช
เศรษฐกิจของชุมชนที่สร้างสรรค์ สร้างอาชีพได้ให้กับชุมชน นับตั้งแต่เรื่องของการเกษตร เรื่องของการขยายพันธุ์ 
ต้นส้มซ่ามูลค่า 100 บาท จากที่เมื่อก่อนให้ปลูกฟรียังไม่มีใครปลูกเลย เป็นแปรรูปขายให้ท่านนายกด้วยนะ ขาย
เพาะเมล็ดไป เพราะเมล็ดกลายพันธุ์ ท่านขอซื้อ ท่านเอาไปเลยกลายพันธุ์ แต่ตัวที่เป็นสายพันธุ์ถิ่นตอนกิ่ง เราจะ
เก็บไว้ขยายในชุมชน และก็มาต่อยอดเรื่องการแปรรูป และท าในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชน ตัวการท่องเที่ยว 
บริษัทพ่ึงมาเริ่มในเรื่องของการพัฒนา มันท าให้เกิดการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นส่วนผล ส่วนใบ แต่สิ่งที่วิสาหกิจ
ชุมชนนี้อยากสื่อให้เห็น และวันนี้ที่เราอยากพูดคือว่า สิ่งส าคัญที่สุด การผสมผสานการใช้ประโยชน์ให้แตกแขนง
ออกไปให้มากที่สุด มันเป็นการสร้างรายได้ใช่ไหมคะ ว่าเราจะใช้ขายผล ขายเมล็ด ขายใบ ขายน้ า ขายผิว 
เพราะว่าทุกวันนี้ท่านผู้ว่าก็ให้ทางหม่อมหลวง ขวัญทิพย์ เทวะกุล มาปรุงสูตรน้ าส้มซ่า สูตรแยม สูตรอะไรให้ เพ่ือ
แขนงกิจกรรมต่อไป เพ่ือสร้างสรรค์ให้เกิดรายได้ในชุมชน มันเป็นมิติของการสร้างเศรษฐกิจชุมชน ในวิถีของตัว
ชุมชนเอง ที่เกิดจากทรัพยากรชุมชน ทุนชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน แต่สิ่งส าคัญที่สุดคือมันท าให้คนในชุมชน เขาได้
เกิดการสัมพันธ์กันแลกเปลี่ยนพูดคุยกันร่วมมือกันท าในเรื่องเดียวกัน เพียงแต่ว่า ใครได้ประโยชน์ส่วนไหนแค่
นั้นเอง เช่น คนที่เก่งด้านเกษตรกรเขาก็ได้เงินจากกิ่ง คนที่เก่งด้านอาหารก็ได้เงินจากอาหาร คนที่เก่งด้านแปรรูป
เขาก็ได้จากแปรรูป คนที่เก่งท็อฟฟ่ี เขาก็ได้จากท็อฟฟ่ี มันท าให้เกิดหัวใจของค าว่าความสามัคคีของคนไทย เริ่ม
จากหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใครถนัดใครถนัดมัน คนนั้นได้ตังจากส่วนคนนั้น ไม่ต้องมารวมกันแล้วทะเลาะกัน เก่งเกษตร
ท าไปเลย ขายพันธุ์ ทุกวันนี้เดือนละ ไม่ต่ ากว่า โดยเฉพาะท่านนายกลงหมดเกลี้ยงเลย เหลือ 10 ต้นเท่านั้นต้นกล้า 
ท่านผู้ว่ามาขโมยไปอีก 9 ต้น เหลือต้นเดียว ซื้อเอาไปให้ท่านคุณนายปลัด เหลือ 1 ต้น เฉพาะเดือนธันวา มูลค่า
ของส้มซ่าที่ชุมชนได้ ประมาณ 30 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่ากว่า 45,000 บาท แค่ต้นนะ ไม่รวมขายผล ขายใบ ผล
หนึ่งผลที่เราเอามาท า ในหนึ่งผล ขอเล่าแบบนี้ ในหนึ่งผล เปลือกเราเอามาท าน้ ามันสารสกัด เรามาท าสารสกัด
น้ ามัน ตัวน้ าเอาไปท า Signature ในการเลี้ยง ทุกวันนี้ถ้าท่านกลับไปอีก ถาดละ 900 เพราะว่าได้ มาสเตอร์เชฟ
ไทยแลนด์เป็นคนคิดค้นสูตรให้ ก็จะมีวิธีปรุงเฉพาะตามแบบโบราณถิ่น ตัวเมล็ดที่อยู่ในเปลือก ลูกหนึ่งมีประมาณ 
20 กว่าเมล็ด โอกาสงอก 70% ก็เอามาเพาะเมล็ดได้ประมาณ สมมติว่าประมาณ 15 ต้น ก็ต้นละ 100 ก็ 1,500 
บาท ซึ่งขายให้คนข้างนอกเพราะว่ากลายพันธุ์ แต่ว่าทุกคนที่เข้ามาอยากจะซื้อกลับไปปลูก แต่อย่างไรก็ยังออกมา
เป็นผลส้มซ่าอยู่ดี ส าคัญที่สุดอย่างที่เรียน คือมันท าให้เกิดความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มันเกิดการพัฒนา
ท้องถิ่นของตัวเอง ที่มันเรียกว่า แซนวิช ที่อธิบายให้ท่านนายกฟัง คือวันนี้ส้มซ่าเองเขาขยับหมู่บ้านชุมชน เขาขยับ
เริ่มจากชุมชนหนึ่งที่มีองค์ความรู้แล้วได้รับโอกาสนั้นจากภาครัฐ อย่างตัวแป้งเอง เรียนตามตรงต้องขอบคุณ
กรมการพัฒนาชุมชน ก็คือ สมมติเราว่าตัวเองเป็นคนที่มีองค์ความรู้อยู่ในชุมชนนั้น แล้วคนที่มาเล่าไม่ว่าหน่วยงาน
นั้น แต่เป็นนโยบาย OTOP หรือว่าอะไร มาเล่าให้ฟัง และมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานรัฐ จนเป็นโอกาส
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ให้ตัวเอง และตัวเองนี้แหละกลับไปเล่าให้ชุมชน จนมันเกิดการเล่าต่อ เล่าด้วยคนกันเอง พัฒนากันเองมาเรื่อยๆ 
และก็ถูกเติมด้วยภาครัฐที่อยู่ข้างหลังตัวแป้งเอง มันก็เลยกลายเป็นในเรื่องของ model ที่ท าให้วังส้มซ่าเขามีความ
เข้มแข็ง ตอนนี้ทางบริษัทประชารัฐรักสามัคคี เข้ามาพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็ Otop เพ่ือ
การท่องเที่ยว ทางท่านผู้ว่าก็วางแผนที่จะพัฒนาตรงจุดที่เป็น แหล่งรวมใจของชาวบ้าน คือศาลาประชาคม ซึ่งปกติ
ตอนนี้มันเป็นเหมือนห้องธรรมดา ที่ชาวบ้านมาประชาคมกัน ก็อยากปรับให้มีอัตลักษณ์โดยใช้ไม้ไผ่ เพราะ
พิษณุโลกก็เป็นเมืองไม้ไผ่ มีบ้านห้วยไผ่อยู่ แต่ว่าเราจะถอดลายเส้นออกมาให้เป็นรูปส้มซ่า เป็นกลมๆ เมื่อวานท่าน
สถาปนิกก็ได้ลงไปแล้วว่าเราจะดึงลายเส้นจากผลส้มซ่า มาสร้างเป็นไม้ไผ่แต่ว่าไม้ไผ่อันนี้อยู่ได้ 20 ปี เพราะว่าผ่าน
กระบวนการนวัตกรรมมาแล้ว ก็จะไปสร้างที่แหล่งรวมใจของชาวบ้าน ก็ไม่ว่าจะเป็น ศาลาประชาคม ประปา
หมู่บ้าน และบริเวณริมน้ าน่าน โชคดีหน่อย หมู่บ้านนี้มีแหล่งรวมใจที่เป็นที่ของหมู่บ้านเยอะหน่อย ก็เลยจะ
สามารถสร้างเป็นจุด Landmark ให้ชุมชนเข้ามาพัฒนาท่องเที่ยวและต่อยอดได้ ซึ่งเรื่องนี้เราผ่านการประชาคม
หมู่บ้านเรียบร้อย ชาวบ้านทุกคน ชอบประโยคท่ีท่านพูดมากเลย  
 ประชารัฐต้องฟังประชาชน โดยท าประชาคม ท าแล้วนะ ท าตั้งแต่ต้น เพราะว่าหัวใจของชุมชน
เป็นสิ่งส าคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายสานพลังประชารัฐและก็ที่ส าคัญที่สุดต้องกราบขอบคุณท่านประธาน
คณะท างานคุณฐาปน รวมถึงคณะกรรมการทุกท่านที่มีส่วนผลักดันขับเคลื่อนให้บ้านวังส้มซ่าเอง จริงๆแล้วเราก็ท า
