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ปทีี ่24 ฉบบัที ่236
เด ือนสงิหาคม  2553

การจดังานเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ
เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553
มหาดไทย clean & seal ทำความดเีพือ่แผน่ดนิกวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ
บทสรปุผูบ้รหิาร การประชมุความรว่มมอื
ด้านการทอ่งเทีย่วและการศกึษาดงูาน ณ ราชอาณาจกัรสเปน
การสัมมนาสรุปผลการประชุมเจรจาหารือความร่วมมือ
ด้านการทอ่งเทีย่วและการศกึษาดงูาน ณ ราชอาณาจกัรสเปน
ราชอาณาจักรสเปน
หนอนหนังสือ
มท. ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมรณรงคเ์พือ่ยุตคิวามรนุแรงตอ่ผูห้ญงิในประเทศไทย
ประกาศผลการประกวดตราสญัลกัษณ์ (LOGO) และคำขวญั (MOTTO)
ห่วงใยสขุภาพ
: โรคกระดกูพรนุ ภยัมดืทีร่กุเงยีบ
ธรรมสอนใจ
: หัวใจแม ่พระคณุอันสงูสดุของแม่

เรื ่องเด่น  เดือนนี ้ ...
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นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มท. บันทึกเทปรายการ
ถวายพระพร เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553
และเป็นผู้นำกล่าวอาเศียรวาท ในนามกระทรวงมหาดไทย ณ สถานี
วทิยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย โดยม ีนายชำน ิบชูาสขุ ทีป่รกึษา
รมว.มท. นายศภุรกัษ์ ควรหา เลขานกุาร รมว.มท. นางคมคาย
อุดรพิมพ์ ที่ปรึกษา รมว.มท. นายมานิต วัฒนเสน ปมท.
นายพระนาย สุวรรณรฐั รอง ปมท. นายมงคล สุระสจัจะ อปค.
นายวิเชียร ชวลิต อพช. นายอุดม พัวสกุล อยธ. นายอนุชา
โมกขะเวส อปภ. และผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมบันทึกเทป
เม่ือวนัที ่23 กรกฎาคม 2553

มะลิขาวนวลนยันา คอืความเมตตาของแม่
ปกปอ้งสัง่สอนดแูล หว่งแมห้า่งไกลกายา
ใดดใีดชอบมอบให้ พระคณุยิง่ใหญล้่ำค่า
กราบบาทแม่ไทยประชา โอบอุม้ลูกมาหกสบิปี
สิบสองสงิหาเวยีนดล พรัง่พรอ้มมงคลพรสี่
ตรัยรัตน์คุ้มครองเทวี พระเกยีรตบิารมลืีอไกล
เปน็แมเ่ปน็ศรแีผน่ดิน นิกรทัว่ถิน่อาศัย
เคียงคูอ่งคภู์วนยั ร่มเกล้าชาวไทยเนิน่นาน

ด้วยเกลา้ด้วยกระหมอ่ม ขอเดชะ
ข้าพระพทุธเจา้ นายชวรตัน ์ชาญวรีกูล
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย

พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
และเจา้หนา้ท่ีกระทรวงมหาดไทย

(กนกรตัน ์เพียรพจิารณ ์ร้อยกรอง)

หกสิบปีพระแม่ไทย
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จดหมายขา่ว สป.มท. :
มีวัตถุประสงค์เพื ่อเป็นสื ่อกลางในการเผยแพร่นโยบาย ผลการดำเนินงานของผู ้บริหารของ
กระทรวงมหาดไทย รวมท้ังความรู้ด้านการปฏิบัติงานท่ีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ควรทราบ
ท่ีปรึกษา : ปลัดกระทรวงมหาดไทย, รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน, หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี,
หัวหนา้สำนักงานจงัหวดั, ผู้อำนวยการสำนกั/กอง ในสังกัดสำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
บรรณาธกิาร :  วันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการกองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
บรรณาธิการผู้ช่วย : ชำนาญวิทย์ เตรัตน์, สถิตย์ สีวะรมย์, สมศรี วิไลประสิทธ์ิพร, มัลลิกา ทยานุสร
จัดทำโดย : กองสารนเิทศ สำนักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์ : http://www.pr.moi.go.th หัวข้อ จดหมายข่าว สป.มท. e-Mail : moi0206@moi.go.th
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รัฐบาล โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12
สิงหาคม 2553 จัดกิจกรรมภายใตช่ื้องาน “พลังแหง่รกั...แมข่อง
แผ่นดิน” ระหว่างวันท่ี 12-15 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร
และลานพระราชวังดุสิต โดยจัดนิทรรศการ กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติการแสดงอย่างยิ่งใหญ่อลังการในการร่วมแสดงถึง
พลังแห่งรัก ต้ังแต่เวลา 18.00-24.00 น. ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก
12 กิจกรรม โดยในวนัที ่12 สิงหาคม 2553 เวลา 18.30 น. มีพิธี
ถวายเครือ่งราชสกัการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) ณ เวทกีลางพระลาน
พระราชวังดุสิต จากน้ัน เวลา 19.19 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย รว่มในพธิ ีณ ตกึสันตไิมตรี
ทำเนยีบรฐับาล

การจัดงานพลังแห่งรัก...แม่ของแผ่นดินน้ัน ประกอบด้วย
กระทรวงต่าง ๆ โดยมีแนวคิดที ่สมเด็จพระนางเจ้าสิร ิกิติ ์
พระบรมราชินีนาถ ก่อเกื้อพระราชกรณียกิจอเนกอนันต์ด้วย
พลังแห่งรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในความเป็นแม่ที่
เอ้ืออาทรความอบอุน่ใหแ้ก่ลูก ๆ  ท้ังแผน่ดิน ท่ีทรงมต่ีอธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอันล้ำค่าของไทย ในการอนุรักษ์ส่งเสริมมรดก
ล้ำค่าแห่งความเป็นไทย ท่ีทรงงานหนักด้วยทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน
ทีมุ่่งหวงัสรา้งสรรคค์วามสขุของลกู ในทกุแดนดนิ ในทกุวนัเวลา

ในการน้ี กระทรวงมหาดไทย  ได้รับมอบใหจั้ดกิจกรรม
พิเศษ “แม่บ้านทั่วไทย เทิดไท้ แม่ของแผ่นดิน” โดยออกร้าน
จำหน่ายสินค้า OTOP  และอาหารจากกลุ่มแม่บ้าน รวม 6 ภูมิภาค

งานเฉลมิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 78 พรรษา
12 สิงหาคม 2553

และร่วมกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไหม ณ เวทีกลางน้ำ
สวนอัมพร

ทั ้งนี ้ ในส่วนของจังหวัด มีการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกยีรตฯิ อาท ิภาคเช้า พิธทีำบญุตกับาตร พิธถีวายเครือ่งราช
สักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) การประดับธงชาติไทย และธง
ตราสัญลักษณ์ รวมท้ัง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชนต่์างๆ ภาคค่ำ
พ ิธ ีจ ุดเท ียนถวายพระพรช ัยมงคลพร ้อมก ับส ่วนกลาง
การแสดงแสง สี เสียง และการจดุพลุเฉลิมพระเกยีรติ

สำหรบักิจกรรมตา่ง ๆ  ท้ัง 12 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรม
“พลังแห่งรัก...คู่พระบารมี” นิทรรศการประกอบ มัลติมีเดีย
คู่พระบารมพีร้อมจุดลงนามถวายพระพร 2) กิจกรรม “พลังแหง่
รัก...พระเมตตา” นิทรรศการที่แสดงถึงความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่
ที่ให้ความรักแก่ลูก 3) กิจกรรม “พลังแห่งรัก...ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” นิทรรศการโครงการป่ารักน้ำ ปะการังเทียม การ
อนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การแสดงพเิศษกลุม่แมสคอส
แฟนตาซ ีโชว ์ของเหลา่สัตวป์า่ ดอกไม ้ผเีส้ือ นก ความสมบรูณ์
ของประเทศไทย 4) กิจกรรม “พลังแห่งรัก...ความเป็นไทย”
นิทรรศการและการสาธติศลิปวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย เช่น
พิธีอัญเชิญแม่โพสพ การทอผ้าไหม การอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขน
เพลงกล่อมลูก และอ่ืน ๆ  เช่น บริการนวดแพทย์แผนไทยในโครงการ
พาแม่มานวด 5) กิจกรรม “พลังแหง่รกั...แผนทีร่กัแม”่ จัดทำ
แผนที่การจัดแสดงงานแจกผู้มาร่วมงานให้พาแม่ไปเที่ยวตามจุด
ต่าง ๆ พร้อมรับสติ๊กเกอร์ดอกมะลิติดลงบนแผนที่ เพื่อรับ
“เหรยีญกษาปณ”์ ท่ีระลกึจากงาน ณ “ศาลารกัแม่” 6) กิจกรรม
“พลังแห่งรัก...แม่ลูกผูกพัน” จุดถ่ายภาพแม่ลูก สามารถรับรูปได้
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ทันทีฟรี ให้แม่ลูกได้ส่ือสารกันด้วยระบบโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ต
ฟร ีจดัพิมพ์โปสการด์รกัแม ่12 แบบพเิศษ และเปดิใหผู้ร้ว่มงาน
ได้จัดทำโปสการ์ดของตนเองเพื่อจัดส่งให้แม่ รวมทั้ง สามารถ
ร ่วมสนุกกิจกรรมส่งภาพถ่ายคู ่แม ่ล ูกเข ้าประกวดในธ ีม
“พลังแหง่รกั แมลู่กผกูพัน” โดยสามารถอพัโหลดภาพถา่ยทีมี่อยู่
เดิมหรือภาพถ่ายภายในงานข้ึนบนเฟซบุ๊ค ซ่ึงภาพท่ีได้รับการโหวต
สูงสุดจะได้รับของรางวัลพิเศษ อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาท
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ
ทองคำดั่งดวงหฤทัย และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายตลอดงาน

7) กิจกรรม “พลังแห่งรัก...โครงการพาแมเ่ท่ียว” การออกบูธของ
กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ ราคาพิเศษ ซ่ึงสามารถ
ท่องเทีย่วไดจ้นถึงส้ินเดือนกันยายน 2553 8) กิจกรรม “พลังแห่ง
รัก...ศาลาทรงงาน” จัดสร้างศาลาทรงงาน 4 ภูมิภาค ซ่ึงเปน็การ
สะท้อนถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานและสง่เสริมโครงการ
ศูนย์ศิลปาชีพ 9) กิจกรรม “พลังแหง่รกั...พลังเฉลมิพระเกยีรต”ิ
การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือให้แต่ละกระทรวงจดันิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชนีินาถ ท่ีทรงมต่ีอกระทรวง

ต่าง ๆ พร้อมการสาธติ 10) เวทกีลางเฉลมิพระเกยีรติทีจ่ะมพิีธี
เปิดและพิธีปิดฯ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมมณฑลพิธี
ทอ้งสนามหลวง การแสดงพลดุอกไมไ้ฟ ไพโรเทคนคิ ประกอบ
การแสดงมลัติมีเดียชุด “ร้อยแสงใจ ถวายแม”่ การแสดงดนตรี
จากศลิปิน ดารา นักร้อง ช้ันนำ การแสดงศลิปวฒันธรรม วิถีชีวิต
แห่งความสุขของทุกภูมิภาค 11) การแสดงพิเศษ เมจิค วิชั่น
มลัตมิเีดยี “พลังแหง่รกั...แมข่องแผน่ดนิ” บนเวทกีลางสระนำ้
สวนอมัพร โดยนำระบบมา่นน้ำ ระบบนำ้พุดนตร ีระบบฉายภาพ
พิเศษบนมา่นน้ำ ระบบเลเซอร ์มัลติคัลเลอร์ ระบบเทคนคิพิเศษ

