สรุปประเด็นศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
วันศุกรที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

*******************************************
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” มีเนือ้ หาโดยสรุป ดังนี้
หัวขอ

รายละเอียด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงดํารงฐานะ
ทั้งพระอัครมเหสีที่ทรงติดตามรัชกาลที่ ๙ โดยทรงรวมทุกขสุข และทรงสนับสนุน
พระราชกรณี ยกิจนานัปการ อีกทั้งทรงเปนพระราชมารดาผูประเสริฐ ทรงอบรม
สั่ งสอนพระราชโอรส พระราชธิ ดา ให ตระหนั กในหน าที่ อั นพึ งทรงบํ าเพ็ ญ ต อชาติ
บ านเมื อ ง และอาณาประชาราษฎร และทรงเป น “แม ข องแผ น ดิ น ” ประกอบ
พระราชกรณียกิจเพื่อใหราษฎรมีความปกติสุข บานเมืองมีความมั่นคง ซึ่งทรงยึดถือ
“ศาสตรพระราชา” เปนหลักการทรงงาน อาทิ ๑) ทรงใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาในชนบทและชุมชน ที่เปนพื้นฐานของประเทศ แหลงอาหาร และเกษตรกรรม
ของทั้ ง ประเทศ ๒) ทรงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาด า นจิ ต ใจ อั น นํ า ไปสู
ความสันติสุข และการพัฒนาอยางยั่งยืน ๓) ทรงใหความสําคัญกับการใหโอกาสแกราษฎร
ใหไดรับการพัฒนา และมีสวนรวมอยางเทาเทียม โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา
ภายใต พระบรมโพธิ สมภาร เป นต น ทั้ งนี้ สมเด็ จพระเจ าอยู หั วทรงมี พระราชปณิ ธาน
อันแนวแนที่จะทรง “สืบสาน รักษา ตอยอด” หลักการทรงงาน และศาสตรพระราชา
ดังกลาวเพื่อสรางประโยชนสุขใหกับปวงชนชาวไทยทุกคน
เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ รัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยรวมกิจกรรม
เพื่ อเฉลิ ม พระเกี ยรติ และแสดงความจงรักภั กดี ดวยการประดับ ธงชาติ ไทยคูกั บ
ธงพระนามาภิไธย ส.ก. พระฉายาลักษณ และตั้งเครื่องราชสักการะตามหนวยงาน
อาคาร บ า นเรื อ น พร อ มจั ด สถานที่ ล งนามถวายพระพร ตลอดเดื อ นสิ ง หาคม
โดยในวัน อาทิ ตย ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิ ญ รวมพิ ธีถวาย
เครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และรวมรองเพลงสดุดีพระแมเจา
อยางพรอมเพรียงกันทั่วประเทศ
สําหรับวันแมแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานคําขวัญ ความวา “เมื่อเรา
รวมกําลังกันทั้งชาติ ยอมสามารถชวยไทยไขปญหา ผนึกแรงหลอมรวมรวมปญญา
จักนําพาชาติตนรอดพนภัย” ซึ่งเปนสัจธรรมที่ไดพิสูจนใหทั้งโลกไดเห็นพลังแหง
ความสามั ค คี ข องคนในชาติ จากความสํ า เร็ จ ในการกู ภั ย ที ม เยาวชนหมู ป า ที่
ถ้ําหลวง – ขุนน้ํานางนอน จ.เชียงราย และโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ดวยหัวใจ”
ของสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ชวยปลูกฝงจิตสาธารณะใหกับประชาชน และเยาวชนไทย
ขอเชิญชวนพี่นองประชาชนทุกทาน รวมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
๒. งานศิลปาชีพประทีปไทย
สมเด็ จ พระนางเจาสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ชกาลที่ ๙ ในงาน “ศิ ล ปาชี พ
OTOP กาวไกลดวย
ประที ปไทย OTOP ก าวไกลด วยพระบารมี ” ระหว างวั นที่ ๑๑ – ๑๙ สิ งหาคม ๒๕๖๑
พระบารมี
ณ อาคารชาเลนเจอร ๑–๓ อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ เปนไปตามแนวทางของการสงเสริมศิลปาชีพ
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ไดทรงริเริ่มไว
๑.วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙

สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
-

-

๒

หัวขอ
๓. การบริหารจัดการขยะ

๔. การบริหารจัดการน้ํา

รายละเอียด
ปจจุบันประเทศไทยอยูในอันดับ ๖ จาก ๑๐๐ ประเทศที่ประสบปญหาเรื่อง
การจั ดการขยะ ซึ่งเป น เรื่องรายแรง โดยมี ข ยะรูป แบบตางๆ ที่ ส งผลกระทบต อ
สิ่ งแวดล อ ม ได แ ก กล อ งโฟมบรรจุ อ าหาร วั น ละ ๑๓๘ ล านใบ กระดาษชํ าระ
เกือบ ๔ ลานตันตอป ถุงพลาสติก ๕,๓๐๐ ตันตอป ขวดพลาสติก มากกวา ๓,๘๐๐
ลานใบตอป หลอดพลาสติก ๕๐๐ ลานหลอดตอวัน และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งที่ยอย
สลายได และยอยสลายไมได ซึ่งเกิดจากทั้งคนในชุมชน และนักทองเที่ยวชาวไทย
และตางประเทศ ดังนั้น จึงมีการสรางการมีสวนรวมในการลดขยะพลาสติกในแหลง
ท อ งเที่ ย วด ว ยความร ว มมื อ ระหว า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในลักษณะพลังประชารัฐภายใตโครงการ “เที่ยวไทยเท ไมสรางขยะ ลดโลกเลอะ”
ที่มุงเนนการรณรงคปลูกจิตสํานึกและรับผิดชอบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หรือ
“การทองเที่ยวแบบรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” นอกจากนี้ยังมีโครงการ
จัดการพลาสติกและขยะอยางยั่งยืน และไดเนนย้ําในสถานที่ราชการตองขจัดขยะให
ไดมากที่สุด ในภาคประชาชนมีกลุม “Trash Hero” โดยขอตั้งชื่อใหวา“ผูพิทักษโลก
ใหปลอดขยะ” รวมแกไขปญหาขยะชุมชน ชายหาด และพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้มี
สมาชิกกวา ๑ แสนคน กําจัดขยะไดเกือบ ๖ แสนกิโลกรัม ขอชื่นชมและเปนกําลังใจ
ในการรักษาสิ่งแวดลอม
การจัดการขยะอินทรียก็เปน อีกเรื่องที่สําคัญ โดยขยะตองถูกแยกอยางมี
ประสิทธิภาพตั้งแตตนทาง ซึ่งจะสามารถนําไปใชประโยชนไดมากขึ้น อีกทั้งปญหา
การทิ้งขยะนอกพื้นที่ที่เตรียมไวเปนสิ่งสําคัญที่สุด หลักการสําคัญในการจัดการ คือ
“ขยะเกิดที่ไหน ตองกําจัดที่นั่น” โดยจะมีโรงกําจัดขยะกวา ๓๐๐ แหง กระจายใน
ทุกจังหวัดและ กทม. เพื่อลดการขนยายขยะไปกําจัดในพื้นที่ระยะไกล ซึ่งไมคุมคา
ตอการลงทุนของภาคเอกชน โดยมีสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบตามกฎหมาย
รั ฐ บาลเน น การบริ ห ารจั ด การน้ํ า แบบบู ร ณาการ ทั้ ง ในเรื่ อ งแผนงาน
โครงการ งบประมาณ เครื่องมือ และระบบตางๆ เพื่อความเปนเอกภาพ สําหรับ
การเตรียมการรับมือและแกไขปญหาน้ําทวม และน้ําแลง ตองพิจารณาไปพรอมกัน
โดยตองคํานวณการเก็บกักน้ําใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําทุกมิติประกอบกับ
การพยากรณอากาศ ซึ่ง ๓ ปท่ีผานมามีการบริหารจัดการที่ดี จากน้ําทวมมากเปน
น้ําทวมนอย จากน้ําทวมนานเปนน้ําทวมไมนาน
สถานการณน้ําปจจุบัน
๑. ภาคเหนือและภาคกลาง ไมมีปญหาเนื่องจากการบริหารจัดการดวยมาตรการ
ที่หลากหลาย เชน การกําหนดพื้นที่ ๑๒ ทุงในพื้นที่ภาคกลางเปนแกมลิงรองรับน้ํา
โดยสงเสริมใหทําการประมงทดแทนการทํานาในชวงที่มีอุทกภัย หรือน้ํามาก
๒. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้เริ่มคลี่คลายจากระดับแมน้ําโขงเริ่มลดลง
แตเขื่อนน้ําอูน จ.สกลนคร ยังอยูในภาวะวิกฤติ ตองเรงระบายน้ําออกในปริมาณ
ที่เหมาะสม โดยมีมาตรการตางๆ ในแผนเผชิญเหตุทั้งขั้นตอนการปองกัน การฟนฟู
และการเยียวยา เพื่อชวยเหลือพี่นองประชาชนและเกษตรกร
๓. ภาคตะวันตก เขื่อนแกงกระจาน และเขื่อนวชิราลงกรณ ยังอยูในสถานการณ
ที่นาเปนหวง ระดับน้ําสูง โดยเขื่อนแกงกระจานไดมีการพรองน้ําลวงหนาแลว ๔๒%

สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ
-

-

๓

หัวขอ

๕. ราง พ.ร.บ.ขาว

๖. การลงทุนโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ

รายละเอียด
โดยไมมีผูไดรับผลกระทบ แตเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ฝนตกกวา ๑๐๐ มิลลิเมตร ทําให
ปริมาณน้ําเต็มเขื่อน จึงตองมีการระบายน้ําเพิ่ม โดยอาจจะมีน้ําทวมบาง ซึ่งเปน
สถานการณตามธรรมชาติ
สําหรับแมน้ําเพชรบุรีขณะนี้ไดเสริมคันกั้นน้ําในพื้นที่ลุมต่ําเพื่อปองกันน้ําลนตลิ่ง
และขุดลอกทายแมน้ํา รวมทั้งเรงขุดคลองระบายน้ํา D9 เพื่อใหน้ําระบายไดเร็วขึ้น
ซึ่งสามารถระบายน้ําไปไดในระดับหนึ่ง โดยยังมีอีก ๑ หรือ ๒ เสนทางน้ํา หากทําได
ก็จะสามารถพรองน้ําไดมากขึ้น และมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เครื่องผลักดันน้ํา ซึ่งมี
จํ านวนมากพอสมควร ขณะที่ ก ารสรา งเขื่ อ น สร า งแก ม ลิ ง หรื อ ทางระบายน้ํ า
จําเปนตองสรางเพิ่มในทุกภาค จึงตองขอความรวมมือจากภาคประชาชนเจาของ
ที่ดินที่อยูในแผนการจัดสราง
ป จ จุ บั น ได จั ด ตั้ งศู น ย เฉพาะกิ จ ชั่ วคราวในภาวะวิก ฤติ สํ าหรับ การบริห าร
จัดการน้ํา เพื่อบูรณาการขอมูล คาดการณสถานการณน้ําสําหรับจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามชวงเวลาเพื่อรองรับความรุนแรงทุกระดับที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแจงเตือนพื้นที่
ที่อาจไดรับผลกระทบใหชัดเจน อาทิ การชวยเหลือ การเคลื่อนยายประชาชน ทั้งนี้
ในบางกรณี ทองถิ่น กํานัน ผูใหญ บานตองมีการตัดสินใจเพื่ อชวยดูแลประชาชน
รวมกับรัฐบาล
ชวงที่ผานมากอนการลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี มีรายงานขาวที่อาจจะเกินความเปนจริง
เชน การระบายน้ําผาน Spill-way จนเกิดความตื่นตระหนกกระทบตอเศรษฐกิจ
ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ความเป น จริ ง เกิ ด ผลกระทบแค บ างพื้ น ที่ ไม ใ ช ทั้ ง จั ง หวั ด จึ ง ขอให
สื่อมวลชนชวยแกไขขอมูลใหถูกตองดวย
การจัดทํา พ.ร.บ.ขาว ที่สภานิติบัญญัติรางขึ้นนั้น ขณะนี้อยูในขั้นตอนการ
พิ จารณาในประเด็ นที่ วาเราจะมีคนดูแลการประกอบการขาวไดอยางไร ทั้ งเกษตรกร
และผูคาขาว ทั้งในเรื่องการผลิต แปรรูป การตลาด โดยพิจารณาวากลไกที่มีอยูใน
ทุกวันนี้เพียงพอหรือไม โดยปจจุบันมีกรมการขาวที่จัดทํายุทธศาสตรขาวของประเทศ
มีก ารสนั บ สนุ น การศึ ก ษาและวิจั ยพั น ธุขาว การถายทอดความรูแ ละเทคโนโลยี
รวมถึงการจัดการผลผลิต โดยมีการขึ้นทะเบียนการปลูกขาวในทุกจังหวัด ทุกอยางมี
ขอมูลทั้งหมดหรือที่เรียกวา “Big Data” เพื่อมาบริหารรวมกันแลวจัดทําแผนการ
ผลิตขาวครบวงจร โดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการผลิต
และการตลาดขาวครบวงจร (ดานการผลิต) ประกอบดวยภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อวางแผนการผลิตจนถึงการตลาด และมีการบริหารโดยคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการขาว (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีกรอบนโยบาย
แผนงาน และมาตรการทั้ งระบบ บู ร ณาการหน วยงานที่ เกี่ ยวข อ งทุ กหน วยงาน
เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการขาวทั้งระบบอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น พ.ร.บ.ขาว
จะตองพิจารณาอยางรอบดาน และรับฟงความคิดเห็นจากภาคสวนที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทาง
ธนาคารโลกประกาศผลการจั ด อั นดั บความสามารถด านโลจิ ส ติ กส
ประจําป ๒๕๖๑ โดยประเทศไทยอยูในอันดับที่ ๓๒ จาก ๑๖๐ ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น
๑๓ อันดับ เปนอันดับ ๒ ของอาเซียน และอันดับ ๗ ของเอเชีย ซึ่งเปนผลสัมฤทธิ์

สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ

-

-

๔

หัวขอ

รายละเอียด

เชิงประจักษของการบริหารงานอยางมียุทธศาสตร และความเอาจริงเอาจังของรัฐบาล
และทุกฝายรวมกัน โดย ๒ ปที่ผานมาไดขับเคลื่อนแผนงานและจัดสรรงบประมาณ
ในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ จนสามารถมองเห็น
เปนรูปธรรมวาในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น ทั้งรถไฟรางคู รถไฟความเร็วสูง ทาเรือ
การขยายสนามบิน ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับการประเมินจากธนาคารโลก โดยการลงทุนได
พิจารณาประเด็นกฎหมายใหสอดคลองกับปจจัยแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
ของโลก ทั้งนี้ ในเรื่องงบประมาณลงทุนไดมีกฎหมายควบคุมไมใหกอหนี้สาธารณะ
เกินรอยละ ๖๐ ตามที่ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดไว
โดยเงินลงทุนในปจจุบันนั้นมาจากทั้งภาครัฐ รวมกับเอกชน (Public Private Partnership
: PPP) หรือเอกชนลงทุนเอง และไมไดมุงใหประโยชนเฉพาะนายทุน แตไมวาใคร
ลงทุนรัฐตองไดประโยชน ประชาชนไดรับการบริการ สามารถเขาถึงรัฐสวัสดิการ
และเตรียมพรอมที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุในวันขางหนา
การแกไขปญหาจราจรตองแกปญหาทั้งระบบ อาจตองมีระบบขนสงเพิ่มขึ้น
๗. การแกไขปญหาจราจร
ทั้งในและนอกกรุงเทพฯ ทั้งรถไฟฟา รถไฟ รถเมล ถนน ทาอากาศยาน ทาเรือ โดยตอง
สรางความเชื่ อ มโยงแบบไรร อยต อ ขณะนี้ ทั้ งในเขตเมื อ งและ กทม. อยู ระหวาง
การกอสรางอาจเปนเหตุใหรถติดในหลายเสนทาง ซึ่งกําลังพยายามแกปญหาอยาง
เต็มที่
การปฏิรูปตามยุทธศาสตรชาติ ๖ ดาน จะมีการวางแผนโดยการจัดทําแผน
๘. การปฏิรูปตาม
แมบ ทเพื่ อนํ าไปสู การบริห ารจัดการที่ มีก ารดํ าเนิ น การเกี่ยวกั บ งบประมาณของ
ยุทธศาสตรชาติ
หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๙. การเลือกตัง้
การเลือกตั้งเปนกระบวนการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย แตทั้งนี้เพื่อให
การเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงเปนไปดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม จําเปนตอง
สรางภูมิคุมกัน สรางการมีสวนรวมใหกับประชาชนทุกภาคสวน โดยปลูกฝงคุณธรรม
ประกอบกับความรูความเขาใจที่ลึกซึ้ง โดยสิ่งที่ทุกคนตองเตรียมการ คือ การรักษาสิทธิ์
ของตนดวยการออกมาใชสิทธิ์ ไมใหใครละเมิดกฎหมายเลือกตั้ง และไมเพิกเฉยตอ
พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ ท ธิ์ข ายเสี ย ง เพื่ อ ให ได รัฐ บาลที่ มี ธรรมาภิ บ าลเข ามาบริห าร
ประเทศอยางมียุทธศาสตร
แม จ ะมี ร ายการศาสตร พ ระราชาฯ หรื อ การให สั ม ภาษณ กั บ สื่ อ มวลชน
๑๐. ชองทางการสื่อสารของ
ในประเด็นตางๆ แตยังปรากฏขอมูลขาวสารที่ผิดเพี้ยน บิดเบือนจากขอเท็จจริงอยู
รัฐบาล
ดังนั้ น หากมี ขอสงสัยสามารถรับขาวสารที่ เชื่อถือไดผานทางชองทางตางๆ ของ
รัฐบาล อาทิ ไลนแอด “ขาวจริงประเทศไทย” โดยกรมประชาสัมพันธ Facebook “สาย
ตรงไทยนิยม” โดยสํานักนายกรัฐมนตรี และ “ไทยคูฟา” โดยสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี แอปพลิเคชัน “G-News” โดยสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)
และรายการ“เดินหนาประเทศไทย” โดย คสช. และความรวมมือจากสถานีวิท ยุ
โทรทัศนทุกชอง
กดกด
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กลุมงานแผนงานยุทธศาสตร
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