กันอยู่เล็กๆนี่แหละแต่มันจะไม่ดังและไม่เกิดผลเลย ถ้าไม่มีนโยบายให้เรายึดเหนี่ยวหรือพยายามดูว่า เราจะไป
ทิศทางไหนได้ ส่วนบริษัทประชารัฐเรามีผลงาน จริงๆเราท าหลายเรื่องมาก เราท าตลาดน้ าสองแคว ที่ท าให้ชุมชน
ได้รายได้ การจัดตลาดน้ าสามสี่ครั้ง เราท าให้เงินสะพัดในตัวหมู่บ้านร้านค้าไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท และอีกโครงการ
หนึ่งที่เราท าก็คือ เป็นโครงการผักปลอดภัยที่ส่งโรงพยาบาล 
  ปัจจุบันนี้ บริษัทประชารัฐเข้ามาเป็นตัวกลางในการส่งเสริมระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับ
โรงพยาบาลพระพุทธชินราช เดือนนี้เข้าเดือนที่สี่แล้ว เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกา ธันวา มกราคม ยอดที่เราสั่งซื้อ 
ประมาณ 700,000 กว่าบาท และมีเงินคืนกลับเข้าสู่บริษัท ก าไรทั้งสิ้น 76,000 บาท เพราะว่าเราไม่ได้เอาก าไร
สูงสุด แต่มีการก็ช่วยเหลือ โดยโครงการนี้ก าลังจะถูกต่อยอด ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่า อยากท าเป็นลักษณะของเซ็น
เตอร์ให้ตรงกับบทบาทของประชารัฐ จริงๆประชารัฐเราเก่งเรื่องการบริหารจัดการ โรงพยาบาลเองซึ่งเป็นภาครัฐ 
เขาก็ไม่เก่งนักเท่าไหร่ ที่จะบริหารจัดการเขาเร่งเงินเบิกจ่ายไม่ได้ อย่างปัญหาของโรงพยาบาลพุทธ ที่เราต้องไป
ช่วยตรงกลาง เพราะว่ากลุ่มเกษตรกรที่ค้ากับโรงพยาบาล เขาต้องรอเงินเร็วสุดคือ 45 วัน ช้าสุดคือ 60 วัน กลุ่ม
เกษตรกรทั้งหมด 200 กว่าคน เขาใช้วิธีไปกู้เงินมา ร้อยละ 20 ไปกู้เงินมาเพ่ือรอเงินที่โรงพยาบาลเบิกจ่าย ส่วน
โรงพยาบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าระเบียบการเบิกจ่ายมันช้าจริงๆ เราก็เลยไปเป็นคล้องตรงกลางให้
ระหว่างในเรื่องของเงินและในเรื่องของการกระจาย Order ให้เป็นธรรม ก็เลยมองว่า จุดตรงนี้มันสามารถขยาย
ผลได้ บริษัทประชารัฐพิษณุโลกก็เลยว่าแผนที่จะท าเซ็นเตอร์ผัก เราจะมี Concept เหมือนสาวขายยาคูล ที่เป็นรถ
เหมือนสามล้อแดง ไว้ส าหรับการส่งผักให้เป็นเส้นทางให้กับโรงพยาบาลพิษณุโลกหรือร้านค้าร้านเอกชนในจังหวัด
พิษณุโลก รวมถึงโรงแรม ร้านอาหารด้วย ซึ่งตอนนี้ก าลังเริ่มด าเนินการอยู่ ตอนนี้ก าลังทดลองอยู่ว่ากลุ่ม
โรงพยาบาลหนึ่งเราท าได้อย่างไร แล้วมันประสบความส าเร็จ มันเจอปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งตอนนี้ผลออกมาก็เป็นที่
น่าชื่นชมส าหรับตัวเรา เดือนละ 70,000 กว่าบาท แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ชาวบ้าน 200 กว่าคน เขาไม่ต้องไปกู้ยืม
เงินร้อยละ 20 ซึ่งมันเป็นภาระ และมันหัก% จากเขาแล้ว รายได้ที่เขาควรจะได้ 700,000 กว่า ซึ่งยอดเต็มๆมัน 
700,000 กว่า หักรายได้เงินกู้ไปแล้ว 500,000 กว่า ดังนั้นส่วนต่าง 200,000 กว่า คือผลประสบความส าเร็จ ที่แป้ง
รู้สึกยินดีกับการที่เราได้ช่วยชุมชนในยอดต่างที่เราได้ช่วยเศรษฐกิจเขาได้ดียิ่งขึ้น 
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 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ขอให้รักษาต้นไม้ใหญ่ในหมู่บ้านตรงที่นายกฯไปประชาคมไว้ด้วย ขอขอบคุณ ที่ไปท าเรื่องผัก 
serve โรงพยาบาล เพราะว่าท่านจะต้องปรับในเรื่องของเกษตรปลอดภัยด้วย ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี เป็นอย่างยิ่ง 
ตัวอย่างแบบนี้กลไกรัฐท าไม่ได้ เป็น facilitator อยู่ข้างหลังอยู่ได้ แต่คนที่ท าอยู่ข้างหน้าที่จะช่วยท า ต้องเป็นคน
อย่างนี้ ต้อง Active ต้องอะไร ให้มันเกิดข้ึน ต้องขอบคุณอีกครั้งทั้งทีมเลยแล้วก็ขอเชียร์  
 ถ้าชุมชนทุกแห่งของเราเป็นอย่างนี้ แล้วเรามีคนแบบนี้ พร้อมที่จะดึงคนข้างล่ างขึ้นมาอย่างนี้ 
เราไม่ต้องห่วง เราท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้อ านวยความสะดวก ภาครัฐก็ช่วย ทางภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชนช่วยกัน ร่วมมือกัน อย่างนี้เราไปได้ อันนี้น่าจะเข้า Concept ของรัฐบาลด้วย ฝากความคิดไว้ว่า เรื่อง
ของเกษตร 1.0 อย่างที่บอก 4 เรายังเป็นอนาคตอยู่ เราวาดฝันว่าเราจะไป 4 แต่เกษตร 1.0 มันเป็น เกษตร 1.0 
Smart ถึงจะไปได้ เพราะคนเราครึ่งค่อนประเทศยังท าเกษตรอยู่ และถ้าเขายังอยู่ในภาวะแทบจะทิ้งละ ไม่มีใคร
ปลูก ถ้างั้นยังวังเวง ไม่รู้ พอเขาไปแห่ปลูกข้าว เพราะมีคนจะซื้อข้าวตลอดเวลา ก็มีปัญหาเรื่องการตลาด Supply 
มันล้น ก็ขาดทุน ท าแล้วขาดทุนและก็เป็นหนี้ เมื่อสักครู่น้องพูดให้ฟัง เรื่องเล็กๆ แต่ใหญ่ เรื่องของประชาชนเขา
ต้องแบก เพราะต้องซื้อแล้วต้องได้เงินสดเลย ถ้าเขาแบกอยู่เขามีปัญหา คุณแก้ได้เพียงนิดเดียว แค่ตรงนี้ แต่เป็น
เรื่องใหญ่มากเลย ส าหรับชีวิตของประชาชน อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ขอให้มีก าลังใจไปเรื่อยๆ ขอให้มีแรง
ท างานต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 นัดหมายการประชุมการท างานฯ ครั้งท่ี 2/2561 
 เนื่องจากโครงสร้างของเราก็ได้ด าเนินการปฏิบัติงานมาระยะหนึ่งแล้วมีความสมบูรณ์
ครบถ้วนและกลไกทุกระดับสามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงจะขออนุญาตปรับเปลี่ยน
เวลาการนัดประชุม เป็นประมาณ 2  เดือน/  การประชุม 1 ครั้ง โดยการท างานของคณะท างานขับเคลื่อนก็จะ
ด าเนินการและน าเรื่องมาเรียนในที่ประชุมนี้ พิจารณาเป็นครั้งๆ 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 กล่าวสรุปคือ การประชุมจะประมาณสองเดือนครั้งหรือตามเหมาะสม แต่การท างานยังคง
ด าเนินต่อไป และท่านอนุพงษ์ กล่าวขอบคุณคณะท างาน  
  