ระบบเอฟเฟก็ตพิ์เศษ พลุดอกไมไ้ฟ ไพโรเทคนคิ มาผสมผสาน
เป็นหน่ึงเดียวสร้างความแปลกใหม่ ย่ิงใหญ่ตระการตา เพ่ือนำเสนอ
“พลังแห่งรัก...แม่ของแผ่นดิน” ใน 3 กิจกรรมคือ การแสดงวิถีชีวิต
ตลาดน้ำผสมผสานการแสดงน้ำพุดนตรี พร้อม ขบวนมาสคอต
แฟนตาซี การแสดงแฟช่ันโชว์บนผิวน้ำ ประกอบ การแสดงม่านน้ำ
แสดงถึงเอกลักษณ์ของผ้าไทย โดยนำระบบทั้งหมดมาแสดง
รว่มกนักับนกัแสดงและชา้งแสนรู ้ และสดุทา้ยคือ อุทยานราชินี
“พลังแหง่รกั...แมข่องแผน่ดนิ” การตกแตง่ดอกไมป้ระกอบการ
แสดงภาพให้เป็นอุทยานดอกไม้ พร้อมบทกวีของกวีซีไรท์
คุณจริะนนัท์ พิตรปรชีา

นอกจากน้ี กระทรวงการคลังร่วมด้วยกระทรวงมหาดไทย
ไดจ้ดัใหมี้กิจกรรม “ตามหาบคุคลในภาพ กราบพระบาทแมข่อง
แผ่นดิน” โดยจะเผยแพร่ภาพแห่งความทรงจำ 12 ภาพ
เพ่ือตามหาบคุคลท่ีได้เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถ มาร่วมบอกเล่าความซาบซึ้งใจในพระมหา
กรณุาธคุิณอนัล้นพ้น

ข้อมูล นสพ.เดลินิวส์ http://www.dailynews.co.th/
รูปภาพ เวบ็ไซตก์ระทรวงการคลงั www.mof.go.th
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การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
(ศตส.มท.) มีดังนี้

1. การดำเนนิงานตามปฏบัิติการ “มหาดไทย clean &
seal ทำความดเีพ่ือแผน่ดนิกวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง
วงศ์ไตรรัตน์) ได้ออกติดตามเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติการ “มหาดไทย
clean & seal ทำความดเีพ่ือแผน่ดินกวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ”
บรรลเุปา้หมาย จำนวน 2 จดุ ดังนี้

1) วนัที ่23 มถุินายน 2553 ในพืน้ทีจ่ังหวดัชยันาท มี
คณะกรรมการ ศตส.จ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัด
สุพรรณบรีุ สิงหบุ์รี อ่างทอง สระบรีุ ลพบุรี พระนครศรอียุธยา
ปทมุธาน ีและนนทบรีุ

2) วนัที ่8 กรกฎาคม 2553 ในพืน้ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา
มีคณะกรรมการ ศตส.จ. เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี
สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก สมุทรปราการ ระยอง จันทบุรี
และตราด

มหาดไทย clean & seal
ทำความดเีพือ่แผน่ดนิกวาดลา้งใหส้ิน้ยาเสพตดิ

จากการตรวจตดิตามในพืน้ท่ีพบว่ายังมีปัญหาอปุสรรค
ในการดำเนนิงานบางประการ ดังน้ันเพ่ือใหก้ารดำเนนิงานมคีวาม
เข้มข้นข้ึน สามารถแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รมช.มท.
(นายบญุจง วงศไ์ตรรตัน)์ จึงไดใ้หแ้นวทางการดำเนนิงาน ดังน้ี

1) การประชุม ศตส.จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด ควรให้ความ
สำคัญโดยเป็นประธานการประชุม ศตส.จ. และกำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง เพื ่อให้ทราบข้อมูลการ
ดำเนินงานที่แท้จริงและสามารถผลักดันการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
มีประสทิธภิาพ สำหรบันายอำเภอ ใหถื้อปฏบิตัเิช่นเดียวกนั
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2) ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการจับกุมผู้ต้องหาเกี่ยวกับ
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบวา่เหตุเกิดท่ีใด
ผู้ท่ีถูกจับกุม ผู้เสพ/ผู้ค้า/ผู้ผลิต เป็นบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในหมูบ้่าน/
ชุมชน ตามเปา้หมายปฏบัิติการมหาดไทย clean & seal ฯ และ
ได้ประกาศเป็นพ้ืนท่ีสีขาวแล้วหรือไม่ ถ้าปรากฏอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว
ให้ประกาศยกเลิกการเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน สีขาว และเร่ิมดำเนินการ
ตามปฏิบัติการมหาดไทย clean & seal ฯ ในหมู่บ้านนั้นใหม่
อีกครัง้ และใหร้ายงานผลการจบักมุวา่เหตเุกิดทีใ่ด ผูท้ีถู่กจบักมุ
ผูเ้สพ/ผูค้้า/ผูผ้ลติ อยู่ในหมูบ่า้น/ชุมชนใด ให ้ศตส.มท. ทราบ

ทั้งนี้ รมช.มท. (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์) มีกำหนด
ตรวจติดตามในพ้ืนท่ีจุดท่ี 3 ในวันศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2553 ในพ้ืนท่ี
จังหวัดเพชรบุรี มีคณะกรรมการ ศตส.จ. เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี  และข้อมูล ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม
2553 มีหมูบ่า้น/ชุมชน ทีไ่ดป้ระกาศเปน็พ้ืนทีสี่ขาวแลว้ จำนวน
17,649 หมู่บ้าน/ชุมชน จากเป้าหมาย 19,062 หมู่บ้าน/ชุมชน
คิดเปน็รอ้ยละ 92.59

2. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ “มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน:
รวมใจไทยทัง้ชาต ิพิทกัษ์ราชดว้ยภกัด”ี

มติคณะรฐัมนตร ีเม่ือวันท่ี 6 กรกฎาคม 2553 ให้ความ
เห็นชอบและอนุมัต ิให้ม ีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ “มหกรรมหมูบ้่านกองทนุ
แมข่องแผน่ดิน: รวมใจไทยทัง้ชาต ิพิทกัษร์าชดว้ยภกัดี”

การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วนกลาง/
กทม. จดักิจกรรม ณ ทำเนยีบรฐับาล ในวนัที ่9 สิงหาคม 2553
เวลา 21.30 -24.00 น. ถ่ายทอดสดทาง โมเดริน์ ไนน ์ทวีี (ช่อง 9)
และในส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ มท. รับผิดชอบในการอำนวยการ
การจัดกิจกรรมในระดับจังหวัด/อำเภอ โดยให้ดำเนินการขับเคล่ือน
กิจกรรม และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
ซ่ึงกำหนดให้ วันท่ี 9 สิงหาคม 2553 เป็นวันระดมทุนสมทบกองทุน
แมข่องแผน่ดินในระดบัหมูบ่า้น/ชุมชน ทัว่ประเทศ รวมทัง้ใหจ้ดั
กิจกรรมพร้อมกับการจัดงานในส่วนกลาง หรือตามความเหมาะสม
และความพร้อมในแต่ละพื้นที่ และให้รวบรวมทุนที่ได้รับการ
สมทบทุนจากทุกแหล่งนำทูลเกล้าฯ ถวายสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดินต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ถวายพระพร เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2553

3. การปฏิบัติการกวาดล้าง (clean) เครือข่ายยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ตามแนวทาง
“มหาดไทย clean & seal ทำความดีเพื่อแผ่นดินกวาดล้าง
ให้ส้ินยาเสพตดิ”

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ
ได้กำหนดเป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” และในปี 2553
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดปฏิบัติการกวาดล้าง (clean)
เครือข่ายยาเสพติด เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน
2553 ตามแนวทาง “มหาดไทย Clean & Seal ทำความดเีพ่ือ
แผน่ดิน กวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ” กำหนดระยะเวลาปฏบัิติการ
ระหวา่งวนัที ่4-30 มิถุนายน 2553 โดยมผีลการปฏบิตักิาร ดังนี้

1) การจบักุมคดยีาเสพตดิ ในภาพรวมสามารถจบักุม
ผู้ต้องหาได้ จำนวน 8,904 คน โดยเป็นผู้ค้า/ผู้เสพรายย่อยจำนวน
8,620 คน ผู้ต้องหารายสำคัญและเครือข่ายรายสำคัญ จำนวน 228
คน ผูต้้องหาทีห่นหีมายจบัในคดค้ีางเกา่ จำนวน 114 คน

2) ของกลางยาเสพติด ในภาพรวม ยาบ้าจำนวน
2,065,996 เม็ด กัญชา 1,483,948 กรัม กระทอ่ม 1,361,930 กรัม
เฮโรอนี 575 กรมั และยาไอซ ์2,417.28 กรมั

3) การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอ ดำเนินการ
บูรณาการหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อตรวจตราสถานบริการ
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สถานบันเทิง ที่กระทำผิดกฎหมาย อย่างเน้นหนักในพื้นที่ชุมชน
เมืองทั่วประเทศ

4) การประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์
เนือ่งในวนัตอ่ต้านยาเสพตดิโลก 26 มิถุนายน

- ศตส.จ. ทุกจังหวัด มีการแถลงข่าวผลการจับกุม
ปราบปราม ตามปฏบิตักิารฯ ระหวา่งวนัที ่4-25 มิถุนายน 2553
เพ่ือรว่มรณรงคฯ์

- ศตส.จ. ทกุจงัหวดั ไดจ้ดักิจกรรมเนือ่งในวนัตอ่ตา้น
ยาเสพติดโลก พร้อมกันทั่วทั้งประเทศ มีกิจกรรมหลากหลาย
เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
เช่น กิจกรรมเดนิ/ว่ิงรณรงคต่์อต้านยาเสพตดิ กิจกรรมเผาเหลา้
บุหรี่และยาเสพติด กิจกรรมทำลายพืชยาเสพติด กิจกรรมการ
จัดนิทรรศการ ฯลฯ

- กิจกรรมมอบธง หมู่บ้าน/ชุมชน สีขาวปลอดยาเสพติด
5) ปฏบิตักิาร ฯ ทีน่า่สนใจ

5.1 การกวาดล้างจับกุม ผู้เสพ/ผู้ค้า รายย่อย เป็นการ
ป้องปรามกระบวนการค้ายาเสพติดสามารถจับกุมได้ จำนวน 8,620
คน มีจังหวัดท่ีจับกุมเป็นจำนวนมาก คือ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา
ฉะเชิงเทรา นครพนม กำแพงเพชร กาญจนบรีุ ราชบรีุ เพชรบรีุ
สุราษฎรธ์านี และนราธวิาส

5.2 การจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติด หรือนักค้า
รายสำคัญ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้  228 คน มีจังหวัดท่ีสามารถ
จับกมุไดจ้ำนวนมาก คือ จังหวดัหนองคาย ตรงั ชุมพร พิษณโุลก
ร้อยเอ็ด และมกุดาหาร