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ  
                     นายประวิช สุขุม เลขานุการภาคเอกชน 
                      วันนี้มีท่าน นางลักษมี ปลั่งแสงมาก จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(วว.) ได้น าของขวัญปีใหม่มาให้พวกเรา ขออนุญาตเชิญ ท่านลักษมี 
 

  นางลักษมี ปลั่งแสงมาก ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
                       ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ ด้วยผลการวิจัย ของท่านคณะกรรมการท่านอ่ืนจะอยู่ข้างหน้าห้อง เรา
มีโครงการท างานร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องจากเขามีข้าวเยอะ ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอยากจะให้ท า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบว่าข้าว ถ้าเราไม่ขายข้าว เราจะสามารถแปรรูปข้าวให้เป็นอะไรได้บ้าง จึงท าเรื่องของ
เครื่องส าอาง หลายๆ ชิ้น เริ่มจากยาหม่อง เจลแต้มสิว เซรั่ม อะไรหลากหลาย ก็คือนักวิจัยก็ท า ในห้องแล็บ และ
พัฒนาต้นแบบขึ้นมา ซึ่งหลังจากเสร็จแล้ว ก็ลงไปที่พ้ืนที่ แล้วก็อบรมกลุ่มที่ชุมชนไป ประมาณ 50 กลุ่มให้เห็น
เป็นรูปธรรมว่าจริงๆ แล้วมันก็ไปท าอะไรได้อีกหลายๆอย่าง ขณะนี้ อะไรที่เป็น ไม่ซับซ้อนมากนักที่อาจจะท าได้
เลย ตอนนี้มีประชุมดูอยู่ว่าก าลังดูจะท าอะไร แต่ขณะนี้ทางจังหวัดกับทางประชารัฐก็ดูจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่
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มีความพร้อม ชุมชนที่มีความพร้อมอาจจะมี Facility อะไรอยู่แล้วบ้าง ส่วน แล้วก็ดูว่าโอกาสทางการตลาดตัวไหน
ที่จะเป็นรูปธรรมได้ ได้ยินมาว่าเขาจะเลือกพวกเซรั่ม มันจะยากหน่อย  เป็นตัวที่มี High Value-added ซ่ึงจะ
เลือกชุมชนที่มีศักยภาพขึ้นมาได้แล้ว ทางทีมวิจัยจะลงไปพัฒนาเชิงลึก ให้เกิดเป็น Commercial ได้ ซึ่งอันนี้ก็ 
จริงๆก็เป็น open ว่าถ้าจังหวัดอ่ืนอยากจะแปรรูปเรื่องข้าว เราก็ยินดีจะลงไปพัฒนา 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 เป็นความคิดที่ดี ขอบคุณมาก ป็นสิ่งดีดีที่สบายใจ ทุกคนคงเห็ะว่า เราคงสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้
อีกมาก ก็เป็นก าลังใจให้ และเม่ือสักครู่ท่านปวารณาตัวว่า ทุกจังหวัด คสป ไหนจะรับไป ฝากเลขาด้วย   
 เราน่าจะพูดว่าจ าเป็น เหมือนอย่างที่น้องส้มซ่าเขาท า ว่าเราท า 1.0 คือเกษตรธรรมดาคง
ไม่ได ้มันไม่มีทางเราต้องใช้ความรู้ไปอัพทุกอย่าง ไม่งั้นเขาแย่แน่ เพราะเขาต้องกินต้องใช้ แล้วเขาไม่มีเงิน คนค่อน
ประเทศยังล าบากอยู่ เศรษฐกิจฐานรากคณะนี้ตรงที่สุดแล้ว คุณหนุ่มเลือกแม่นนะ แล้วก็มีโอกาสท างานเยอะ ก็
เป็นก าลังใจให้ ก็ขอบคุณนะ อยากให้ท่านไปช่วยเขาเยอะๆหน่อย ยังมีอีกหลายอย่างที่ท่านน่าจะช่วยเขาได้ 
ขอบคุณมากๆ  
 
 คุณฐาปน สิรวิัฒนภักดี 
 ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆ เพียงแค่อยากจะน าเรียนอยู่ 2 ประเด็น  
 ประเด็นแรกเนื่องจากว่า ทางผมได้มีโอกาสติดตามท างานกับคณาจารย์ของที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏที่เชียงใหม่ จริงๆ แล้วเป็นหนึ่งในเครือข่ายของราชภัฏทั่วประเทศ เขาก าลังจะมีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ที่ถูกก าหนดเอาไว้ของยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ต้องลงไปท างานให้กับทางชุมชน พร้อมด้วยกันนั้นเรา
เลยมีการจัดตั้งที่เรียกว่าเป็น สถาบันพัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย ที่จริงๆจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อ น
และสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคม จะประกอบการอย่างไร ซึ่งก็อันนี้เป็นรายละเอียดส่วนหนึ่ง 
ถ้าทุกท่านได้มองคิดตาม ก็คงอาจจะมองว่า ด้วยนโยบายของทางภาครัฐที่ได้ช่วยกรุณาวางโครงสร้างของประชารัฐ
ทั้ง 12 คณะ ซึ่งเราคือหนึ่งในนั้น และ ณ วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการของไทยนิยม ยั่งยืน ที่
ทางท่านรัฐมนตรีได้กล่าวเอาไว้ตอนต้นการประชุม อันนี้เป็นในแนวทางของทางรัฐบาล ส าหรับในทางสถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจเพ่ือสังคม อาจจะเป็นโครงสร้างหนึ่งที่เหมือนคล้ายกับ E3 ในการที่จริงๆแล้ว ได้มีโอกาสรวมตัวกัน 
จริงๆ แล้วคุณต้องใจท าหน้าที่เป็นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย แล้วก็มีอีก 76 บริษัท ซึ่งก็เป็นหนึ่งใน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม ถ้ากล่าวโดยย่อ วันนี้ในประเทศไทยมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมกว่าประมาณ 80 กลางๆ เพราะว่าทาง
พ่ีมนัสก็จด ทางด้านบริษัทน้ ามันพืชไทย ก็จด ก็จะมีวิสาหกิจเพ่ือสังคมอยู่หลากหลายบริษัท แต่เราก็ก าลังจะสร้าง
ความเชื่อมโยง แล้วก็ท าให้เกิดความเข้าใจอันดีกัน ก็หวังว่าจะได้รับการพิจารณาจากทางภาครัฐในเรื่องของ
พระราชบัญญัติวิสาหกิจเพ่ือสังคมออกมาและการด าเนินงานก็จะขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยที่มีความยั่งยืน ตาม
เจตนารมณ์ของทางภาครัฐ อันนั้นคงเป็นประเด็นแรกที่น าเรียนไว้เบื้องต้น คงจะมีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์และก็ได้
ให้รายละเอียดเพิ่มเติม  
 ประเด็นที่สองขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในเรื่องของทางหน่วยงานของสภาพัฒน์ เพราะว่า
ตอนเช้านี้เดินทางไปที่ขอนแก่น และก็กลับเข้ามาเมื่อกี้ เพราะว่าทางรัฐบาลได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และก็มีการจัดตั้งคณะร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 คณะด้วยกัน ตั้งแต่ ตุลาคม ในปี 60 ที่ผ่านมา ให้เวลาไว้ 120 วันซึ่ง
จัดท าแล้วเสร็จในสิ้นเดือนมกราที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ในกระบวนการที่ทางสภาพัฒน์ ก าลังจะรับฟังประชาวิจารณ์
และก็ในอีกเดือนหนึ่ง คือสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ผ่านไปแล้ว ก็จะเป็นอยู่ในช่วงเวลาที่มาปรับยุทธศาสตร์ นั่นหมายถึง
ว่าสภาพัฒน์เอง ต้องน าเสนอต่อคณะใหญ่ ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุในดใหญ่ของคณะ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพียงแค่อยากจะน าเรียนเพราะว่า ถามทางคุณต้องใจ เราได้ประชาสัมพันธ์ลงไปสู่บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีทั่วประเทศ แต่อยากจะถือโอกาสนี้ได้เรียนกับภาคเอกชน แล้วก็ทางทุกๆ ท่านที่เก่ียวข้องว่าถ้าคลิ๊กออน



~ 19 ~ 
 

เข้าไปในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์ สามารถจะดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นฉบับร่างยุทธศาสตร์ได้ทุกทุกคณะ และก็
สามารถที่จะสะท้อนแสดงความคิดเห็นต่างๆได้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่าตามวัตถุประสงค์ว่า ยุทธศาสตร์ 
20 ปีนี้ควรจะเป็นของคนไทยทุกทุกคนที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ขออนุญาตท าหน้าที่นี้ เพราะว่าที่ไปติดตาม
งานเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือคณะที่ 4 ลดความเหลื่อมล้ า เพราะว่าเรายกเอาเรื่องของประชารัฐรัก
สามัคคีคือวิสาหกิจเพ่ือสังคมโยงเข้ามาอยู่ในเรื่องของงานยุทธศาสตร์ชาติ ฉะนั้นเพ่ือเป็นความต่อเนื่องและ
ความยั่งยื่นของ Social Enterprise หรือว่าวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือว่าการท างานของคนในระดับเศรษฐกิจฐานราก 
ก็หวังว่าเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกทุกท่านได้รับทราบ 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 เมื่อสักครู่นี้ท่านพูด อยากให้ที่ประชุมเข้าใจว่า คุณฐาปน ประธานภาคเอกชน ท่านมีธุรกิจ
เยอะอยู่ แต่ท่านแบ่งกับคุณยอดน้อง ดูแล้วน้ าหนักงานหนัก เมื่อกี้ท่ีว่าท่านไปช่วยท ายุทธศาสตร์ชาติด้วยอยู่คณะที่ 
4 แล้วท่านก็จะเดินทางนี้ ท่านที่อายุประมาณผม ก็จะทราบ การเดินทางก็จะแย่แล้ว กลับมา ท่านเดินทาง 12 
ชั่วโมงขึ้นไป กลับไปแทบจะปนปี้ คือหัวแทบจะตื้อไปหลายวันเลยทีเดียว ผมไม่ทราบ นี่ก็พ่ึงลงเครื่องมา ขอตกไป
สองเรื่อง เมื่อกี้นี่ใช่หรือไม่ น้องแป้ง บอกว่าบริษัทประชารัฐรักสามัคคีที่นั่นท าเงินได้บ้าง อันนี้เป็นสิ่งที่อยากฝาก
ให้ไปช่วยกันว่า เป็นสิ่งท้าทายที่เขาน่าจะเริ่มก้าวไปสู่ ไม่ได้ท าก าไร ท าเงินเพ่ือให้กลับไปสู่ชุมชนได้ ในปีต่อไป หวัง
ว่าสิ่งที่ท่านท าได้ หมายถึงตัวเงิน ท่านอาจจะไปช่วยคนกลุ่มอ่ืน อาจจะเป็นกลุ่มที่ยังล าบากอยู่ในพ้ืนที่ท่าน นั่น
แหละคือเจ้า Social Enterprise หรือ Social Business แล้วแต่ แต่ของเราเราเรียก Social Enterprise ฝากไว้
นั้นเรื่องหนึ่ง ผมฝากคุณ อรทิมา เรื่องอาจารย์ เรื่องของ คุณอิสระ คือท่านพูดถึงขอนแก่น ข้าวมีมาก ประเด็นคือ 
คุณอิสระมีแนวความคิดที่จะท า Economic corridor ที่ขอนแก่น โดยจะท า S curve เรื่องเก่ียวกับการเกษตร เอา
ไปท าเป็นต่อยอดเป็นอย่างที่ท่านท า เป็นพวกสินค้าแบบนี้ กลับขึ้นไปถึงยาเลย เจ้าตัวนี้มันท าได้ เพราะว่าฐาน
การเกษตรที่นั่นมีมาก อยากสนับสนุนเรามี EC ทางด้านนี้แล้ว เขาจะท า S curve เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสูงๆ 
ให้เขาท าไป แต่ของเรา Base เราเป็นการเกษตร ฝาก ของคุณอิสระ ของกลุ่มมิตรผลไม่ได้มา อยากให้เกิดตรงนั้น
นะ ถ้าเกิดได้ จะเป็นการยกเกษตร 1.0 ไปเป็น Smart เกษตรอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจะท ารายได้ เขาได้ มีเรื่องฝากแค่
นั้น เผื่อท่านจะลงไปช่วยท า เพราะว่ามันไปได้หลายตัวนะเกษตรนะ ถ้าท่านท าอยู่ มีท าได้อีกหลายตัว ถ้าเราท า
เหมือน EC แล้วท าเหมือน มันมีการสนับสนุนจากภาครัฐ มี BOI ลงไปให้สิทธิ อย่างน้อยระหว่างที่ 4.0 ไม่เกิด เรา
ไปได้ และเผลอๆ จะไปได้ดี เหมือนส้มซ่า มีตัวตนและไปได้ คิดว่าไปได้ ขอบคุณมาก 
 
 นาย ถาวร นายถาวร  พรหมมีชัย  เลขานุการรัฐมนตรี  แทน รั ฐมนตรีประจ าส านั ก
นายกรัฐมนตรี 
 เมื่อเช้ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีโอกาสท่านรัฐมนตรีสุพรรณออกไปตรวจเยี่ยม โดยเฉพาะ
กองทุนหมู่บ้าน พอมาฟังเรื่องของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหรือวิสาหกิจเพ่ือสังคม มันตรง เพราะว่ามันไม่ใช่เพียง
ว่าแค่ก าไรที่เราเห็นเป็นตัวเงิน รายได้ที่เป็นตัวเงิน แต่มันเป็นมิติทางสังคมที่มันวัดค่าไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
การใช้ทุนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพ่ือให้เห็นว่า มันเป็นเรื่องของเขา โดยเขาเพ่ือ
เขา แล้วมันเป็นการสร้างความเอ้ืออาทร ตรงนี้เป็นการเรียกคืนความเข้มแข็งของคนไทย ของสังคมไทย กลับคืนมา 
ไม่เช่นนั้นเราก็จะเผลอไปกับเรื่องของวัตถุนิยม ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านบอกว่า ทุนของคนไทย มันเป็นทุนที่มี
มูลค่ามหาศาล โดยเฉพาะทางภาคเอกชน หรือทางจิตอาสา หลายท่านที่ท างานโดยที่ไม่สนใจเรื่องความเหน็ด
เหนื่อย ความเมื่อยล้า สิ่งพวกนี้มันท าให้เราเห็นความหวัง และคนฟังเชื่อว่ามีความสุข ก็อยากขอบคุณ อยากพูด
แทนพ่ีน้องประชาชนซึ่งครั้งหนึ่ง ก็เคยรับราชการ ขอบคุณทุกท่านได้มีโอกาสท าบุญ ขอบคุณมาก 
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 ทาง Modern trade สนับสนุนในเรื่องของตลาดประชารัฐในส่วนหนึ่ง ว่าจัดสถานที่ให้ อะไร
พวกนี้ นอกจากที่ Modern trade จะจัดสถานที่เพ่ือให้ผู้ค้าหรือว่าเกษตรกร หรือชุมชนได้มีสถานที่ขายมากขึ้น 
ทาง Modern trade ก็ช่วยโดยร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ช่วยสังคมหรือช่วยชุมชนอีกด้านหนึ่ง ช่วยเกษตรกร
อีกด้านหนึ่ง ก็คือเรื่องของการสัญญาข้อตกลง ในเรื่องของสินค้าเกษตร ซึ่งทาง Modern trade ก็ร่วมกับทาง
กระทรวงมาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้ว โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของเรา ยกตัวอย่างเช่น ที่พ่ึงไปมาเมื่อ
เดือน ธันวา ได้ไปท าสัญญากับกลุ่มเกษตรกรที่ล าพูน ท าสัญญาเพ่ือจะรับซื้อล าไยจากเกษตรกรเกือบ 2,000 พัน 
เกือบ 200 ล้านบาท เมื่อวานไปที่นครพนมกลับมา ไปท าสัญญากับพวกที่ท า แฟง ฟัก มะเขือเทศ อะไรพวกนี้ ก็
จะท าพวกนี้ตลอด ในระยะต่อไปก็ประมาณเดือนหน้า ก็จะท าในเรื่องของผลไม้ตะวันออกและก็มีเมษา ก็จะเป็น
ผลไม้ทางภาคใต้ พวกนี้ก็จะเป็นความมั่นใจให้กับเกษตรกรเรื่องของการผลิต และที่ส าคัญคือการยกมาตรฐานของ
สินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น 
 