5.3 การจับกุมนักค้าหนีหมายจับในคดีค้างเก่า สามารถ
จบักมุผูต้อ้งหาได ้จำนวน 114 คน มีจงัหวดัทีส่ามารถจบักมุได้
จำนวนมาก คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี จันทบุรี
ปราจีนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ สุรินทร์ อุบลราชธานี กาฬสินธ์ุ
นครพนม มหาสารคาม มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู ลำพูน
พะเยา แพร่ น่าน กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
อุตรดติถ์ สมุทรสงคราม ราชบรีุ เพชรบรีุ ประจวบครีีขันธ์ ชุมพร
ภูเก็ต สุราษฎรธ์านี  ตรงั นราธวิาส สตูล และสงขลา

6) ข้อสังเกตจากปฏิบัติการกวาดล้าง (Clean) ฯ
การจับกุมคดียาเสพติด ของกลางประเภทยาบ้ามีจำนวนสูงขึ้น
พืชกระทอ่มสามารถจบักุมได้มากข้ึนในภาคอ่ืน ๆ  และกัญชาแหง้
ก็มีปริมาณการจับกุมที่สูงขึ้น ดังนั้น ตัวยาเสพติดที่แพร่ระบาด
ต้องเฝา้ระวงัเปน็พิเศษ คือ ยาบา้ พืชกระทอ่ม และกญัชา

สำนักงาน ศตส.มท.
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การเดินทางไปเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงาน
ในระหวา่งวนัที ่14 – 21 มิถุนายน 2553 นายชวรตัน์

ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย
นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้นำคณะ
ผู้ว่าราชการจงัหวดั 23 จังหวดั เดินทางไปประชมุเจรจาและศกึษา
ดูงานด้านการท่องเที ่ยวของประเทศสเปนเนื ่องจากเห็นว่า
อุตสาหกรรมดา้นการทอ่งเทีย่วเปน็อุตสาหกรรมทีส่ร้างงาน สร้าง
รายได้ให้กับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที ่ยวไทยและ
โดยเฉพาะรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วจากตา่งประเทศ

ราชอาณาจักรสเปน เป็นประเทศในกลุ่ม EU ที่มี
การพัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและเป็นจุดหมายปลายทาง
(Destination) ของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก โดยมีนักท่องเท่ียวเดินทาง
เข้าประเทศ เป็นอันดับ 3 ของโลก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่
ผู้ว่าราชการจังหวัด 23 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยวได้ร่วมประชุมเจรจาหารือและแลกเปลี่ยนแนวทาง
การทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศสเปน
อาทิเช่น Institute of Tourism of Spain  ณ กรุงมาดริด United
Nations World Tourism Organization (UNWTO) และ
Barcelona Tourism พร้อมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวร่วมกัน อีกท้ังได้ศึกษาดูงาน

บทสรปุผูบ้รหิาร (Executive Summary)

การประชมุความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วและการศกึษาดงูาน

กลุม่ที ่1 คณะที ่1 ณ ราชอาณาจกัรสเปน

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.

จากประสบการณจ์ริงเพ่ือให้เห็นภาพการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากน้ียังได้รับเกียรติจากนางอัจฉรา เสริบุตร เอกอัครราชทตู
ไทย ประจำราชอาณาจักรสเปน ให้การต้อนรับคณะเดินทาง
พร้อมท้ังร่วมประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการ
ด้านการท่องเที่ยวในมุมมองของชาวสเปนและกลุ่มประเทศยุโรป
ในระหวา่งวนัที ่14 – 21 มิถุนายน 2553 ทีผ่า่นมาน้ี
ผลการประชุมเจรจาและการศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว

ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศสเปน
ได้แลกเปลีย่นนโยบายการพฒันาการทอ่งเทีย่วของประเทศสเปน
ว่าประเทศสเปนมีการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจน
มีการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการศึกษาและวิจัย ประกอบกับ
การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่มีความรวดเร็ว
จึงทำให้มีประโยชน์ในการนำไปวางแผนและกำหนดเป้าหมาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวได้อย่างมีทิศทาง โดยกลยุทธ์ด้านการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์จะเน้นการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ของนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียังมีการจำแนกกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจน
และกำหนดแผนการพฒันาใหต้รงความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว
แตล่ะกลุ่ม
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นอกจากน้ี ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวของ
สเปน ไม่ได้มองเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น แต่มองถึง
อุตสาหกรรมตอ่เน่ืองกับการทอ่งเท่ียว เช่นการนำจุดเด่นด้านกีฬา
มาทำประชาสมัพันธ์ด้านการทอ่งเทีย่ว การเช่ือมโยงการทอ่งเทีย่ว
กับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยการสร้าง
เครอืข่ายความรว่มมอื ทัง้จากภาครฐั ทอ้งถิน่ และผูป้ระกอบการ
ภาคเอกชน ในการพฒันาการทอ่งเทีย่วรว่มกนั

บรรยากาศในการประชุมเจรจาหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
เกี ่ยวกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที ่ยวของประเทศสเปน
พร้อมทั ้งได้แลกเปลี ่ยนนโยบายในการพัฒนาการท่องเที ่ยว
ของแต่ละจังหวัด ตลอดจนแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละ
จังหวัด พร้อมทั้งได้มีการเจรจาถึงการสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศสเปนโดยเฉพาะการพัฒนา
ด้านข้อมูลด้านการทอ่งเทีย่วรว่มกนั
การนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1) การนำไปเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  และการนำไปสู่
การปฏิบัติและการบูรณาการการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่
ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยว
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และจะส่งผลประโยชน์โดยตรง
ตอ่การกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศ

2) ในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที ่ยว สเปนใช้
โบราณสถาน ศิลปกรรม และการกีฬา มาเป็นส่วนสร้างแรงดึงดูดใจ
และจุดขายในการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย จึงได้พิจารณา
เห็นว่า จังหวัดสามารถถอดบทเรียนนี้นำไปประยุกต์ใช้ต่อการ
พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดได้ โดยใช้ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
(Culture-Tour Creation) การท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์
(Eco-Tour Creation) ที่มีจุดเด่นและมีความหลากหลาย
การท่องเที ่ยวเชิงเกษตร (Agriculture -Tour Creation)
หรอืเช่ือมโยงการทอ่งเทีย่วกับภาคอุตสาหกรรม (Industry-Tour
Creation) รวมไปถงึการจดักิจกรรมการผลติและสนิค้า OTOP

รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการท่องเท่ียว เช่น Spa และการกีฬา
ทั้งนี้อาจจัดกิจกรรมดังกล่าวในรูปของกิจกรรมร่วม (Package)
และจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในจังหวัด ระหว่างจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และอาจมองถึงการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวร่วมกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ก็จะทำให้การท่องเท่ียวไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ในการท่องเท่ียวจากนานาชาติได้ ซ่ึง UNWTO ได้เห็นถึงศักยภาพ
ของการท่องเที่ยวไทย อย่างไรก็ตาม สิ่งดังกล่าวจังหวัดในฐานะ
หน่วยบูรณาการการดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังจำเป็นต้องได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมจากส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ชุมชน และประชาชน

3) ควรมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและข้อคิดจากการ
ประชุมหารือและการศึกษาดูงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดท่ัวประเทศ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั ่วประเทศ ตลอดจนกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เพ่ือนำไปสู่การขยายผลและการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจน
สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืการพฒันาการทอ่งเทีย่วรว่มกนั

สุดท้ายนี้กระทรวงมหาดไทย เชื่อมั่นว่าจากการศึกษา
ดูงานทั้ง 3 ด้าน ทั้งการท่องเที่ยว การลงทุน และการส่งเสริม
การเกษตร ตามโครงการที่กำหนด ประสบการณ์และการเรียนรู้
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในบทบาทของพ้ืนท่ีและการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย
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ข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการพบปะหารือและการเจรจา
ความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวและการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักร
สเปน ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระหวา่งวนัที ่14 – 21 มิถุนายน 2553 มีดังตอ่ไปนี้
1. Best Practices

สิ ่งที ่เป็นประโยชน์ที ่ได้รับจากการศึกษาดูงาน ณ
ราชอาณาจักรสเปน ที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่าง/ต้นแบบ
การพัฒนา

1.1  การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังภาครัฐ ภาคท้องถ่ิน และภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเท่ียว

การสมัมนาสรปุผลการประชมุเจรจาหารอื

ความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วและการศกึษาดงูาน

ณ ราชอาณาจกัรสเปน

โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะผู้ว่าราชการจังหวัด

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

วนัที ่6 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมเรดสัิน กรงุเทพฯ

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.

อย่างยั่งยืนด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยให้
ภาคเอกชนหรือภาคท้องถิ่นซึ่งอยู่พื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย และดำเนนิงาน

1.2 การสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางซ้ำ รวมท้ัง การผสมผสาน
ระหว่างวัฒนธรรมเก่าและใหม่อย่างลงตัว เพ่ืออำนวยความสะดวก
และเกดิเปน็เสน่หข์องการทอ่งเทีย่ว

1.3 การวางแผนกลยทุธ์และการบรหิารจัดการด้านการ
ท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ ด้วยการสร้างความแตกต่าง/สร้างจุดขาย
ของการทอ่งเทีย่ว เน้นการวางแผนดา้นการตลาด
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2. ปัญหาและอปุสรรคของการดำเนนิงานดา้นการทอ่งเทีย่วของไทย

ปญัหาและอปุสรรคของการดำเนนิงาน

ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ด้านส่ิงแวดลอ้ม
- ด้านการอนรัุกษ์
- การเก็บภาษ/ีค่าธรรมเนยีม ฯลฯ

ด้านการจัดสรรงบประมาณ
- งบประมาณกระจกุไม่กระจาย
- งบประมาณไดรั้บการจดัสรรไมต่รงกบั

ความตอ้งการของชมุชน/พ้ืนท่ี

ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
- ระบบการบรหิารจดัการไมมี่มาตรฐาน
- ส่วนราชการไมมี่การบรูณาการระบบการ

บรหิารจดัการ รวมทัง้ไมไ่ด้มองภาพรวมของ
การพฒันา (มองแยกสว่น รายกระทรวง/ภารกจิ)

- การพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วไมต่รงกบั
ความตอ้งการของนกัทอ่งเทีย่ว/คนในพืน้ที่

- บุคลากรไมมี่ความพรอ้มท่ีจะรองรบัการ
ขยายตัวของนกัท่องเทีย่ว

- การแขง่ขันกันเองภายในประเทศ

แนวทางการแกไ้ข

-  แก้ไขกฎระเบยีบให้เหมาะสม โดยจัดการประชมุร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
วัฒนธรรม กรมศิลปากร ฯลฯ เพื่อจัดทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและสามารถ
นำไปปฏบัิติไดจ้รงิ

- เน่ืองจากรายไดจ้ากการทอ่งเท่ียวเป็นรายได้หลักของประเทศ รัฐบาลจงึควรมี
การขับเคลื่อน/ผลักดันในระดับนโยบาย โดยการกำหนดให้การท่องเที่ยวเป็น
“วาระแห่งชาติ” (National Agenda) เพ่ือท่ีทุกภาคส่วนจะได้เร่งระดมสรรพกำลัง
และทรพัยากร รวมทัง้งบประมาณในการจดัการ
- รัฐควรสนบัสนุนการลงทนุในการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  รวมทัง้อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูแหลง่ทอ่งเทีย่วทีมี่อยู่ใหมี้คุณภาพ
- รัฐอาจจดัสรรงบประมาณจำนวนหนึง่ใหกั้บองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเพ่ือ
นำไปพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะ

- รัฐควรใหค้วามสำคญักบัการจดัระบบการทอ่งเทีย่วใหมี้มาตรฐาน การรกัษา
ฐานทรัพยากร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว มากกว่าการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ด้วยการกำหนดมาตรการฟื้นฟู การประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริม
การตลาดแตเ่พียงอยา่งเดยีว
- ควรใหท้อ้งถิน่หรอืคนในพืน้ทีมี่ส่วนรว่มในการบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่ว
เช่น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการ
แหลง่ทอ่งเทีย่วในทอ้งถ่ิน
- ควรมีการกำหนดจุดขายของการท่องเท่ียวท่ีชัดเจน เช่น  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
(Ecotourism) การท่องเที ่ยวเชิงอนุร ักษ์ (Conservation tourism)
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และกำหนดเส้นทาง
การทอ่งเทีย่วเปน็ Cluster เพ่ือสรา้งความรว่มมอืในการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว
และสามารถลดปัญหาการพัฒนาที่ซ้ำซ้อน หรือการแข่งขันกันเองระหว่าง
จังหวดัต่างๆ
- การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาสินค้า OTOP หรือ
ผลิตภณัฑชุ์มชนอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเทีย่ว และสรา้ง
รายไดใ้หกั้บชุมชน
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3. ข้อเสนอเชงินโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อเสนอเชิง
นโยบาย เพ่ือนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ดังน้ี

3.1 ระดบัชาติ
1) กำหนดให้การท่องเที ่ยวเป็นวาระแห่งชาติ

(National Agenda) ซึ่งควรมีการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
อย่างชัดเจน เช่น กำหนดการรณรงค ์“ปแีหง่การทอ่งเทีย่วไทย-
Visit Thailand Year” เพื ่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานของรฐั และเอกชน ท้ังด้านการตลาด ด้านสินค้า และ
ด้านสื่อสารการตลาด โดยเฉพาะการบูรณาการทางการตลาด
ร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยทำให้สินค้าท่องเที่ยวไทยมีคุณภาพ
สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ สร้างความแตกต่าง
ความโดดเด่น และเพื ่อให้เกิดกระแสการท่องเที ่ยวสำหรับ
การท่องเท่ียวภายในประเทศ นักท่องเท่ียวต่างชาติ และกระแสโลก
และควรกำหนดให้หน่วยงานที ่ เก ี ่ยวข้อง อาทิ กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากรฯลฯ ร่วมกันขับเคลื ่อน
“แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศไทยอย่างย่ังยืน”
(Master Plan) ด้วยการระดมสมองและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม รวมทั ้งกำหนดแนวทางในการทบทวน/แก้ไข

กฎระเบยีบทีไ่มเ่อ้ือตอ่การพฒันา ตลอดจนการพจิารณาแนวโนม้
(Trend) ของการทอ่งเทีย่วของประเทศไทยในอนาคต

2) เม่ือพิจารณาจากแนวโนม้การขยายตัวของตลาด
การทอ่งเทีย่วในระดบัโลก ซึง่สถติขิอง UNWTO ระบวุา่ตวัเลข
นักทอ่งเทีย่วจะเพิม่จาก 800 ล้านคนในป ี 2010 ไปเปน็ 1,600
ล้านคน ในป ี 2020  เหน็ไดว้า่ตลาดการทอ่งเทีย่วมกีารขยายตวั
โดยในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าจะมีคนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาล
จึงควรให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ส่ิงอำนวยความสะดวก (Infrastructure) อาทิ เส้นทางคมนาคม
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อรองรับ
การขยายตวัของการทอ่งเทีย่ว

3) การวางแผนกลยทุธแ์ละการบรหิารจดัการดา้น
การทอ่งเทีย่วอยา่งเปน็ระบบ โดยใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั ผูบ้รหิาร
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังภาคเอกชนในแต่ละพ้ืนท่ี เข้ามา
มีบทบาทสำคญัในการกำหนดทศิทางการพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน
หลักอย่างใกล้ชิดผ่านกลไลการพัฒนาในพ้ืนท่ี อาทิ คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ./ก.บ.ก.)
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(กรอ.จังหวัด/กลุ ่มจังหวัด) ฯลฯ และเปิดโอกาสให้ชุมชน/
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ (Community-based
Tourism) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งทรัพยากร
การท่องเที่ยวของตนเอง ทั้งนี้ การนำเสนอโครงการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวสามารถดำเนินการผ่านทางแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจงัหวดั
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3.2 ระดบัพืน้ที่
1) เพ่ือใหส้อดคล้องกบั “ปแีหง่การทอ่งเทีย่วไทย-

Visit Thailand Year” ในระดับชาติ จึงมีข้อเสนอให้จัดทำ
โครงการจังหวัดนำร่อง/จังหวัดทดลอง (Pilot Project) เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว โดยปรับโครงสร้าง
การบริหารงานภายในจังหวัดใหม่ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นแกนหลักในการบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด เพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการดำเนินงาน เช่น กฎระเบียบที ่แข็งตัว ข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ ฯลฯ และหาแนวทางแกไ้ขปัญหารว่มกัน โดยกำหนด
เจ้าภาพในแต่ละสาขาของการพัฒนาให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นไปที่
การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและบริการการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องกับ
แนวโนม้ความต้องการ (Trend/Lifestyle) ของนักท่องเท่ียว ท้ังน้ี
จังหวัดนำร่องนั้น จะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
ตน้แบบการพฒันาสำหรบัจงัหวดัทอ่งเทีย่วอืน่ๆ ตอ่ไป

2) พัฒนา Cluster ด้านการท่องเท่ียว โดยสนับสนุน
ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดร่วมกันส่งเสริมการเชื ่อมโยงเส้นทาง
การทอ่งเทีย่วหรอื Package การทอ่งเทีย่วในกลุม่เดียวกนั อาทิ
กลุ่มท่องเท่ียวรอยัล โคสต์ (Royal Coast) กลุ่มท่องเท่ียวแอ็คทีฟ
บีช (Active Beach) กลุ่มท่องเที่ยวน้ำพุร้อน กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ/ผจญภัย กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก กลุ่มท่องเที่ยว
เชิงเกษตร ฯลฯ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างจุดขาย และ
ความเขม้แขง็ของแหลง่ทอ่งเทีย่วในภมิูภาค

3) การศึกษาการตลาด (Niche Market) เพ่ือพัฒนา
Product ให้ตรงกับความสนใจ โดยให้ อปท. เข้ามามีบทบาท
ในส่วนนี้

4) การให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือ
จากทกุภาคสว่น  โดย มท. มีบทบาทในการสนบัสนนุใหเ้กิดเวที
การทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเปน็รปูธรรม
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1. ข้อมูลท่ัวไปของราชอาณาจกัรสเปน1

1.1 ข้อมลูทางกายภาพ
ราชอาณาจกัรสเปนตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉยีงใต้

ของทวีปยุโรปบนคาบสมุทรไอบีเรีย ทิศเหนือติดกับทะเล
กันตาบรโิก ราชรฐัอันดอรร์า และประเทศฝรัง่เศส ทศิตะวนัออก
ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศใต้ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ช่องแคบยบิรอลตา้ และมหาสมทุรแอตแลนตกิ ส่วนทศิตะวนัตก
ติดกับประเทศโปรตุเกส และมหาสมุทรแอตแลนติก มีพื้นที่
505,955 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามในยุโรป
รองจากรสัเซยีและฝรัง่เศส

เนื้อที่ของราชอาณาจักรสเปนแบ่งออกเป็นสองส่วน
ได้แก่

1) ส่วนที ่เป็นคาบสมุทร คือ คาบสมุทรไอบีเรีย
และดินแดนทางเหนือของโมร็อกโก ได้แก่ เซวตา (Ceuta)
และเมลยิา (Melilla)

2) ส่วนท่ีเป็นหมู่เกาะ คือ หมู่เกาะบาเลอาริค (Balearic
Islands) และหมูเ่กาะคะเนร ี(Canary Islands)

นอกจากนี้ ยังมีดินแดนอื่นที ่อยู ่ภายใต้อำนาจการ
ปกครองของรฐับาลสเปน ได้แก่ Islas Chafarinas, Penon de
Alhucemas  และ Penon de Velez de la Gomera

ประเทศสเปนแบง่เขตการปกครองเปน็แควน้อิสระ 17
แคว้น (Autonomous Communities) ประกอบด้วย
Andalucia, Aragon, Asturias,  Balearic Islands, Canary
Islands, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y Leon,
Cataluna, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,

ราชอาณาจกัรสเปน

(Kingdom of Spain)

สำนักพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารราชการจงัหวดั สป.

1 ข้อมูลจากเวบ็ไซตก์ระทรวงการตา่งประเทศ htpp://www.mfa.go.th

Madrid, Murcia, Navarra, Pais Vasco และ Rioja และ
2 จังหวัดอิสระ (Autonomous Provinces) อยู่ทางตอนเหนือของ
โมรอ็กโก ได้แก่ Ceuta และ Melilla

ราชอาณาจกัรสเปนมปีระชากรประมาณ 45.2 ล้านคน
(ข้อมูล ณ ปี 2550) ประกอบด้วย ประกอบด้วยเช้ือชาติต่างๆ ได้แก่
Spanish (ร้อยละ 74) Catalan (ร้อยละ 15.9) Galician (ร้อยละ
6.3) และ Basque (ร้อยละ 4.8)  มีเมอืงหลวง คือ กรงุมาดรดิ
(Madrid) และเมืองสำคัญ เช่น บาร์เซโลนา (Barcelona)
บาเลนเซยี (Valencia) เซวญ่ิา (Sevilla) ซาราโกซา (Zaragoza)
มาลากา (Malaga) และบิลเบา (Bilbao) ใช้ภาษาสเปน
(Castellano) เป็นภาษาราชการ และมีภาษาท้องถิ่น ได้แก่
ภาษากาตาล ัน (Catalan) ภาษากาเยโก (Gallego)
ภาษาบาเลนเซียโน (Valenciano) ภาษาบาสโก (Vasco)
โดยชาวสเปนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก
(รอ้ยละ 94)
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ราชอาณาจักรสเปนมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบเขต
อบอุ่น แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศเปน็พ้ืนท่ีสูงๆ ต่ำๆ ทำใหลั้กษณะ
ภูมิอากาศมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคเช่น ภาคเหนือ
มีสภาพอากาศแบบรมิฝัง่ทะเล ในหนา้หนาวอากาศจะไมห่นาวจดั
และหน้าร้อนจะเย็นสบาย แต่ก็เป็นภาคที่มีฝนตกชุก รวมทั้ง
มีความชืน้สูงด้วย สำหรบัภาคกลาง และ ภาคใต ้จะมอีากาศแหง้
และฝนตกนอ้ย ในช่วงหน้าร้อนอากาศจะรอ้นจัด แต่ในหน้าหนาว
ก็ไมห่นาวจดั

1.2 รูปแบบการเมอืงการปกครอง
ราชอาณาจักรสเปนมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย

แบบรัฐสภา โดยมีกษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional
monarchy) โดยประมขุองคปั์จจุบัน ได้แก่ สมเด็จพระราชาธบิดี
ฆวน คาร์ลอส ท่ี 1 (Juan Carlos I) และสมเด็จพระราชินีโซเฟีย
(Queen Sofia) โดยรัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบันมีบทบญัญัติว่าด้วย
การสืบสันตติวงศ์ไว้ว่าให้เป็นไปตามลำดับแห่งความเป็นทายาท
องค์แรกของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงสืบเชื้อสายพระราชวงศ์ที่
ใกล้ชิดท่ีสุด และในเช้ือสายพระราชวงศเ์ดียวกันพระโอรสมลีำดับ
มาก่อนพระธิดา หากทรงเป็นเพศเดียวกันให้พระโอรสผู ้มี
พระชันษามากกว่ามีลำดับมาก่อน รัชทายาทองคปั์จจุบันของสเปน
คือ เจ้าชายฟิลิเป (Felipe de Borbon, Principe de Asturias)

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ได้แก่ นายโฆเซ่ หลุยส์
โรดรเิกซ ซาปาเตโร (Mr. Jose Luis Rodriguez Zapatero)

เข้ารบั ตำแหนง่เมือ่ วนัที ่16 เมษายน 2547 (เปน็นายกรฐัมนตรี
คนที ่5 ของสเปน)

รัฐสภาสเปน คือ สภากอรเ์ตส (Las Cortes) ทำหนา้ที่
เป็นผู ้ใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐ มีหน้าที ่ให้ความเห็นชอบ
เก่ียวกับงบประมาณ และควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล รวมท้ัง
ใช้อำนาจอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ รัฐสภาสเปน
ประกอบดว้ย

♦ สภาผูแ้ทนราษฎร (Congreso de los Diputados
or Congress of Deputies) ประกอบดว้ยสมาชิกอย่างน้อย 300
คน และอย่างมาก 400 คน ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตเลือกตั้งและ
จำนวนพลเมือง ปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรมีสมาชิกท้ังหมด 350 คน
และ อยู่ในตำแหนง่วาระละ 4 ปี การเลอืกต้ังครัง้ล่าสุดเม่ือวนัที ่9
มีนาคม 2551 พรรคสังคมนิยมแรงงานได้รับชัยชนะเป็นพรรค
รฐับาล (169 ทีน่ั่ง)

♦ วุฒิสภา (Senado or Senate) รัฐธรรมนญูไมไ่ด้
กำหนดไว้ว่าจะต้องมีจำนวนสมาชิกเท่าใด แต่กำหนดให้เลือกตั้ง
ทำนองเดียวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปัจจุบัน
วุฒิสภามีสมาชิก 259 คน โดยสมาชิก 208 คนจะได้รับการเลือกต้ัง
โดยตรง และ 51 คน จะไดรั้บแตง่ตัง้จากแควน้ตา่งๆ 19 แควน้
สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหนง่วาระละ 4 ปี หลักเกณฑก์ารเลือกต้ัง
กำหนดไว้ว่า ผู้ท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังจะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมือง
ในกรณีที่เป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาล (ไม่รวมถึงนายกรัฐมนตรี)
ข้าราชการพลเรือนและทหารจะต้องลาออกจากตำแหน่งก่อน
จงึจะมสิีทธสิมัครเขา้รบัเลอืกตัง้ได้
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ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของสเปน (ปี 2521) รัฐบาล
เป็นผู้ใช้อำนาจและหน้าท่ีฝ่ายบริหารภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เป็นผู้กำหนดและดำเนินนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ
รวมทัง้การปอ้งกนัประเทศ รัฐบาลประกอบดว้ย นายกรฐัมนตรี
(President of the Government) รองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย
ในการแตง่ต้ังนายกรฐัมนตร ีพระมหากษตัริย์จะทรงปรกึษาหารอื
กับผู ้แทนของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มีสมาชิกอยู ่ในรัฐสภา
แล้วเสนอชื่อผู ้ที ่เห็นสมควรได้รับการเลือกตั้งไปยังประธาน
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอรับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยเด็ดขาด (absolute majority)
พระมหากษัตริย์จะได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง
ใหด้ำรงตำแหนง่นายกรฐัมนตร ีตอ่จากนัน้ นายกรฐัมนตรจีะเปน็
ผู้เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พระมหากษัตริย์มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั ้งต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องขอรับ
ความไวว้างใจจากรฐับาลอกี รฐับาลมวีาระ 4 ป ีหรอืจนกวา่จะมี
การเลอืกต้ังทัว่ไปครัง้ตอ่ไป

นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของสเปนเปิดโอกาส
ให้แคว้นต่างๆ มีสิทธิในการปกครองตนเองได้ในระดับที่ต่างกัน
ตามภูมิหลังการปกครองตนเองของแตล่ะแคว้น โดยท่ีแต่ละแคว้น
มีสภาของตนเอง มีการเลอืกต้ังสมาชิกสภาทกุ ๆ 4 ปี และไดรั้บ
สิทธิและอำนาจบริหารท้องถ่ินของตนเอง ท้ังน้ี ภายใต้รัฐบาลสเปน

สำหรับด้านตุลาการ รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติไว้ว่า
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตุลาการเป็นผู้มีอำนาจและหน้าที่บริหาร
ราชการตุลาการอย่างเป็นอิสระในนามของพระมหากษัตริย์
ผู้ใดจะถอดถอน ไล่ออก สั่งพักราชการและโยกย้ายมิได้ทั้งสิ้น
เว้นแต่การกระทำที่กล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึง่ไดบ้ญัญตัไิวเ้ปน็การเฉพาะ

1.3 ขอ้มลูทางดา้นเศรษฐกจิ
ราชอาณาจักรสเปนเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

(European Union: EU) มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) 1,683.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้ประชาชาติต่อหัว
36,970 ดอลลารส์หรฐั และมอัีตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

ร้อยละ 1.2 (ข้อมูล ณ ปี 2551) โดยมีสินคา้ส่งออกสำคญั ไดแ้ก่
รถยนต์ สินแร่ โลหะ เส้ือผ้า รองเท้า และส่ิงทอ สินค้านำเข้าสำคัญ
ปิโตรเลยีม เคมีภัณฑ ์เครือ่งจกัร และเครือ่งอุปโภคบรโิภค

ประเทศคู ่ค้าในการส่งออกที ่สำคัญ สหภาพยุโรป
(ฝร่ังเศส โปรตุเกส เยอรมนี อิตาลี สหราชอาณาจักร) ลาตินอเมริกา
สหรัฐอเมริกา ประเทศคู่ค้าในการนำเข้าที่สำคัญ สหภาพยุโรป
(ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี เบเนลักซ์ สหราชอาณาจักร) กลุ่ม OPEC
สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่น ลาตนิอเมรกิา

ความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทย2

การค้าระหว่างประเทศไทย-สเปน มีสัดส่วนการค้า
ระหว่างกันไม่มากนัก แต่มูลค่าการค้ารวมมีแนวโน้มปรับตัวสูง
เพิ่มขึ้นทุกปี โดยไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าในอัตราเพิ่มตลอด
อย่างไรก็ตาม สเปนเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปซ่ึงต้องใช้
กฏระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดและมีมาตรการทางการค้าใหม่
เพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ

สเปนเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 24 ของไทย มีมูลค่า
ประมาณ 1,100 ล้านดอลลารส์หรฐัฯ (พ.ศ. 2549) โดยมอัีตรา
ขยายตัวรอ้ยละ 30 และเปน็ท่ีคาดวา่ไทยจะเพิม่การสง่ออกตอ่ไป
โดยสินค้าหลัก ได้แก่ เคร่ืองปรับอากาศ ยานยนต์และส่วนประกอบ
ยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลัง เป็นต้น ขณะเดียวกัน
สเปนเปน็แหล่งนำเขา้อันดับท่ี 36 ของไทย มีมูลค่าประมาณ 350
ล้านดอลลารส์หรฐัฯ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.28 ของยอดนำเขา้
โดยรวมของไทย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 4.9 และคาดว่า

2 ข้อมูลจากสำนกังานสง่เสรมิการคา้ในตา่งประเทศ ณ กรงุมาดรดิ ราชอาณาจกัรสเปน เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม 2550
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ปัญหา/อุปสรรค ประเดน็ทางการคา้และการลงทนุกับไทย

ปญัหา/อุปสรรค
และประเดน็ทางการคา้และการลงทนุกบัไทย

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขัน

2. ความไมรู่จ้กัซึง่กนัและกนั

3. การส่ือสาร

แนวทางการแกไ้ขปญัหา

1. ลดการพึ่งพาและการให้ความสำคัญกับการได้สิทธิพิเศษ
ทางการค้าเป็นครั้งคราว และควรหันไปพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน
ตามทีส่หภาพยโุรปกำหนด

2. ประชาสมัพันธโ์อกาสทางการคา้กับสเปนแกผู่ส่้งออกไทย
และประชาสมัพันธป์ระเทศไทยแกนั่กธรุกจิสเปน

3. พัฒนาบคุลากรใหเ้รยีนรูภ้าษาสเปนเพิม่ข้ึน

จะเพิ่มขึ้นในปีต่อไป โดยสินค้าหลักที่นำเข้า ได้แก่ เครื่องจักร
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและช้ินส่วน เหล็กและโลหะ เคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์
เปน็ตน้

ทั้งสองประเทศได้มีข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้า
รว่มกนัทัง้ในระดบัรฐับาลและเอกชน

ระดับรัฐบาล เช่น ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระหวา่งไทยกับสเปน (เม่ือวันท่ี 12
ธันวาคม 2520) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและ
การป้องกันการเลี่ยงภาษีรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีจากการ
เก็บเงนิได ้(ลงนามเมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2540 และมผีลบงัคบัใช้
ต้ังแตวั่นท่ี 10 กันยายน 2541) ร่างความตกลงวา่ด้วยการสง่เสริม
และคุม้ครองการลงทนุ ร่างแผนปฏบัิติการรว่ม (Joint Plan of

Action) เป็นแผนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและกระชับความ
สัมพันธ์ระหวา่งไทย-สเปน ใน 3 ด้าน ไดแ้ก ่การเมอืง เศรษฐกจิ
และสาขาที ่2 ฝ่ายมีความสนใจรว่มกนั

ภาคเอกชน เช่น การจดัต้ังคณะกรรมการความรว่มมอื
ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สเปน (เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม
2538) โดยสภาหอการค้าและสภาหอการค้าอุตสาหกรรมและชิปป้ิง
ของสเปน การจดัต้ัง Thailand-Spain Business Forum โดย
ความร่วมมือของสำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์แห่งสถานทูต
สเปน สถาบันฝ่ายการค้าต่างประเทศของสเปน (ICEX) และ
สมาพันธ์อุตสาหกรรมและผู้ว่าจ้างของสเปน (CEOE) ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ (BOI)
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นโยบายของรัฐบาลสเปนชุดปัจจุบัน เน้นการให้ความ
สำคัญกับ