 คุณ กาญจนา ส านักงาน เศรษฐกิจการเกษตร 
 เรื่องของสินค้าเกษตร จริงๆแล้วเราส่งออกสินค้าเกษตรค่อนข้างเยอะ เนื่องจากขณะนี้สินค้า
เกษตรยังมีราคาตกต่ าอยู่ ก็ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ร่วมกันสนับสนุนค้าขายสินค้าผ่าน Modern 
trade อยู่แล้ว ก็อยากฝากไปทาง วว. ตอนนี้จะมีสินค้าเกษตรที่เป็นสินค้าที่หลงเหลือจากการแปรรูป เช่น อย่าง
ปาล์มน้ ามัน ฝากว่า เรื่องของเมล็ดในของปาล์มน้ ามัน ไม่ทราบว่า สามารถที่จะไปท าอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วมันเป็น
ส่วนเหลือที่เยอะมาก และก็เอาไปท าในเรื่องของอาหารสัตว์ ถ้าเกิดเราสามารถที่จะไปแปรรูปอย่างอ่ืนได้ ก็จะช่วย
ในเรื่องของตัวเกษตรกรได ้
 
 นางสาวณัฐรวีร์ สังข์ธนู กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 เป็นกระทรวงหนึ่งที่เน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ า ยุทธศาสตร์จะเน้นเรื่องนี้ วันนี้ต้อง
ขอขอบคุณท่านประธานและทุกท่าน ที่จะร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนตรงนี้ เป็นเรื่องที่ส าคัญ
ที่วันนี้ได้รับฟัง รู้สึกว่าน้องทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้เห็นภาพจริงๆ ที่เกิดขึ้นของตรงนี้ ซึ่งมีความส าคัญอย่างมาก 
เพราะน้องเขาได้เชื่อมหลายมิติ เพราะกระทรวงพัฒนาสังคม ก็เป็นกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็จะให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้รับการการพัฒนาตรงนี้ อาจจะน าความรู้ตรงนี้ไปเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวง 
ขอบคุณ 
 
      คุณสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อ านวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของชุมชน พอดีอยู่ใกล้ท่านผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คือมันมีผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เรียกว่าผลิตภัณฑ์ แต่มันใกล้ชิดกับชุมชนมาก คือ ถุงพลาสติก
ที่ใช้แล้วเป็นจ านวนมาก เป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ซึ่งจริงๆตรงนี้ ก็พลาสติกเรายังมีการน ากลับมา
ใช้ประโยชน์น้อยมาก ขณะเดียวกันการผลิตพลาสติกที่ออกมาสู่สังคมสู่สิ่งแวดล้อม และก็ไปทิ้งอยู่ตามบ่อขยะ
ต่างๆและก็เป็นขยะสะสมยังมีอยู่จ านวนมาก ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทประชารัฐเอง สนใจเกี่ยวกับ
ชุมชนอยู่แล้ว ตรงนี้ก็เป็นอะไรอย่างหนึ่งซึ่งใกล้ชิดกับชุมชนเป็นจ านวนมาก แต่ว่าการใช้ประโยชน์เอามาท า
ผลิตภัณฑ์หรือสร้างมูลค่ายังน้อยอยู่  
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 วันหลังเราเอาเรื่องขยะมาคุยให้ฟังว่าเราท ากันไปเยอะ แต่ว่ามันยาว มันยาวจริงๆ ทุกท่านก็
ทราบดี เราท ากันมาเยอะละ มีอะไรอีกไหม 
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 นายวิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง  
 เห็นมีหลายโครงการเกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า เรียนว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่งออกหรือว่าการ
บริโภคในประเทศก็ตาม ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติรอบที่แล้ว ประธานคณะกรรมการคือท่าน
นายกรัฐมนตรี แต่วันนั้นท่านรัฐมนตรีเกษตรเป็นประธานแทน วันนั้นก็มีการประกาศ Agenda ของเรา เป็น Free 
IUU Country ว่าเราจะเริ่มเรื่องการรณรงค์ว่าจะไม่ใช้สัตว์น้ าจากการประมงผิดกฎหมาย ทีนี่เห็นมีเรื่องธนาคารปู
ม้าท่ีได้รับรางวัลดีเด่นของประชารัฐไปด้วย ในเรื่องของปูม้าความส าคัญนิดหนึ่ง เราไปเริ่มท าโครงการที่พยายามที่
จะท า Green Label ได้ในปูม้า อันนี้เราก็ มันเป็นโครงการ MSC คือ Marine Stewardship Council มีการ
ประเมินเรื่องการใช้ทรัพยากรปูม้าของประเทศไทย ถ้าผ่านการประเมินตัวนี้ได้ เราได้กี่ Label เราก็ไปได้ทั่วโลก 
โดยเฉพาะชุมชนเล็กๆ เป็นส่วนผลักดัน เพราะขาที่หนึ่งของเรื่อง Green Label คือเรื่อง การใช้และสภาวะการใช้
ทรัพยากรปูม้าในประเทศ ขาที่สองเป็นเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับชุมชน ส่วนขาที่สามเป็นเรื่องการบริหาร
จัดการ ซึ่งทางกรมประมงเองหรือภาครัฐเองซึ่งท าเรื่องกฎระเบียบของ IUU มาช่วยผลักดันตัวนี้ได้ดีในระดับหนึ่ง
แล้ว แต่นี้ก็เหลือทางชุมชนที่จะช่วยกันบริหารจัดการในขาที่สอง ตอนนี้ถ้าผ่านการประเมินตัวนี้ เห็นว่าติดอยู่สอง
สามประเด็นเท่านั้น เราจะได้ให้ MSC มาประเมินอีกที ถ้าผ่านแล้วได้กี่ Label เราไปอีกทั่วโลก อันนี้ก็จะไปถึง
สินค้าตัวอื่นด้วย เพราะตอนนี้มีเรื่องของปลาซาดีนก็ขอมา เราพบว่าซาดีนเราส่งออกไปต่างประเทศในลักษณะของ 
ซูริมิ เอาปลาซาดีนมาท าซูริมิ อันนี้ก็จะท าเป็นตัวต่อไป ซึ่งจะร่วมมือกับสมาคมแช่เยือกแข็ง ขาใหญ่ ร่วมท ากัน 
ตอนนี้ก็เลยเรียนว่า ทางประชารัฐรักสามัคคีเป็นส่วนผลักดันด้านล่าง ตรงนี้ถ้าเกิดได้มีการประสานและก็อธิบาย
เรื่ององค์ความรู้กันและกันจะน าพาประเทศเราไปสู่ IUU Free country ได้จริงๆ  
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ท่านจ าได้ไหมว่าเราพยายามที่จะท าให้เกษตรทั้งหลายเป็นเกษตร อยากเป็น เกษตรอินทรีย์ 
แต่ยังไม่ได้เป็นเกษตรปลอดภัย แม้ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าการขายเขา สมมตินะ แต่เราไปช่วยให้เขา
เปลี่ยนแปลงการผลิต ก็ถือเป็นงานที่เราต้องท าเหมือนกับเรื่องนี้เหมือนกัน  
 ขอให้ทางเลขาฯรับไป ถือว่าเป็นงานหนึ่ง ถือว่าเป็นงานได้ไหม ถ้าเราไปช่วยเขา เพราะว่า
อย่างที่ท่านบอก ถ้าเราเป็น Free IUU มันเกิดผลดีกับเรา คือเราต้องเริ่ม behave หลายๆเรื่อง โดยเฉพาะเกษตร 
ถ้ายังไม่ได้อะไรเลย เป็น smart เกษตรก็ต้องเป็น free IUU ต้องเป็นเกษตรปลอดภัยไปหาเกษตรอินทรีย์ 
เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานถ้าท่านท าได้ แม้ว่าจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าการขายเขา ก็ถือว่าเป็นงาน ถ้าท่านไป
ช่วยอย่างท่ีว่า  
 นางสาวนัทรียา ทวีวงศ ์ ผู้อ านวยการส านักโฆษก ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีส านักโฆษก 
 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ประชารัฐในเรื่องของวิสาหกิจเพ่ือสังคม ที่ท่านนายกจะไปที่
จันทบุรี เราก็มีชุมชนริมน้ าจันทบูร ที่เราจะช่วยเร่ง PR ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของชุมชนตัวนี้  
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 คุณฐาปนไปพูด เดินหน้าประเทศไทยเมื่อไหร่ ลองดูถ้าเหมาะสมที่จะไป แล้วผมจะเอาอย่าง
คุณ อรสา น้องแป้ง เรามีอีกหลายเต็มเลย คุยสนุก รับรองได้ เขาได้เห็นว่า หนึ่งก็คือประชาชนได้รู้ว่ามันเป็นได้นะ 
ถ้ามันมีการท า ถ้ามันมีอะไรท า แล้วเจ้าตัวส าคัญ Social Enterprise หลายๆคนอาจจะคล้ายๆฟังจนลืมไปแล้วว่า
มันเป็นสิ่งใหม่ที่ต้องถือว่าคนนี้เป็นคนท าให้มันเกิดขึ้น ก็มีเยอะนะในประเทศไทย ภายใต้ท่าน แล้วท่านจะไปท า
ใหม่อีก ลงไปในอ าเภอ ฝากถ้ามีเวลาอันเหมาะสม ฝากไปคุยให้คนเห็น อนาคตประเทศไทยว่ามันมี แล้วก็เอาน้องๆ 
ทีมี่พลัง ไปคุย  
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 คุณพรอัปสร  นิลจินดา ผู้อ านวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ 
 ฟังจากท้ังหลายที่หลายๆเรื่องท่ีแต่ละท่านเสนอมา เป็นการพัฒนาในรูปแบบของบริษัทประชา
รัฐ แต่ว่าก็ได้เคยมีการน าเอาทั้งผลผลิตเหมือนคล้ายๆของผลิตภัณฑ์ส้มซ่า ไปออกอากาศหลายครั้งเหมือนกัน และ
ก็อย่างงานของตลาดคลองผดุง ก็ได้เชิญ มีทีมของรายการมาท าสกู๊ป แต่หากถ้าในช่วงต่อไปถ้ามีโปรแกรมดีดี ทาง 
TBNBT ก็ยินดีที่ไปร่วมในรายการ ซึ่งเรามีรายการ NBT มีค าตอบ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 โมง เป็น
รายการสด และก็สามารถเปิดโทรศัพท์ให้ผู้ชมทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามความคิดเห็น และก็แสดงความ
คิดเห็น ทางเจ้าหน้าที่หรือทางเจ้าภาพที่พาไป ก็สามารถตอบค าถามให้ได้ด้วย และก็จะมีในส่วนช่วง NBT มีของ
ขาย แทบจะเป็น shop ทางโทรทัศน์ เพราะว่า เวลามีสนทนาเสร็จก็จะมีช่วงที่เป็นขายของก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีดีจาก
ทั้ง OTOP จากทั้งประชารัฐ ที่น าออกมาเหมือนเป็นช่องทางให้ผู้ค้าหรือว่าผู้ผลิตได้พบผู้บริโภคโดยตรง เขาก็จะมี
การ บางทีเราเป็นเหมือนเราต่อยอดให้เขาด้วยว่า เป็นช่องทางให้เขาได้พบปะกัน โดยที่ เราก็จะให้ขึ้นทั้งเบอร์
โทรศัพท์โฆษณาได้เลยเป็นรายการที่ออกอากาศฟรี ทาง NBT และก็อีกรายการหนึ่ง คือ ชื่อรายการ เคลียร์คัต
ชัดเจน เป็นรายการสนทนาความยาวครึ่งชั่วโมงที่น าเอาประเด็นที่สมมติว่า ในช่วงระยะเวลาที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจหรือว่าด ้านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา เรื่องของปัญหาข้าว ปัญหาเกษตรกรหรืออะไรอย่างนี้ สามารถ
ขอไปออกรายการได้ เพราะว่าเป็นรายการที่ผลิตทุกวัน ออกอากาศทาง NBT เวลา 10.05 นาที และก็รีร ันอีกครั้ง
หนึ่งในช่วงประมาณ สามถึงสี่ทุ่ม อันนี้ยินดีให้ความร่วมมือ ขอบคุณ 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ทางเรา Content เราพร้อมหมด เรามีหลายบทที่จะพูดได้ ทางฝ่ายคุณนี่เตรียม รบกวนท่าน
ดีกว่า เพราะท่านจะรู้ว่า มันควรจะเรื่องอะไร สมมติว่าท่านไปเรื่องพลังงานแล้ว ท่านกลับมาเรื่องของ กลับมาเรื่อง
ของฐานรากบ้าง ประสานทางเรา ต้องอาเบอร์ของท่านไว้ ฐานรากเรามี OTOP ของทางนี้ มีเยอะทีเดียว ขอบคุณ
มากๆ แล้วก็ตลาดประชารัฐที่พวกท่านไปช่วยไว้เยอะ ธกส. มี เดี๋ยวท่านลองฟังเขาคุยดู เมื่อกี้นี่ไม่ได้ขอบคุณใน
ส่วนรวม Modern trade เรามี Tops มี Central มี Makro ของ Tesco มี Big C ช่วยมาตลอดช่วยมาเยอะมากๆ 
รวมทั้ง CP ไปช่วยเรื่องของลองกอง ล าไย เยอะเลย 
       นางชลิดา  จันทร์สิริพงศ์ บริษัท กลุ่มเซ็ลทรัล จ ากัด 
 จริงๆ เรื่องของที่เราช่วยเหลือไว้ตอนนี้ ตลาดประชารัฐ ขอแจ้งความคืบหน้าว่า ปัจจุบัน Tops 
มีสินค้าของชุมชนจ าหน่ายอยู่ขึ้น Shelf อยู่ที่ 115 สาขา ณ ปัจจุบันแล้ว และก็ที่มีมิติใหม่ก็คือตามที่ได้ท างานกับ
คุณต้องใจ ก็จะมีตลาดประชารัฐกับไทวัสดุอีก 10 สาขา ตอนนี้ส่งไปให้คุณต้องใจแล้ว เดี๋ยวเราจะ Work กันใน 
Detail ต่อว่าจะท าอย่างไรกับผู้ประกอบการบ้าง และก็อีกเรื่องหนึ่ง ส าหรับ โรบินสัน กับเซ็นทรัลพัฒนา ก็เดี๋ยว
ก าลัง Work กันว่าจะมีสาขาอะไรเพ่ิม และก็อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญเลย ในฐานะที่เราเป็น Modern trade เราทราบ
ถึงเรื่องมาตรฐานของสินค้าของเกษตร ที่ต้องยกระดับขึ้นมาให้เป็น สินค้าที่จะขายใน Modern trade ได้ ทีม 
Tops ก็จะมีทีมที่จะลงไปช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง และช่วยส าหรับเกษตรกรที่ต้องพัฒนามาตรฐานบางอย่างเพ่ือจะได้ขาย
ได้ ปีนี้จะเป็นปีที่เราลงไปทั้งหมด 14 จังหวัด ที่จะลงไปเป็นวิทยากรให้  
 
  นายธงชัย อิทธิอมรกุลชัย เครือเบทาโกร 
  วันนี้ได้ฟังบริษัทประชารัฐจังหวัดพิษณุโลกพูด เป็นวิธีการท างานที่ลงไปสัมผัสกับชุมชน
และท าในลักษณะเป็นธุรกิจ ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมาก แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ ไม่รู้ว่าไปพูดให้คนอ่ืนฟังแค่ไหน โดยเฉพาะ
บริษัทประชารัฐอีก 75 จังหวัด ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ สามารถที่ถอดบทเรียนออกมา แล้วไปให้ความรู้กับส่วนของ
บริษัทประชารัฐอีกหลายๆจังหวัดหรือว่าอ าเภอที่คุณหนุ่มพูดถึง ตรงนี้เป็นการเริ่มต้นที่จะท าให้เขาหาทางเดินเขา
เจอ  
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ว่าเขาควรเดินไปอย่างไร นอกจากนั้น พวก SME ต่างๆ ก็จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ อย่างไรฝากทางภาครัฐ เรื่องถอด
บทเรียน มีคนท าได้ดีเยอะ ลองเป็นข้อเสนอ ขอบคุณ 
 
      คุณจอมกิตติ  ศิริกุล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด   
 ประมาณสักสองเรื่อง วันนี้ห้างค้าปลีกของ แมคโครก็กระจายอยู่ทั่วประเทศ เป็นแบบเดียวกัน
ที่เราเองก็ส่งเสริมในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่อยู่รอบๆ บริเวณจุดจ าหน่ายของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นผัก 
พืชผัก ผลไม้ต่างๆ อาจจะมีส่งไปจาก DC อยู่บ้าง เรื่องที่สองก็คือ วันนี้ท่านทราบไหมว่า ร้านเซเว่นอีเลเว่น ขึ้น
หมื่นหนึ่งพันสาขาแล้วในเดือนที่ผ่านมา และตัวเลขที่ช่วย SME หรือผลิตผลทางการเกษตร ทั้งของสดและก็ของ
แปรรูป มีมูลค่ารวมประมาณปีหนึ่งประมาณ สามหมื่นล้าน อันนี้ก็จะเป็นการช่วยทางตรงและทางอ้อม ปัจจุบันนี้
ในบางสาขาของเซเว่นอีเลเว่น เราจะมีบูทส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของจังหวัดนั้นๆ วันก่อนไปงานที่แม่
แจ่มไปเจอที่จอมทอง ก็ไปเจอของจังหวัดเชียงใหม่ เราจะมีบูทตั้งใกล้ๆ จุด Shelf จุดช าระเงินเลย ก็ขออนุญาตน า
เรียนประมาณสองเรื่อง วันนี้มี Feedback ในที่ประชุมประมาณสามเรื่อง เห็นประชารัฐรักสามัคคีของพิษณุโลก
แล้วรู้สึกชื่นใจ พลังของคนรุ่นใหม่และคนหนุ่มสาว ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานธนินวันนี้ ส่งเสริมผู้บริหาร
หนุ่มสาวไปเข้าคอสฝึกอบรมชื่อว่า หลักสูตร เฒ่าแก่ มูลเหตุก็คือว่า ก่อนหน้านี้เวลาเราท างานฟังก์ชั่นของฝ่ายขาย 
เราจะไม่รู้เรื่องของการผลิต เราท างานเรื่องการผลิต เราจะไม่รู้เรื่องของบัญชี ท่านประธานธนินก็เลยให้คนกลุ่มนี้ 
ไปอบรมให้รู้ทุกเรื่อง แล้ววันนี้เห็นประชารัฐของพิษณุโลก ถ้าเกิดเป็นไปได้ เราสามารถสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้ นมาเป็น 
MD ของบริษัทประชารัฐ ให้โอกาส ให้อ านาจ ให้เขาได้คิด เรื่องถัดมาก็คือ ที่เซเว่นอีเลเว่นเติบโตมาประมาณหนึ่ง
หมื่นสาขา เราจะเรียนรู้จาก 10% สาขาบนว่าเขาบริหารงานอย่างไร และที่ส าคัญเราเรียนรู้จาก 10 สาขา 10% 
สาขาล่างด้วยว่า วันนี้มีการบริหารจัดการติดขัด อะไรตรงไหน อย่างไร ท าไมยอดไม่ถึงตามเป้า ก็เลยนึกถึงท่าน 
ดร. สุนทรที่มีการไปท าวิจัย บริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
 วันนี้เรายกตัวอย่าง 9 ก็เข้าใจว่ายังมีอีกหลายบริษัทที่เป็นประชารัฐระดับจังหวัดที่วันนี้อาจจะ
ยังติดๆ ขัดๆ อาจจะยังไม่ค่อยเดิน ถ้ามีโอกาสได้ไปพูดคุย สอบถาม Best Practice ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอ
ไป อาจจะเป็นสิ่งที่เราสามารถน ามาพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงได้ และก็เรื่องสุดท้ายทางคุณหนุ่มพูดถึงว่า มีแผนที่จะ
เข้าไปท างานใน 10 จังหวัดที่มีฐานะยากจน ต้องกราบเรียนท่านประธาน คุณศุภชัย ศึกษา 200 อ าเภอ ที่ต่ ากว่า
เส้นความยากจน เราพบประเด็นส าคัญตัวหนึ่ง ก็คือ อย่างเช่นภูมิภาคทางภาคเหนือ วันนี้ถ้าเป็น พอดีประชารัฐท า 
E3 ท า 3 เรื่อง ท่องเที่ยวโดยชุมชน แปรรูป และก็เกษตร ในส่วนของเกษตร พวกเราคิดว่าภาคเอกชนหลายคน
ช่วยได้ การเพ่ิมมูลค่า แต่ถ้าเกิดจะมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลู กทางเหนือก็จะติดขัดเรื่องที่ ที่ไม่ถูกต้อง 
ยกตัวอย่างท่านนายกรัฐมนตรีลง และก็ในหลายพ้ืนที่ ภาคอีสานเราพูดถึงกันตลอด ขาดน้ า แต่เมื่อสองวันที่แล้ว 
ไปอ าเภอพิบูลมังสาหาร ลุ่มชลประทานเขื่อนสิรินธรตรงนั้น ถ้าเกิดสมมติว่ามีพ้ืนที่ชลประทาน อันนี้เป็นปัจจัย
อย่างแรกเลยในการท าการเกษตร แต่ถ้าเกิดปลูกข้าวนาปังวันนี้ Supply ล้นในขณะที่เมื่อกี้ได้นั่งคุยกับพ่ีธงชัย เบ
ทาโกร ยังมีพืชอีกหลายตัวที่เป็นที่ต้องการของตลาดวันนี้ และสามารถปลูกหลังนา เราไปมาล่าสุด เกษตรกรไม่เคย
ปลูกพืชทดแทนข้าวนาปัง ชนิดหนึ่ง มีพ้ืนที่ประมาณ 2,400 ไร่ เราค านวณแล้ว ภายในมีนานี้ เงินจะเข้ากระเป๋า
เขา 25 ล้านบาท ใน 800 ครัวเรือน อันนี้ก็จะเป็นตัวผลักดันตัวเศรษฐกิจฐานรากอีกเช่นกัน ซึ่งตรงนี้เอง ก็ท้ัง CP 
และก็พ่ีพ่ีภาคเอกชนทุกคนรวมถึงในห้องนี้ ปาวารณาตัวช่วยคุณหนุ่มช่วยท่านประธานแน่นอนใน 10 จังหวัด ที่
ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ตามที่ฟังเมื่อสักครู่ตัวเลข 200 อ าเภอ บางท่านอาจจะสื่อเพียง 200 ก็คือมากกว่า 100 
หรือมากกว่า 150 นั่นหมายถึง 25% ของประเทศเรา เรามีอยู่ 787 อ าเภอ ตัวเลขกลมๆ คือ 800 อ าเภอ คือ 
25% ของประเทศเราที่ยังยากจนอยู่ อย่างน้อยสุด แล้วที่เหลือกว่านั้นก็ไม่ได้มากมาย อยากเรียนท่านนิดหนึ่ง เรา
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ก าลังจะมีไทยนิยมลงไป แล้วก็ท่านมีแพ็คเกจที่จะไปท างานกับเขา ผมว่า ท่านจับมือกับทางนี้ลงไปดีกว่า เพราะเขา
บอกว่า เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่ตอนนี้ ตอนนี้ที่จะลงไปคราวนี้ อยากปรับเปลี่ยน 
ส่วนหนึ่งเพ่ือไปลด Supply ที่มันท าให้ราคาตก แล้วเจ้า Demand ตัวนี้น่าจะไปได้ ตัวอ่ืนน่าจะไปได้ ถ้าจับมือ
กันลงไปท าเลย เพราะตอนนี้ที่ว่า ท่านมีสามหมื่นห้าพันล้าน งานนี้ที่ท่านลงไป ที่ท่านจะลงไปปรับเปลี่ยนเขา ลอง
จับมือกับทางนี้เขาดู ผมว่าไม่เลวนะลองดู อย่างน้อยๆ ก็น่าจะไปช่วยเติมเต็มกันนะ เข้าใจว่า เรียนเสนอแนะนะ 
เพราะว่าไทยนิยม คือประชารัฐและก็จะต้องไปฟังข้างล่างเขาด้วย เขาท างานส าเร็จไปเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่เราไป
ท างานร่วมกันแล้วก็ไปหาทางปรับเปลี่ยน ท่านจอมกิตติว่าปรับเปลี่ยนเขาได้ไหม เขาพร้อมไหมที่จะไปตามเรา 
 
 คุณจอมกิตติ  ศิริกุล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด   
  Best Practice ที่อีสานไปได้ เพราะว่าปีที่แล้วมีพ้ืนที่น าร่องสองร้อยไร่เท่านั้นเอง แต่พอท า
แล้วมันได้จริง แต่ระบบต่างๆ ต้องเข้าไปหนุนนะ ปล่อยให้เขาเดินเองคง ในช่วงต้นคงยาก 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 จะหนุนอย่างไร อยู่ที่ท่านจะลงไป เพราะท่านมีอยู่ เป็นโอกาสดีนะ เดี๋ยวจะเรียนท่านปลัด
มหาดไทยเก่า ท่านรัฐมนตรี ยังติดอะไรอยู่ นิดหนึ่งจะพูดกับท่าน  
 
       นางลดาวัลย์ กันทวงศ ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
   จากประสบการณ์ ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ท างานกับ Social enterprise ก็พบว่า จะมีปัญหา
คล้ายๆกับประชารัฐบางจังหวัด ในแง่ที่ว่า พอมีพ้ืนที่ที่จะให้ไปขายสินค้าหรือบริการ ความพร้อมของ Social 
enterprise นั้นๆ อาจจะยังไม่พร้อม เพราะฉะนั้นในส่วนนี้คิดว่า กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐที่มี
ประสบการณ์ น่าจะมีการรวมตัวกันและถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือท าให้ประชารัฐจังหวัดอ่ืนๆ ได้เห็นว่าการมี
ต้นแบบในการที่จะผลิตภัณฑ์สินค้า พัฒนาสินค้าให้ขายได้ ท าอย่างไร เพราะว่า เชื่อว่าภาคเอกชนตอนนี้ที่บอกว่า 
Modern trade พร้อม support เต็มที่ ก็อยากให้มีผลิตภัณฑ์ของประชารัฐไปวางอยู่ และวางได้ในระยะยาวและก็
ยั่งยืนด้วย อันนี้เรียนว่า Social enterprise หลายๆแห่งที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามเข้าไปสนับสนุน เกิดปัญหา
เดียวกัน คือพอมี order เข้ามา ไม่สามารถที่จะรองรับได้ และก็ติดข้อจ ากัดอะไรต่างๆ รวมถึงเรื่องของทักษะทาง
ธุรกิจด้วย ต้องช่วยกันเสริม 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ท่านบันทึกไว้และเอาไปใช้ประโยชน์ 
  