1) การคิดค้น การวิจัยและการพัฒนา เพ่ือเพ่ิมขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน (Competitiveness) และศักยภาพ
การผลิตให้สามารถแข่งขันกับประเทศเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
ด้วยกันเอง และคู่แข่งสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยจะเน้น
การให้นโยบายเพื่อเพิ่มสเถียรภาพทางการเศรษฐกิจให้กับสเปน
และแกปั้ญหาตา่งๆ อาทิ ปัญหาการเพิม่ของราคาอสงัหารมิทรพัย์
เน่ืองจากธุรกิจท่ีดินและการก่อสร้างมีราคาเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเรว็

2) การรักษาสภาวะดุลงบประมาณ โดยในปี ค.ศ. 2004
สภาวะการขาดดุลงบประมาณอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 1 ของ GDP
ซ่ึงอยู่นระดบัทีน่่าพอใจ และอยูใ่นเกณฑข์อง Pact of Stability
and Growth 1 ของสหภาพยโุรป โดยรฐับาลใหค้วามจรงิจงักับ
การรักษาเสถียรภาพของดุลงบประมาณและประกาศรา่งกฎหมาย
เพ่ือควบคมุดลุงบประมาณของประเทศ (Ley de Estabilidad
presupuestaria)

3) นโยบายลดการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการผลิต โดย
เฉพาะอย่างย่ิงน้ำมันดิบและส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน
นิวเคลยีร์และพลงังานแสงอาทติย์

4) การลดอัตราว่างงานและส่งเสริมการเจรจาเพื่อหา
ข้อตกลงระหวา่งกลุ่มสหภาพผูป้ระกอบการและสหภาพแรงงาน
2. การทอ่งเทีย่ว

2.1 เมอืงสำคญัของราชอาณาจกัรสเปน
♦ กรุงมาดริด (Madrid) เป็นเมืองหลวงของ

ราชอาณาจักรสเปน และของแคว้นมาดริด ตั้งอยู่ใจกลางของ

ประเทศ แควน้มาดรดิมีพ้ืนที ่ 8,000 ตารางกโิลเมตร อยู่สูงกวา่
ระดับน้ำทะเล 646 เมตร มีประชากรประมาณ 3 ล้านคนใน
กรงุมาดรดิ และประมาณ 5.5 ล้านคนในแควน้มาดรดิ มาดรดิ
เป็นเมืองเก่าแก่ท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนาน และยังเป็นเมืองท่ีเหมาะ
สำหรับการท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย ทั้งสถาปัตยกรรม และ
การทอ่งเทีย่วเชงิธรรมชาติ

♦ บารเ์ซโลนา (Barcelona) เป็นเมืองใหญอั่นดับสอง
ของประเทศ ทัง้ในดา้นขนาดและประชากร ตัง้อยูบ่นชายฝัง่ของ
แหลมไอบีเรีย ชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีประชากรในตัวเมือง
1.5 ล้านคน แตถ้่านับปรมิณฑลโดยรอบมากกวา่ 4 ล้านคน

บาร์เซโลนาเป็นเมืองท่าสำคัญ และเป็นเมืองเก่าแก่
ท ี ่ม ีประวัต ิศาสตร์อ ันยาวนาน เป็นเมืองที ่ม ีช ื ่อเสียงด้าน
การท่องเที ่ยว และมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที ่สำคัญมากมาย
อาคารแบบอาร์ตนูโว (Art Nouveau) ที่ดูแปลกประหลาด
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสเปนชื่ออันโตเนียว เกาดี (Antonio
Gaudi) นับเปน็จดุดึงดดูด้านการทอ่งเทีย่วทีส่ำคัญ

2.2 การทอ่งเทีย่ว
นอกจากนโยบายท่ีรัฐบาลสเปนเร่งส่งเสริมท่ีได้กล่าว

มาข้างต้นแล้ว ราชอาณาจกัรสเปนยังมีความโดดเด่นมากเก่ียวกับ
นโยบายการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว โดยป ีพ.ศ. 2552 มีรายไดจ้าก
การทอ่งเทีย่วสงูเปน็อนัดบัสองของโลก (มรีายได ้53.2 พันลา้น
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3 World Tourist Organization (UNWTO), April 2010
4 ศูนย์วจิยักสิกรไทย ปทีี ่16 ฉบบัที ่2219 วนัที ่14 มิถุนายน 2553

ทางเดยีวทีจ่ะถงึเสน้ชยั คือกา้วตอ่ไปขา้งหนา้

The only way to reach the goal is moving forward.

นักกีฬาสมัครเลน่

ดอลลาร์สหรัฐฯ) รองจากสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนนกัท่องเท่ียว
สูงเป็นอันดับสามของโลก (มีนักท่องเท่ียว 52.2 ล้านคน) รองจาก
ฝรัง่เศส และสหรฐัอเมรกิา3

สำหรับสถานการณ์การท่องเที ่ยวของประเทศไทย
ศูนย์วจิยักสิกรไทย4 คาดการณว์า่ ในป ี2553 ตลาดนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างชาติของไทยมีแนวโน้มถดถอยลงเล็กน้อยจากปี 2552 โดยในปี
2553 จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวม
ทัง้สิน้ประมาณ 14 ล้านคน ซึง่ตำ่กวา่ทีค่าดการณไ์วเ้ดิมที ่15.56
ล้านคน ก่อนเกิดเหตุการณ์ช ุมนุมประท้วงทางการเม ือง
และลดลงจากป ี 2552 ทีมี่นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิดินทางเขา้มายัง
ประเทศไทยรวมทัง้สิน้ 14.15 ล้านคน ส่งผลใหมี้รายไดด้้านการ
ทอ่งเทีย่ว เข้าประเทศใกลเ้คียงกบักบัป ี2552 ทีมี่มูลค่าประมาณ
520,000 ล้านบาท

เม่ือพิจารณาแนวโน้มตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย
ในแตล่ะภมิูภาคสำคัญ พบวา่ตลาดทีมี่แนวโนม้ชะลอตวั และสง่
ผลกระทบต่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเท่ียวเข้าประเทศของไทย

ในป ี2553 ไดแ้ก ่ตลาดยโุรป (เปน็นักทอ่งเทีย่วตา่งชาตกิลุ่มหลกั
ของไทยทีส่รา้งรายไดเ้ข้าประเทศใหไ้ทยสงูเปน็อันดับ 1 ตัง้แตป่ี
2550 เป็นต้นมา โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 ของรายได้
ด้านการทอ่งเทีย่วทัง้หมดทีเ่ข้าประเทศปลีะกวา่ 5 แสนลา้นบาท)
เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญมรสุมจากวิกฤตหนี้
ยุโรป และคา่เงินยูโรทีอ่่อนตัวลง อาจส่งผลตอ่การฟ้ืนตัวโดยรวม
ของ ยุโรป โดยจะมีส่วนผลักดันให้นักท่องเท่ียวยุโรปมีพฤติกรรม
ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวอย่างประหยัดมากขึ้นตามมา หรือเลือก
ท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวระยะใกลใ้นยุโรปแทนการเดนิทางท่องเท่ียว
ระยะไกลกนัมากข้ึน

นักท่องเที่ยวชาวสเปนเดินทางมาเยือนประเทศไทย
ประมาณปลีะ 70,000 คน (พ.ศ. 2549) และมแีนวโนม้เพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆ เน่ืองจากบริษัทการบินไทยฯ ทำการบินตรงเส้นทางระหวา่ง
กรุงเทพฯ-กรุงมาดริด ซึ่งเป็นเพียงสายการบินเดียวที่ทำการบิน
จากกรุงมาดริดตรงสู่ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และมีแผนที่จะปรับ
จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น
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โดย หอ้งสมดุ สดร.สป.
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24 แนวทางในการบริหารชีวิต
ให้ประสบความสำเร็จแบบ “คอลลิน
พาวเวล” วิธีโน้มน้าวใจและสร้างแรงจูงใจ
ในการทำงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชายินดี
และเต็มใจทำงาน ทำอย่างไรจึงจะสามารถ
คิดอย่างผูน้ำ และเปน็ผูน้ำทีดี่ได้

ผู้เขยีน : OREN HARARI
ผูแ้ปล : อัจฉรา จันทรฉ์าย

คดิอยา่งผูน้ำ :
THE POWELL PRINCIPLES

เน้ือหาภายในเล่ม แบ่งเป็นบท
เพื่อการฝึกพูดและฝึกหัดแต่งประโยค
พร้อมเพิ่มเนื้อหาศัพท์ คำสำนวนอื่นๆ
ทีจ่ำเปน็เพ่ือการฝกึพูด รวมทัง้ประโยค
พื้นฐาน และตัวอย่างบทสนทนาที่ใช้
ในชีวิตประจำวันและประโยคที่ใช้บ่อย
ในออฟฟิศ จึงเหมาะสำหรับผู้ฝึกฝน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน

ผู้เขยีน : ชนัญญา (นามแฝง)

เร่ืองเลา่สนุกๆ ชวนคดิ ของ
เณรน้อยเณรเจ้าปัญหาที่ผันชีวิตจาก
เด็กธรรมดาๆ คนหน่ึงมาบวชเรียน และ
ถึงแม้จะได้ช่ือว่าเป็นเณร แต่เพราะความ
เป็นเด็กท่ี แสบ ซน ช่างรู ้ช่างสงสยั ไป
ตามวัย จึงเกิดเรื ่องราวสนุกๆ เฮฮา
เรียกรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะ และ
สอนใจคนใหคิ้ดได ้ในเวลาเดยีวกนั

ผูเ้ขยีน : กิตตเิมธี

สนทนาภาษาองักฤษเกีย่วกบั
เอกสาร และงานในออฟฟศิ

ผา้เหลอืงเปือ้นยิม้ เล่ม 1
ตอน เณรนอ้ยเจา้ปญัหา

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเตมิ โทร. 0-2224-9870, 50479, 50426 หรอื e-mail: moilibrary@yahoo.com
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ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อสตรี มีผลงานวิจัยพบว่า
ผู้หญิงส่วนใหญ่ถูกทำร้ายร่างกายจากคนใกล้ชิดที่อยู่ในบ้านของ
ผู้ถูกกระทำ เช่น สามี หรอืคนในครอบครวั และปญัหาดงักลา่ว
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนทุกปี นอกจากน้ี ยังพบว่าการใช้ความรุนแรง
ไม่ได้มีเฉพาะการทำร้ายร่างกายเท่านั้น หากยังพบว่ามีรูปแบบ
ของการใชค้วามรนุแรงอกีหลายรปูแบบ เช่น การใชค้วามรนุแรง
ต่อจิตใจ อารมณ ์การกระทำความรนุแรงทางวาจา ความรนุแรง
ในทีท่ำงาน และความรนุแรงทีแ่สดงออกทางพฤตกิรรมอืน่ๆ

สืบเน่ืองจากพระเจา้หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ทรงเมตตาตอบรบัเปน็ทูตสันถวไมตรใีหกั้บกองทนุสหประชาชาติ
เพื ่อการพัฒนาสตรี UNIFEM (The United Nations
Development Fund for Women) ในโครงการ Say No to

ประเภทตราสญัลักษณ์ (LOGO)
รางวลัชนะเลศิ ผลงานของ นายธาน ี  เหมือนนุช
รางวลัชมเชย ผลงานของ นายอินเติม   สุภัทรพาหริผล
รางวลัชมเชย ผลงานของ นายอนิรุทธ ์  เอมอ่ิม