 ธนาคารกรุงเทพ 
 เบื้องต้นก็ช่วยในด้านทุนในทุกจังหวัด และก็ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งในช่องทางทาง
การเงิน ปีนี้เห็นทางคุณต้องใจบอกว่าเราสถาบันของเอกชนควรจะให้ความร่วมมือมากขึ้น และก็เน้นจังหวัดที่มี
ความถนัด ก็ได้พูดคุยกันว่า ธนาคารกรุงเทพจะไปเน้นที่ น าร่องก่อน จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็คิดว่าเราได้ติดต่อ
ไป ก็ได้คุณจุ๋ม มาช่วยในการประสานกับประชารัฐรักสามัคคีที่นครศรีธรรมราช จะให้ท่านผู้ว่ามาคุยด้วย ได้คุยกับ
พ่ีสรยุทธว่า มันน่าจะเป็น Model ที่ว่า เกษตร ธกส อย่างพิษณุโลก ให้การสนับสนุนทางการเงินในเบื้องต้นของส้ม
ซ่า แต่ถ้ายกระดับขึ้นมา ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่สามารถขึ้นมาอยู่ตัวได้ตัวของมันเอง เป็นพาณิชย์มากขึ้น อยู่ตัวมี
ความเข้มแข็ง คิดว่าภาคนี้  ธนาคารกรุงเทพกับ ธกส จะมีการร่วมมือกันมากขึ้นให้ เป็น Model ทาง
นครศรีธรรมราช และ Method ให้เครือเจริญโภคภัณฑ์หรือทางเบทาโกรต่างๆ โดยจะมีความร่วมมือของประชา
รัฐจังหวัดและก็ของประเทศไทยมากขึ้น ให้เป็นรูป Model ขึ้นมา 
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 นายศรายุทธ  ยิ้มยวน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส. 
 ตอนนี้ ธกส. ได้รับมอบหมายให้ท างาน แก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งอยู่ในคณะของไทย
นิยมด้วย ซึ่งก็พยายามที่จะน า Model ต่างๆที่มีอยู่ที่ดีดี ทั้งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตร ใช้ในลักษณะ
ของตลาดน า ยกตัวอย่างที่พ่ึงกลับจากกระบี่มาเมื่อเช้า ที่กระบี่เป็นตัวอย่าง Model จะเล่าให้ฟังว่า ที่กระบี่มี
ผู้ประกอบการ SME ของรัฐบาลที่ผ่าน ธกส. เขาเป็นผู้ประกอบการที่รวบรวมความต้องการ Demand จากโรงแรม 
ร้านอาหารทั้งหมดว่าต้องการผักเท่าไหร่ ผักต่างๆเท่าไหร่ และเขาก็ส่งเสริมการปลูก การปลูกผัก ซึ่งก็เพ่ือจะช่วย
แก้ไขปัญหายางพารา และก็ราคาปาล์มด้วย ก็มีหลายคน ยกตัวอย่าง มีอยู่รายหนึ่ง เป็นเกษตรกร ซึ่งเป็นลูกค้าหนี้ 
เป็นหนี้เสีย เพราะเขาท ายางกับปาล์ม เพราะราคามันตกต่ า เขามาท าผักเพ่ือจะส่งให้ผู้ประกอบการรายนี้ซึ่งเป็นผู้
รวบรวมน าไปส่งที่ตามโรงแรมต่างๆ ซึ่งมีท้ังหมดประมาณ 37 แห่ง ที่เป็นตลาดเขา เพราะฉะนั้นก็ จากที่เป็น NPL 
เขาสามารถที่จะสร้างรายได้ สามไร่นะผักไฮโดร เดือนละก าไร ประมาณ แสนสองหมื่นบาทต่อเดือน ซึ่งไปดูไป
เยี่ยม สัมภาษณ์มา และก็มีอีกหลายๆราย ซึ่งตัวอย่างอย่างนี้ เราก าลังจะท าร่วมกันกับภาคราชการ ไม่ว่าจะเป็น
ทางมหาดไทยก็ดี ซึ่งคณะที่ต้องแก้ปัญหาผู้ลงทะเบียนรายได้น้อย ทางเกษตร ทางพาณิชย์ก็ดี ร่วมกัน ซึ่งจะเอา
ตลาดน า ว่าที่นั้นต้องการอะไรแล้วเรามาดูว่า เกษตรกรหรือผู้ขึ้นทะเบียนจะปรับเปลี่ยนได้ไหม ถ้าหากว่า
ปรับเปลี่ยนไม่ได้ แต่ว่าเขามีความประสงค์อยากจะปรับเปลี่ยน แต่องค์ความรู้ไม่มี เราจะลงไปช่วยกับทางเกษตร 
กับทางอะไรที่เราจับมือท างานร่วมกัน ยกตัวอย่างอีกนิดหนึ่ง แม่ฮ่องสอน ที่ทางนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีก็
คงไปเห็น อย่างกลุ่ม Cluster1 คือกลุ่มกาแฟ ที่แม่ฮ่องสอนต้องการ ทั้งหมดผู้ประกอบการต้องการรับซื้อกาแฟที่
แม่ฮ่องสอนประมาณ 1,000 ตันต่อปี อันนี้เขาเล่าให้ฟังเอง เขาน าเสนอกับท่านนายก แต่ปรากฎว่า Supply มีแค่
ประมาณ 450 แต่ว่าโอเคนะ พ้ืนที่ปลูกก็ว่าอีกเรื่อง เขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็อยากจะปลูกใน พ้ืนที่ที่ทางประทรวง
ทรัพย์ที่จัดสรรให้เขาท ากิน ที่ท่านนายกไปมอบอะไรแบบนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดูรายละเอียดกันต่อไป แต่ก าลังจะ
บอกว่า Demand เยอะๆ อย่างนี้ เราต้องดูรายละเอียดอีกทีว่า อาจจะเป็นไปได้จริงไหม เมื่อกี้คุณจอมกิตติพูดถึง
แม่แจ่ม วันที่ 8 นี้จะลงไป ประชารัฐรักสามัคคีของเชียงใหม่ ก็ชวนไปท าร่วมกัน เขาจะหา Demand ผักใน
เชียงใหม่และก็ให้ ธกส. ไปส่งเสริมการปลูกผักที่แม่แจ่ม เพ่ือจะลดพ้ืนที่การปลูกข้าวโพด ซึ่งมีราคา นอกจากการ
เผาป่าแล้วเรื่องราคาข้าวโพดก็มีปัญหา ก็ไม่ต้องใช้พ้ืนที่ถึง 40-50 ไร่กว่าจะได้เงินมาสักจ านวนหนึ่ง แต่ถ้าท าผัก
แล้วมีตลาด ใช้พ้ืนที่น้อยลงไม่กี่ไร่ก็ได้เงินเท่ากับปลูกข้าวโพด 40-50 ไร่ แบบนี้นะ ซึ่งวันที่ 8 นี้ก็จะลงไปดู วันที่ 
9 ทราบว่ารัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์จะลงไปที่แม่แจ่ม ยกตัวอย่างอย่างนี้แก้ไขปัญหาความยากจน แก้ไขปัญหา
รายได้ที่ไม่มัน่คงให้มามั่นคงขึ้น ตรงนี้ที่ธกส.ก าลังจะท าร่วมกันกับหลายๆ กระทรวง โดยเฉพาะเรื่องตลาดน า ก็จะ
ท าในทุกจังหวัด มีหนี้เก่ามีอะไรเก่า ไม่มีปัญหา ก็พักไปยาวไป เราก็จะเสนอ คณะกรรมการกลาง บางอย่างเราก็
เตรียมเสนอรัฐบาลเหมือนกันว่าต้องพักยาว ให้เขาได้พลิกฟ้ืน Model อย่างนี้ถ้าหากได้เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการให้
โอกาสประชาชน ที่จะให้เขาได้มีโอกาสในการพลิกฟ้ืนได้ เพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้ เราก็คิดว่า และก็ธกส. เองก็
น าเข้าไปสู่ยุทธศาสตร์หลักของธนาคารตั้งแต่ปี 61 เป็นต้นไป ยุทธศาสตร์ของการแก้ปัญหาความยากจนโดยใช้
การตลาดน าร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หวังว่าประชารัฐเขาจะเป็นก าลังส าคัญซึ่งมี
ภาคเอกชนเข้าไปอยู่ด้วย ล าพังภาคราชการคงไม่พอ ภาคเอกชนจะช่วยได้อย่างมหาศาล อันนี้ก็ขอเรียน 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 อย่างไร ทั้งทางท่านจอมกิตติ และก็ท่าน ศรายุทธ ขออนุญาตถือวิสาสะ จะไปเรียนทางเกษตร
ด้วยละกัน เพราะว่าเราจะลงอยู่วันประมาณ วันที่ 21 นี้ วันที่ 9 ท่านนายกจะให้แนวทางกรอบ ท่านผู้ว่าราชการ
ทุกจังหวัดมา ท่านนายอ าเภอทุกอ าเภอมา ท่านต ารวจทุกจังหวัดมา ทหารทุกๆ พ้ืนที่ที่อยู่กับผู้ว่ามา ยัง list ไม่
หมด มาเยอะ น่าจะเป็นโอกาสดี เพราะว่าตอนที่ลงไปวันที่ 21 ถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่า อย่างที่ท่านพูดเมื่อสักครู่ 
น่าจะเป็นโอกาสที่ดี น่าจะไปช่วยร่วมกัน เดี๋ยวจะขออนุญาต อาจจะระบุชื่ออันไหนเขาติดต่อมาอย่างไร เพราะ
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ท่านอยู่ ในทีมของฝั่ งกระทรวงการคลังอยู่แล้ว เข้าใจว่า แต่มันมีสามกลุ่ม จ าได้ไหม เงิ น ท่านอยู่ทีม
กระทรวงการคลัง แต่ว่ากระทรวงเกษตร ผมว่าท่านน่าจะช่วยเขาได้ด้วย อย่างที่เรียน ปรับโครงสร้างการผลิต ขอ
อนุญาตเลยละกัน เพราะว่า ตอนนี้เราตีโจทย์ก็คือว่า เศรษฐกิจฐานรากมันยังไม่ดี ตัวบนค่อนข้างจะดีแล้ว แต่ว่าตัว
ล่างยังไม่ค่อยดี ท่านรัฐบาลถึงยอมใช้เงินตรงนี้ เพ่ิมเติมกลางปี แสนล้านพอดี และก็อย่างที่ว่าเกษตร สามหมื่น 
ท่องเที่ยวกับ OTOP กับกองทุนหมู่บ้านสามหมื่น แล้วก็ไปแก้บัตรคนจนของกระทรวงการคลัง ซึ่งบัตรคนจนในนี้ก็
จะมีของเกษตรด้วย เขาถามว่าแล้วคุณจะท าอะไร เขาจะถามด้วย 
 บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
 ในส่วนของ ปตท. ที่ผ่านมา จะเห็นว่า ทางปตท.ด าเนินการในหลายๆเรื่อง และก็ในเรื่องของ
งานพัฒนาชุมชน ที่ผ่านมาเราใช้สถานีบริการในการที่จะเป็นจุดจ าหน่ายสินค้าการเกษตร ซึ่งล่าสุดเมื่อสักสัปดาห์ที่
แล้ว เราได้ MOU กับทางการยางแห่งประเทศไทย ในการที่จะช่วยระบายตัวสินค้าแปรรูปจากการยาง ซึ่งก็จะเป็น
จุดที่เราพยายามจะเชื่อมโยงทุกทุกอย่าง ที่ปั๊มสามารถที่จะท าได้ ที่จะเป็นตัวแทนของภาคเอกชน ในการที่จะช่วย
ด าเนินการ ซึ่งวันนี้จริงๆ ต้องที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมประชุมหลายๆครั้ง ซึ่งวันนี้จะเห็นว่า มีความรู้สึกจริงๆ ก็คือว่า 
ได้มีการแลกเปลี่ยนและก็เหมือนกับเป็นการ KM ที่จะได้แลกเปลี่ยน เนื่องจากมันต้องมีการ Matching ในระดับ
ล่าง เราเห็นว่า วันนี้ในส่วนของปตท เอง เนื่องจากท าหลายๆโหมดมาก เป็นคณะกรรมการหลายชุด ก็เห็นว่าทาง
ท่านผู้ว่าการทางสถาบันวิทยาศาสตร์ที่เรื่องข้าว ทางปตท.เองก็ท าเรื่องข้าว ทางประชารัฐเองปีนี้ก็มีเรื่องข้าวเข้ามา 
ก็น่าจะเป็นโอกาส เราก าลังมองโอกาสที่จะพัฒนาการผลิตภัณฑ์หลายๆตัวที่จะเชื่อมโยงกัน ซึ่งปีนี้น่าจะตัวข้าว
น่าจะเข้าไปร่วมได้ชัดเจน 
 
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
 ในทางสถาบันเองที่ท าอยู่เป็นเรื่องของการพัฒนาแผนเศรษฐกิจฐานรากของระดับต าบลของ
ชุมชน ซึ่งก็จะเป็นแผนที่จะน าไปสู่การขับเคลื่อนที่จะไปต่อยอดกับหน่วยงานอ่ืนอีกทีหนึ่ง อย่างเช่น เรื่องของ
ประชารัฐระดับจังหวัดที่ต้องท าจะเป็นเรื่องของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งตอนนี้ก็จะท าร่วมกับการ
ท่องเที่ยว อพท. ที่มีอยู่ 9 cluster และก็เรื่องของเกษตรอินทรีย์ที่ขับเคลื่อนอยู่ประมาณสัก 30 กว่าจังหวัด ซึ่งก็
จะมีการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของชุมชน ซึ่งอันนี้ก็เมื่อท าแล้วก็จะต่อกับบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ก็อยู่ที่กลุ่มประชารัฐแต่ละจังหวัด ปีนี้ก็จะมีเป้าที่จะขยับแผนอยู่ประมาณ 500 ต าบล 
 