ประเภทคำขวญั (MOTTO)
รางวลัชนะเลศิ คำขวัญของ นางจรญัญา   ศรีไพร  “ส่ือสารสรา้งสุข คลายทกุข์ท่ัวไทย มหาดไทยแชนแนล”
รางวลัชมเชย คำขวญัของ นายเกชา   เขียวโพธิ ์ “สถานีความสขุ คลายทกุข์ภัย มหาดไทยทวี”ี
รางวลัชมเชย คำขวัญของ นายมิตร   นุสาโล  “ข่าวราษฎรข่์าวรฐั คมชัดฉับไว มหาดไทยแชนแนล”

มท.รว่มสนบัสนุนกจิกรรมรณรงค์

เพ่ือยตุคิวามรนุแรงตอ่ผูห้ญงิ

ในประเทศไทย

Violence Against Women ประเทศไทย และโครงการเพือ่ยุติ
ความรนุแรงในประเทศไทย

ในปี พ.ศ.2553 สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ กระทรวง
มหาดไทย รวมท้ัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศ ไม่น้อยกว่า 100,000 กิจกรรม
โดยจะจดัใหค้รบถว้นภายในวนัที ่25 พฤศจกิายน 2553 อันเปน็
วันขจดัความรนุแรงตอ่สตรสีากล  เพ่ือกราบทลูพระเจา้หลานเธอ
พระองคเ์จ้าพัชรกิติยาภา นำเสนอตอ่ UNIFEM  ต่อไป

ในการนี ้กระทรวงมหาดไทย จึงใหจั้งหวดั และอำเภอ
สนับสนุนกิจกรรมการรณรงคยุ์ติความรุนแรงต่อผู้หญิงในประเทศ
และรวบรวมผลการดำเนินกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย รายงานผล
ใหก้ระทรวงมหาดไทย ภายในวนัที ่15 กันยายน 2553

ประกาศผลการประกวดตราสญัลกัษณ์ (LOGO) และคำขวญั  (MOTTO)
สำหรบัใชใ้นการเผยแพรป่ระชาสมัพนัธส์ถานโทรทศันผ์า่นดาวเทยีมมหาดไทย

(MAHADTHAI CHANNNEL)



23 
     
 

โรคกระดกูโปรง่บาง กระดกูพรนุคอือะไร ?
โรคกระดูกพรุนเป็นภาวะที่ปริมาณเนื้อกระดูกลดลง

ทำให้กระดูกหักง่าย คนเราจะสร้างและสลายกระดูกหมุนเวียน
กันตลอดเวลา โดยจะมปีรมิาณเนือ้กระดกูสูงสดุเม่ืออายุ 20-35
ปี เม่ืออายุมากข้ึนจะมกีารสลายกระดกูมากกวา่การสรา้ง

ทำไมโรคกระดกูโปรง่บาง กระดกูพรนุ
จึงเป็นภัยมืดที่รุกเงียบ

เนื่องจากโรคนี้ค่อยเป็นค่อยไปช้าๆ จึงไม่แสดงอาการ
ใดๆ ให้ทราบในระยะกระดูกโปร่งบาง จนกว่าจะเป็นมากถึงขั้น
กระดูกพรุนจึงจะมีอาการบ่งบอกว่าเป็นโรคนี้ เช่น ตัวเตี้ยลงเร็ว
ปีละมากกว่า 1 ซม. กล้ามเนื้อลีบเล็กลง กระดูกสันหลังโก่งงอ
หรือคด มีอาการปวดหลังเป็นเองหายเองสลับกันไป ในรายที่
กระดกูสะโพกหกัอาจถงึแกชี่วติได ้ 50 % และ 50 % ทีร่อดจะ
พิการถึงคร่ึงหน่ึง ดังน้ันกว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคกระดกูพรุน ร่างกาย
ก็จะเริม่พิกลพิการแล้ว จึงนับว่าเป็นภัยมืดท่ีรุกเงียบ อย่างแทจ้ริง

โรคกระดกูพรนุ (Osteoporosis) ภยัมดืทีร่กุเงยีบ

ท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกโปร่งบาง
กระดกูพรนุ มากแคไ่หน

1. อยู่ในวัยหมดประจำเดือน หรือสูงอายุ (ท้ังชายและหญิง)
2. เปน็ชาวเอเชยีและคนผวิขาว
3. มีประวติัโรคกระดกูพรุนหรอืหกล้มแล้วมีกระดกูหัก

ในครอบครวั เช่น มารดา พ่ีสาว หรอืน้องสาว
4. รูปรา่งเล็ก และผอมบาง
5. รับประทานอาหารทีมี่แคลเซยีมไมเ่พียงพอ

กระดกูปกต ิ            กระดกูพรุน
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6. รับประทานอาหารโปรตนีและรสเคม็มากเกินไป
7. ไมอ่อกกำลังกาย
8. สูบบหุรี ่หรอื ด่ืมสุรา
9. ใช้ยาสเตียรอยด์ ยากันชัก หรือได้รับฮอร์โมน

ธยัรอยดข์นาดสงูเปน็เวลานาน
10. มีโรคเรือ้รัง เช่น ข้ออักเสบ และ โรคไต
ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงข้างต้นหลายข้อ ต้องระวังหมั่น

ติดตามตรวจสภาวะกระดูกของตนเอง และป้องกันโรคกระดูกพรุน
แตเ่น่ินๆ ก่อนทีจ่ะเกดิกระดกูหกัหรอืเกิดความพกิาร
ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นโรคกระดูกโปร่งบาง
กระดกูพรนุ หรอืเปลา่

จะทราบวา่เป็นโรคกระดูกโปร่งบาง กระดูกพรุน หรือไม่
ต้ังแตร่ะยะแรกดว้ยวธีิง่ายๆ

1. วดัส่วนสงูปลีะครัง้ จะไดรู้ว้า่ทา่นเตีย้ลงหรอืไม่
2. ทา่นมีอาการปวดหลงับอ่ยๆ หรอืไม่
3. ทา่นมีกระดกูหกังา่ยหรอืไม ่ เปน็ ๆ หายๆ กระดกู

สันหลังงอ หรอืคด ตัวเอียง หรอืไม่
4. กล้ามเน้ือลีบเลก็ลงหรอืไม่
ปจัจบุนัแพทยส์ามารถวนิิจฉยัโรคกระดกูพรนุไดโ้ดยที่

ไม่ต้องรอให้กระดูกหักเสียก่อน โดยการวัดความหนาแน่นของ
เนื้อกระดูก การตรวจนี้ใช้แสงเอกซเรย์ที ่มีปริมาณน้อยมาก
ส่องตามจุดที่ต้องการตรวจแล้วใช้คอมพิวเตอร์คำนวณหาค่า
ความหนาแน่นของกระดูก เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
การวัดหามวลกระดูก เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการวัดหา

มวลกระดูกเป็นวิธีที่ง่ายมากใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีก็รู ้ผล
ไมต้่องเตรยีมตวัอะไรเปน็พิเศษ ไมเ่จบ็ไมป่วด ถ้าผลมวลกระดกู
มีค่าน้อยกว่ามาตรฐานมาก แสดงว่าท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิด
กระดกูหกัมาก
การปอ้งกนัโรคกระดกูโปรง่บาง กระดกูพรนุ

วิธีที่ดีที่สุด คือ การเสริมสร้างเนื้อกระดูกของร่างกาย
ให้มากที่สุดตั้งแต่อายุยังน้อยแต่ทุกคนไม่ว่าจะมีอายุเท่าไรก็ตาม
ควรให้ความสนใจในการป้องกันโรคกระดูกพรุนด้วยการปฏิบัติตน
ดังนี้

1. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมูต่ามหลกัโภชนาการ
2. รบัประทานอาหารทีมี่ธาตแุคลเซยีมสูง
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นการสร้าง

กระดกูและลดการสลายตวัของเนือ้กระดกู
4. ไม่ควรรับประทานเน้ือสัตว์มากเกินไป หรือรสเค็มจัด
5. หลกีเล่ียงการสบูบหุรีแ่ละการดืม่สุรา
6. ไมค่วรดืม่ชา หรอืกาแฟมากกวา่วนัละ 2 แกว้
7. หลกีเล่ียงการใชย้าบางชนดิ เช่น สเตยีรอยด ์ และ

ยาลูกกลอน
แหลง่แคลเซยีมจากอาหารมใีนอาหารชนดิใดบา้ง ?

แบง่อาหารทีมี่แคลเซยีมเปน็หมวดๆ ดังน้ี

หมวดที ่1 เน้ือสัตว ์เช่น ปลารา้, กุ้งแหง้, ปลาลิน้หมา
หมวดที ่2 พืช เช่น ใบชะพล,ู เหด็หอม, ดอกแค,

ผักกระเฉด, ยอดสะเดา, ใบโหระพา,
ผกัคะนา้, ถ่ัวแดง, เม็ดบวั, เตา้หู,้ ถ่ัวเหลอืง
(น้ำเตา้หูไ้มค่่อยมแีคลเซยีมตอ้งทานเนือ้เตา้หู้
จงึจะไดแ้คลเซยีมมาก)

หมวดที ่3 นม เช่น นมผง, เนยแขง็, นมอัดเม็ด, ไอศกรมี
(นมเปรีย้วมแีคลเซยีมนอ้ย)

หมวดที ่4 เคร่ืองปรงุ เช่น กะป,ิ ใบมะกดู, พริกแหง้
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หากได้รับแคลเซียมจากอาหารไม่เพียงพอ ควรได้รับ
แคลเซี่ยมเสริมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ

ความต้องการแคลเซ่ียมเพ่ือป้องกันกระดูกโปร่งบาง
กระดูกพรุนในแต่ละช่วงอายุ

ปรมิาณทีบ่รโิภค
200 ซซี ี(1 กล่อง)

1/2 ถ้วยตวง
1 ช้อนโตะ๊
1 ก้อน

1/2 ถ้วยตวง

แคลเซยีม (มก.)
230-292

329
138
290
105

ชนดิของอาหาร
นมสด รสจดื
ปลาช่อนทะเลแหง้ทอด
กุ้งแหง้ตวัเล็ก
เตา้หูข้าวออ่น
คะน้าผัด

หากทา่นเปน็โรคกระดกูโปรง่บาง จะทำอยา่งไร
จึงจะป้องกันไม่ให้กลายเป็นโรคกระดูกพรุนในอนาคต

1. ร ับประทาน
อาหารท่ีมีปริมาณแคลเซ่ียม
สูงให้เพียงพอ ถ้าไม่พอ
ควรได้รับแคลเซี ่ยมเสริม
โดยเฉพาะผูสู้งอายุ

2. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการ
ออกกำลังกายท่ีมีน้ำหนักกดลงบนกระดูกจะช่วยป้องกันการทำลาย
กระดูกและช่วยในการเสริมสร้างกระดูก การออกกำลังควรทำ
อย่างถูกวิธีเหมาะสมกับวัยของตนเอง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตราย
โดยสามารถขอคำปรกึษาจากแพทย์

3. การไดร้บัแคลเซีย่มและวติามนิดี คงจะไมเ่พียงพอ
มีความจำเปน็จะตอ้งไดร้บัยาเพือ่ปอ้งกนัการสลายกระดกู ไดแ้ก่
ฮอร์โมนเอสโตรเจน แคลซิโทนิน และยาบิสฟอสโฟเนท เช่น
ไรซิโดรเนท ยาเหล่านี้ควรได้รับอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของ
แพทย์

การปฏบิตัติามหลกั 3 ประการ จะชว่ยลดความเสีย่ง
ตอ่การเกดิกระดกูหกั ทำใหท้า่นมีคุณภาพชวีติด ีเหมาะสมกบัวยั
สามารถพึง่ตนเองได ้ไม่เป็นภาระแกบุ่คคลรอบขา้ง

วนัละ 600 ม.ก.
วนัละ 800 ม.ก.
วนัละ 1,200 ม.ก.
วนัละ 800 - 1,000 ม.ก.
วนัละ 1,500 – 2,000 ม.ก.
วนัละ 800 – 1,000 ม.ก.