 ขอกล่าวเกี่ยวกับท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาพใหญ่ คือว่าเมื่อสักครู่คุณต้องใจได้เรียนในที่
ประชุมไปแล้ว ว่าเราได้มีการท างานร่วมกันกับอีกภาคส่วนหนึ่งก็คือของทางคณะอนุกรรมการส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการที่เราจะท างานร่วมกันและก็ได้รับทราบว่าใครท าอะไร เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็จะ
มีเรื่องของการที่ตกลงว่าเราจะใช้มาตรฐานที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องของท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ไม่ใช่ต่างคนต่างท า ซึ่งก็มีการก าหนดอยู่แล้ว โดยคณะอนุกรรมการนั้นและก็เป็นลักษณะที่กลั่นกรองมาจาก
ต้นแบบหลายๆที่ นั่นอันที่หนึ่ง อันที่สองก็คือ เรื่องของการที่เราเลือกชุมชน ก็คือการที่ประชารัฐรักสามัคคีเข้าไป
อยู่ในคณะกรรมการนั้น จะได้ทราบว่าชุมชนเราหรือชุมชนอ่ืนๆ ที่อพท.ก าหนด หรือแม้กระทั่งของทาง พช. 
ก าหนด มีชุมชนใดบ้าง ซึ่งเมื่อเราสรุปแล้วก็ถือว่าเป็นชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ก็จะออกมาเป็นกลุ่ม A กลุ่ม B 
กลุ่ม C ซึ่งแต่ละกลุ่มเหล่านี้ ก็คือการผลักดันในเรื่องของมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วก็อีกอันได้พูดคุย
กันว่า ขณะนี้ได้มีหลายหน่วยงานที่ก าลังให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และก็เข้าไปท างานในพ้ืนที่ เรา
ก็มาคุยกันว่า ในบริบทของการด าเนินการว่าใน Supply chain ตอนเริ่มไปพัฒนา เรื่องของการให้ความรู้ การ
บริหารจัดการ เรื่องของการตลาด หน่วยงานที่มีความช านาญในแต่ละเรื่องจะเข้าไปตรงไหน จะได้ไม่ทับซ้อนกัน ก็
เป็นสามเรื่องที่อยากจะเรียนว่า น่าจะเป็นวิธีการด าเนินการน่าที่จะเป็นเอกภาพ 
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 คณะท างานต่างๆ เหล่านี้ ได้ท างานร่วมกันอยู่กับกับทีม คสป. จังหวัดและก็ทีมของภาค
ประชาชนอยู่แล้ว มาพรีเซ็นต์ให้ฟังและก็ได้เห็นศักยภาพบ้าง น้องใหม่น้องเคยเจอพ่ีอรสา น้องแป้ง ก็อยากเรียน
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่า การแตง่ตัวไม่ได้แต่งเป็นพิเศษ แต่งปกติ  
 นางสาวอรสา โตสว่าง กรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ตฯ 
 ประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต หลังจากท่ีกระหน่ าซัมเมอร์เซลล์กับภูเก็ตล็อบสเตอร์ 24 ล้านบาท
ในช่วง Low Season ปีนี้อ่องหลาย โป๊ปี๊เป่งอ๊าน กลับมาที่จะขายตรุษจีน กาดไม่ตกเลย หนึ่งชั่วโมง 109 ลูก 
เกลี้ยง 1,543 บาท 100 ลูก โชคดีที่ไปกันออกมาได้ทัน ตอนนี้อยากจะประชาสัมพันธ์ว่า งานตรุษจีนที่เยาวราช
จะมีบูทไทยเบฟ จะมี 10 ลูกที่ไปแย่งของเขามาทัน เพ่ือที่จะมาจ าหน่ายที่บูทไทยเบฟที่เยาราช เชิญนะคะ 16-
17 เราไปขายที่นั่น ล่าสุดปีนี้จะมีสับปะรด 15,430 เก้าลูก เป็นสับปะรดที่ปลูกท่ีจวนผู้ว่า ออแกนิค 15,430 ไม่
ต้องตกใจ ข้างในมีเหรียญทองรูปสับปะรดปีจอ เก๋สุดๆ น้ าตาไหล แต่ขอบอกว่าไม่มีขายแล้ว เพราะมันเกลี้ยงแล้ว 
ปีนี้สปีด 1 ชั่วโมง 300,000 บาทในการขายสับปะรด ข่าวดีคือว่ามีชุมชนมาขออยู่เป็นสมาชิกกับเราเพ่ิมขึ้น แล้ว
ก็บอกว่าตั้งอกตั้งใจที่จะปลูกสับปะรดแท้ ท่านผู้ว่าน่ารักมา ตอนนี้ Launch tag ที่จะใส่เข้าไปในลูกสับปะรดใช้
แขวน เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครไม่มี tag ไม่มี QR Code แสดงว่าสับปะรดลูกนั้นไม่ใช่สับปะรดภูเก็ตแท้ แล้วก็อีก 
Project หนึ่ง อยากน าเสนอมาก อีก 2 เดือนเจอกันเตรียมเงินมาเลย จะมาเปิดร้าน Launch Project ใหม่ล่าสุด
ของแบรนด์ So ภูเก็ต เรียกว่า   โอกาส Collection จะให้โอกาสกับคน 4 กลุ่ม เราอยากให้โอกาสของการค้นหา
ตัวเองกับเด็กเยาวชนในโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มท่ี 2 เราให้โอกาสกับผู้หญิง สตรีที่ด้อยโอกาส และ
ก็ต้องการโอกาสที่เริ่มต้น กลุ่มที่ 3 จะเป็นคนชรา เราจะท ากับสโมสรไลอ้อน เราแจกแว่นสายตายาวเพ่ือที่จะให้
สายตาคู่ใหม่สร้างอาชีพใหม่ให้กับคนชรา สุดท้ายจะเป็นผู้ต้องขังในเรือนจ า เราอยากให้เขาเดินออกมาจากห้องขัง 
ด้วยชีวิตใหม่กับโอกาสใหม่ที่เราหยิบยื่นให้ สินค้าเก๋มาก น้ าตาไหล ไม่ซื้อจะเสียใจจริงๆ คราวหน้าจะมาเปิดร้าน
ที่นี่ รับรองว่า ว้าวแน่นอน 
 
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
 ใครตอบได้บ้าง ว่าที่ท่านอรสาพูด คืออะไร น้องแป้งตอบได้ไหม ที่พูดทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของ
สับปะรด เป็นเรื่องของการท าบุญสินค้าให้มากขึ้น ตอบค าถามว่า ท าไมเกษตรกรเราจึงต้องขายถูก แต่ว่าสิ่งที่
จะต้องท าให้ได้ขึ้นต้องมีสิ่งที่ท าให้เกิดขึ้นได้ ท่านท าผ้าบาติกไปแล้ว ท่านท าอะไรไปแล้ว ท าให้มันขึ้นมาได้ Value 
added ให้ขึ้นมาได้ นี่คือ Point ที่อยากจะเรียนให้ทราบ ฝากไว้ด้วยว่า ส้มซ่าก็อัพขึ้นไปได้ การท าอย่างนี้ ถ้า
สมมติว่ามันไป Nationwide หรือไป International ได้ มันได้เลย ตัวตนเขามีอยู่แล้ว เหลือแต่ว่า ถ้าเราคิดว่า
ตัวตนเราได้ ขณะนี้ คิดว่าได้นะ ส้มซ่าเขามีตัวตนอยู่แล้ว ก็ต้องไปหาทางท าการตลาด เช่น ให้เขารู้ว่ามันเป็นอิท่า
ไหนอย่างไร ไม่ทราบ แล้วมันจะเป็นขึ้นไปสูงอย่างที่ว่า เพ่ือตอบค าถามว่าท า ไมเกษตรกรปลูกสับปะรดแล้วต้อง
ขายเอาไปทิ้งกลางถนน และบอกว่าไม่มีค่าเลย ประเทศชาติเราก็ไม่มี อะไรที่ท าให้เขาไปท าอย่างอ่ืน ภูมิปัญญาเขา
ท าได้แค่นี้ เขาท าได้ เขาปลูกได้ เขาท ากุ้งได้ เขาท าอะไรได้ เหมือนที่เขาท าส้มซ่าได้ น้องช่วยให้เขามี Value 
added ขึ้นมาได้ ก็ขอบคุณทุกทุกคน ก็ปีใหม่ก็ขอว่า ท่านไม่ต้องอะไรมาก ท่านนายกก็คงไม่มีอะไร เราจะท างาน 
1 ปี คิดเสมอตั้งแต่ปีแรก ไม่ได้ไปแตะต้องห้องท างานเลย เพราะว่าคิดว่าอยู่ปีเดียว จากคิดวันนั้นถึงวันนี้ 3 ปีเข้า
ไปแล้ว แล้วท่านนายกก็บอกว่า ก็ท าปีนี้ให้ดีที่สุด ท่านก็ไม่ได้มีอะไร แต่ว่าเจตนาคือท าปีนี้ให้ดีที่สุด  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต ประเทศชาติ คนไปถืออ านาจรัฐ น่าจะเป็นคนดี ที่บอกว่าที่จะ
ไปคุยกับเขาไทยนิยม จะไปสอนให้เขาเลือกคนดี แล้วเราก็หวังว่าคนดีเมื่อมาท าประเทศชาติ จะท าโดยยุทธศาสตร์ 
ท าโดยแผน ท าโดยตัวที่จะไปประเมิน Big data ใช้เทคโนโลยีเข้าไป ท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แล้วก็เลิกตีเลิกนั่นกัน 
อยู่บนฐานของกฎหมายแล้วก็ เอ้ืออาทรกัน อย่างที่พวกเราก็คงจะอยากเห็น อย่างที่เรา ประเทศเรามีสิ่งดีดีมาก 
เมื่อกี้ลืมไป ยังไม่ได้ชม เมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาจากอินเดีย ท่านส่งมาให้ผม มีอะไรจ าไม่ได้ แต่มีแน่ๆ เลย มียา
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หม่องขวดเล็กของอินเดียมา ของท่านดีกว่า ปรบมือให้หน่อย ลองดูนะ อันนี้ดีกว่า หมายความว่า ถ้าท่านท าช่อง
การตลาด ท่านก็จะไปได้ เพราะเชื่อว่าตัวตนเขาดีกว่า แต่เราไม่รู้ช่องทางการตลาด นายกส่งให้ 6 ขวด ขวดเล็ก
กว่านี้ ฝากนะ สรุปสุดท้ายว่า ขอให้ปีใหม่ช่วยกันร่วมท างานอีกสักปีหนึ่ง ก็คงจะเลือกตั้งแน่นอน แต่ห่วงว่า ถ้า
เลือกแล้วอย่าให้กลับบนกลับไปเงื่อนไขประชาธิปไตย ไม่ทราบว่าอาทิตย์นี้ กลับไปรีบฟัง ท่านนายกจะพุดเกี่ยวกับ
เรื่องประชาธิปไตย ซึ่งเวลาท่านไปต่างประเทศ ท่านคุยบอกว่า เวียดนามหันมาถาม เขาสร้างแบบนี้ ไทยสร้างไหม 
ท่านบอกไทยสร้างไม่ได้ ติดกฎหมาย แต่เขาสามารถสร้างได้ หลายๆ ประเทศก็จะคุยว่า ประเทศไทยติดกับดัก
ประชาธิปไตย มันน่าจะเป็นสิ่งดี แต่ประชาธิปไตยมันท าให้เรามีปัญหา คล้ายๆอย่างนี้ ก็ลองฟังดู ขอบคุณพวกเรา
ทุกคนที่ร่วมกันท างาน ขอบคุณมากๆ ที่มาประชุมวันนี้ ไปลุยงานต่อ  
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