ทารก
เด็ก
วยัรุน่
ผูใ้หญ่
วัยหมดประจำเดือน
ผูสู้งอายุ

ปรมิาณแคลเซยีมในอาหาร เช่น

ทีม่า : มูลนิธิโรคกระดกูพรนุแหง่ประเทศไทย
ในพระอปุถมัภ์ของสมเดจ็พระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากัลยาณวิฒันา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์



26      
   

หวัใจแม  พระคุณอนัสงูสดุของแม   

พระธรรมโกศาจารย ์(ปญัญานนัทภกิขุ)
วัดชลประทานรงัสฤษฏ์

คำว่า แม ่ ก็คือ เพศสตรีผู้ให้กำเนิดแก่ลูก ให้ความ
ปรารถนาดตีอ่ลูก ยอมเสียสละทกุส่ิงทกุอย่างแมชี้วติ...เพ่ือลูก

แม่ทุกคนมีลูก และลูกก็มีแม่ แม่น้ันจะรว่มทุกข์ร่วมสุข
กับลกู แมจ้ะดกึด่ืน จะงว่ง จะออ่นเพลีย จะหนาวจะรอ้นอย่างไร
แม่จะคอยปรนนิบัติ คอยเอาใจใส่ดูแลลูกมิให้ได้รับอันตราย
อุตส่าห์อดทนเพ่ือลูก ลำบากก็เพ่ือลูก วันๆ แม่จะวุ่นวายรับผิดชอบ
กับเดก็ตวันอ้ยๆ แม่คงเหนือ่ยมาก แตก็่มีความสขุ

มีคำกล่าวว่า...
• เม่ือลูกรอ้งแมต้่องสะดุง้ตืน่
แมดึ้กด่ืนลำบากสกัเพียงไหน
ดูแลลกูย่ิงกวา่เทพองคใ์ด
ทา่นจงึไดน้ามวา่เทพในบา้นเรา

ทราบไหมว่า แม่ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องนานถึง
9 เดือน จะกินอะไรก็ต้องระวังมิให้ไปกระทบกระเทือนกับลูกในท้อง
จะยืน เดิน นั่ง นอน...ก็ค่อยๆ ระมัดระวังทุกอิริยาบถ คิดไว้
เสมอว่าเมื่อใดหนาแม่จะสบาย ถ้าเจ้าเติบโตก็หวังให้เจ้าได้รับ
ปรญิญา จบออกมาจะตอ้งไดง้านทำ มีเงินใช ้มีบ้านอยู่ มีรถขบัขี่
และใหมี้คู่อุปถมัภ์ คนอ่ืนเขาจะไดไ้มดู่ถูกดูแคลน เวลาแมส้ิ่นใจ
หวงัใหเ้จา้ช่วยปดิตา แตลู่กบางคนไปมคีรอบครวั มีอาชีพก็กลับ
ทำเปน็ลืมไมรู่จ้กัแม่

เวลาแม่ว่ากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ถูก ก็ควรรับฟังท่าน
แต่บางคนหาว่าท่านเป็นศัตรูเสียอีก ยามที่แม่มีเงินทอง มี
ทรัพย์สมบัติ ที่ดินไร่นา จะหมั่นเข้ามาหาพูดดีกับแม่ อยากได้
อ้ายโน่น อยากได้อ้ายนี่ เมื่อแม่แบ่งให้ ยกสมบัติให้บางส่วน
นานไป...ก็ลืม ไม่ไปหา ผู้เป็นแม่ได้แต่ตั้งตารอคอยมองหาลูก
เม่ือไรหนอจะมา แตภ่าพน้ันก็เลือนลางหายไป

สวรรค์อยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จัก แต่สวรรค์ของแม่ก็คือ
ผกูตดิอยู่กับลกูทกุคน และไดเ้หน็ลูกทีม่คีวามสขุ หวัใจแมมี่ลูก
แตห่วัใจลกูค้นหาไมเ่จอแม ่แมมี่แตใ่ห ้ลูกน้ันมีแตคิ่ดจะเอา

วันเวลาผ่านไป ลูกท้ิงแม่อยู่เดียวดาย แม่บางคนยากจน
เข็ญใจ เพราะสังขารเข้าวัยชรา แม่คอยมองหาลูก เช้าก็ห่วง
บ่ายก็หวง ดวงใจแม่มีเจ้าตลอดเวลาตั้งแต่เจ้าเกิดมา มีใครบ้าง
ทีร่กัเจา้เทา่มารดา

ลูกทกุคน อย่าทำใหแ้มไ่มส่บายใจ หา้มอวดด ีเถียงดา่
ตะคอกใส่แม่ ดูถูกดูแคลนยามท่านชราภาพ อย่าให้แม่ต้องร้องให้
เพราะเรา ลูกบางคนก็เอาคำว่าลำเอียง มาใช้กับแม่ ว่าทำไมรัก
คนน้ันมาก รกัคนน้ีน้อย ลูกทีดี่ตอ้งไมมี่คำวา่ลำเอียง เพราะเขา
กลัวตกนรก กลัวความซวยไปตลอดชีวิต เขารู้เต็มใจว่า แม่คือ
พระในบ้าน บางคนไปหาพระนอกบ้านมาบูชา แต่ลืมพระที่อยู่
ใกลต้วัในบา้นเรา
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ก่อนนอนทุกคร้ังลูกบางคนไม่เคยกราบระลึกถึงพระคุณ
ท่านท้ังสองเลย หรือว่านอนธรรมดาทีเ่ขานอนกัน ตอนทีแ่ม่มีชีวิต
อยู่เขาไม่เข้าใจถึงพระคุณความดีของแม่ แต่วันที่แม่นอนอยู่ใน
โลงศพแล้ว พ่ึงจะรูว่้าแม่น้ันหาไม่ได้อีกแล้วในโลกน้ี และยังมีไหม
ทีลู่กรกัแมสุ่ดหวัใจ หรอืเปน็เพียงรกัธรรมดาทีเ่ขา รกักันเทา่น้ัน

• คำว่าแม ่มแีตใ่ห้
ใหก้ำเนดิเกดิมา
ใหก้ารศกึษาและเลีย้งดู
ใหค้วามรกั

ใหค้วามรู้
ใหท่ี้อยู่
ใหใ้ช้แรงงาน
ใหผ้ลาญทรพัย์สิน
ใหอ้าหารกนิ
ใหท้ั้งน้ำตา
ใหเ้หนอืฟ้า
ใหเ้หนอืดิน...จนสิน้ใจ ฯลฯ
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จากการสำรวจความต้องการ และวิเคราะห์กลุ ่ม
ตวัอยา่งสมาชกิ กบข. จากทัว่ประเทศ สามารถจดัแบง่นโยบาย
สวสัดิการในปน้ีี เปน็ 3 ส่วน ไดแ้ก ่การลดคา่ใชจ้า่ย การเพิม่
รายได ้และการสรา้งความสขุ กบข. จึงรว่มกบั บรษัิทบรหิาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) สมาคมธุรกิจท่องเท่ียว
ภายในประเทศ (สทน.) และบรษัิท ซีพี เอฟ เทรดดิง้ จำกดั
ร่วมกันจัดทำ 3 โครงการ ในคอนเซ็ปท์ “โชว์บัตร รับสิทธ์ิ” ดังน้ี

1. โครงการบา้น บสก. เพ่ือสมาชกิ กบข. ปี 2553
สมาชิก กบข. สามารถซื้อทรัพย์ของ บสก. อาทิ บ้านเดี่ยว
ทาวนเ์ฮ้าส์ อาคารพาณชิย์ หอ้งชดุพักอาศัย ฯลฯ ไดใ้นราคา
และเง่ือนไขพิเศษ โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธ์ิ
ทรัพย์ทุกรายการ และได้รับส่วนลดเพ่ิมอีก 5% จากราคาอนุมัติ
ขาย ส่วนกรณีซื ้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก. สำหรับ
อสังหาริมทรัพย์ราคา ไม่เกิน 2 ล้านบาท สมาชิก กบข. ชำระเงิน
มัดจำเพียง 10% สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 10 ปี และรับอัตรา
ดอกเบีย้พิเศษ MLR – 3% ตลอดอายสัุญญา

2. โครงการบัตรเดียว เที่ยวทั่วไทย สมาคมธุรกิจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) โดยการสนับสนุนจากการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบแพ็คเกจท่องเท่ียวราคา
พิเศษสำหรับสมาชิก กบข. เพียงแสดงบัตรสมาชิก กบข. เม่ือจอง
แพ็คเกจกับบริษัททัวร์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 30 แห่ง โดยมี
โปรแกรมการเดนิทางทีห่ลากหลายทัง้น้ำตก ภูเขา ทะเล ทำบญุ
หรือวัฒนธรรม เพื่อรองรับและตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของ
สมาชิก กบข. ท่ัวประเทศ

3. โครงการส ิทธ ิพ ิเศษร ้านซีพ ี เฟรชมาร ์ท
มอบสทิธพิิเศษ 2 ตอ่ ใหกั้บสมาชกิ กบข. ต่อแรก เม่ือสมัคร
บัตรสมาชกิ ซีพี จะไดรั้บบตัรสมาชกิโดยฟรค่ีาธรรมเนยีม 200
บาท ต่อที ่สอง รับส่วนลดสำหรับการซื ้อสินค้าราคาปกติ
โปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษประจำเดือน และทุกครั้งที่สมาชิก
กบข. ใช้จ่ายผ่านบัตรจะได้รับแต้มสะสมเพ่ือนำมาแลกซ้ือสินค้า
และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ มากมาย โดยสมาชิก กบข. สามารถซ้ือสินค้า
ราคาประหยดัไดท่ี้ร้านค้า ซีพี เฟรชมารท์ทกุสาขาทัว่ประเทศ

ทั้งนี้ สมาชิก กบข. ที่สนใจรับสิทธิประโยชน์จาก
สวัสดิการดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์
กบข. ที ่www.gpf.or.th หรอืสอบถามไดท้ีฝ่า่ยบรกิารขอ้มูล
สมาชิก กบข. โทร.1179 กด 6

กบข. ผนกึ 3 พันธมติร  บสก.  สทน. และซพีี

เฟรชมารท์  พร้อมใจจดัสวสัดกิารชดุใหญ่

สำหรับสมาชกิ กบข. ครบเครือ่งเรือ่งบา้น อาหาร และทอ่งเทีย่ว
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     พธีิจดุเทยีนชัยถวายพระพรชยัมงคล
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สงิหาคม 2553

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยม ีนายชวรตัน ์ชาญวรีกูล รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย นายมงคล
สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง นางพยอม สุระสัจจะ อุปนายกสมาคมแมบ้่านมหาดไทย ฝ่ายประสานงานภาครฐั นางพัชรินทร์
ชวลติ อุปนายกสมาคมแมบ่า้นมหาดไทย ฝา่ยส่งเสรมิอาชพี รว่มในพธิ ีณ ตกึสันตไิมตร ีทำเนยีบรฐับาล


