สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. 256๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
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๑. การให้ความช่วยเหลือ
จากเหตุการณ์นักฟุตบอลเยาวชนและผู้ช่วยโค้ชทีมหมูป่าอะคาเดมี แม่สาย 13 คน
ทีมนักฟุตบอลเยาวชนที่ ติดอยู่ภายในวนอุทยานถ้้าหลวง - ขุนน้้านางนอน อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ติดอยู่ภายใน วนอุทยาน เป็น เวลากว่า 17 วัน การค้นหาและการให้ความช่วยเหลือประสบความส้าเร็จไปด้วยดี
ถาหลวง - ขุนนานางนอน ด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
อาเภอแม่สาย จังหวัด พระราชทานก้าลังใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานทุกคนจนท้าให้การค้นหาประสบความส้าเร็จ
เชียงราย
ซึ่ง ภารกิจ การค้น หาและกู้ภัย เป็นการบูรณาการของพลังประชารัฐ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นปฏิบัติการกู้ภัยครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่มีเส้นแบ่งทางเผ่าพันธุ์ ชนชาติ
หรือศาสนา โดยจิตอาสาทั้งหมดล้วนท้างานร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การรักษา
13 ชีวิตในถ้้าจนประสบความส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
รัฐบาลต้องการที่จะด้าเนินการถอดบทเรียนให้เป็น “แผนบทเรียน” ที่มีการบันทึก
สิ่งที่ได้ด้าเนินการในภารกิจดังกล่าวที่อธิบายถึงกระบวนการคิด การบริหารจัดการ
การจัด ท้า แผนงานและแผนเผชิญ เหตุ รวมถึง ข้อ มูล ทางสถิติต่า ง ๆ จากบุค คล
และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จากทุกสาขา เช่น ธรณีวิทยา อุทกวิทยา การด้าน้้า
ในถ้้า การเจาะน้้าบาดาล การจัดการน้้าในพื้นที่ประสบเหตุ รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่
เพื่อประสิทธิภาพในการท้างานของศูนย์อ้านวยการร่วม จะต้องมีการบันทึกและถอด
บทเรี ย นอย่ า งเป็ นร ะบบ ตา มแ นว ท าง ก ารจั ด ก าร คว า มรู้ ( Knowledge
Management) เพื่อเป็นบทเรียนและให้การศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
รวมทั้ง สามารถน้ามาฝึกฝนทักษะ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้กับเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การจัดท้าแผนดังกล่าวจะต้องให้ความส้าคัญต่อการป้องกัน
การแก้ไขปัญหา และการฟื้นฟูพื้นที่ด้วย
การจัดท้าแผนบทเรียนดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในอดีต
และการป้องกันไม่ให้เกิดซ้้าในอนาคต พร้อมทั้งขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย
โดยการสร้างคู่มือส้าหรับนักท่องเที่ยว และการมี ไกด์ประจ้าถิ่นที่สามารถให้ความรู้
และค้าแนะน้าในการเที่ยวได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ การตรวจตราที่เข้มงวด มีระบบเตือนภัยและแผนเผชิญเหตุ รวมทั้ง
มีช่องทางการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ จะต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและหน่วยงาน โดยให้มีอุปกรณ์กู้ภัยประจ้าหน่วยที่มีความพร้อม ซึ่งจะต้อง
ด้าเนินการจัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งต้องมี
ข้อมูลทรัพยากรและผู้เชี่ยวชาญในการบรรเทาสาธารณภัยได้ตลอดเวลา และจะต้องมี
การซักซ้อมแผนปฏิบัติการให้มีความพร้อมอยู่เสมอด้วย
อีกประการหนึ่ง รัฐบาลต้องการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นห้องสมุดหรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต ซึ่งจะให้ถ้าหลวงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์การกู้ภัยของโลกเป็นครั้งแรก
เพื่อให้เป็นอนุสรณ์บทเรียนของการกู้ภัย โดยไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวซ้้ารอย
เหตุการณ์สึนามิที่เรื่องราวต่าง ๆ ได้สูญหายไปตามกาลเวลา ดังนั้น “พิพิธภัณฑ์ถ้าหลวง”
หัวข้อ
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จะเป็นบทพิสูจน์ถึงความยากล้าบากและสถานการณ์ที่ท้าทายความสามารถในการกู้ภัย
เพื่อเป็นความรู้แก่ทุกคนต่อไปและขอให้มีการเก็บรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัย
ไว้ด้วย เช่น อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงจดหมายที่ใช้ในการสื่อสาร เป็นต้น
และให้มีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การแสดงทิศทางการไหลของน้้า เป็นต้น
นอกจากนี้ ศูนย์อ้านวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้้าหลวง จะต้องเตรียมแผนรองรับ
การฟื้นฟูถ้าหลวงให้คงสภาพเดิมไว้อย่างดีที่สุดเพราะพื้นที่ถ้าหลวงเป็นทางระบายน้้า
และมีการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ โดยจะต้องด้าเนินการให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกร
น้อยที่สุด โดยรัฐบาลมอบแนวทางให้กับส้านักงานบริหารจัดการน้้ารับไปด้าเนินการ
ก่อนส่งมอบความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานปกติ ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะนี้
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นทีไ่ ด้รับรู้และรับทราบเพื่อจะ
ได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ด้วย
ส้าหรับ จ่าเอกสมาน กุนัน ถือเป็น “วีรบุรุษถ้้าหลวง” ที่สละชีพเพื่อภารกิจอย่างสุด
ความสามารถสมควรได้รับการยกย่องตลอดไป รัฐบาลขอขอบคุณอาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิ ต พิ พั ฒ น์ ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ที่ จ ะด้ า เนิ น การสร้ า งอนุ ส รณ์ ส ถานเพื่ อ ร้ า ลึ ก ถึ ง
เหตุการณ์การช่วยเหลือ 13 ชีวิต พร้อมทั้งสร้างอนุสาวรีย์ให้กับ “จ่าแซม” บริเวณ
ถ้้าหลวงโดยขอให้หารือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องด้วย รัฐบาลขอขอบคุณ
เกษตรกรที่ยินดีสละพื้นที่เพาะปลูกเพื่อรองรับน้้า ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือต่อไป และขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เข้ามาช่วยเหลือ
ภารกิจนี้ด้วย
๒. การเกิดอุบัติเหตุเรือ
ส้าหรับอีกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือ อุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวล่ม
ท่ อ งเที่ ย วล่ ม ที่ จั ง หวั ด ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของเพื่อนมนุษย์ สถานการณ์ปัจจุบันอยู่ในช่วง
ภูเก็ต
ของการฟื้นฟูและดูแลผู้ประสบภัย รัฐบาลไทยในฐานะเจ้าบ้านพร้อมแสดงความรับผิดชอบ
โดยจะด้าเนินการทุกขั้นตอน ทั้งการค้นหา พิสูจน์ทราบ ติดตามหาญาติ การประกันภัย
การส่งกลับ และอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งด้าเนินการ
ในทุกขั้นตอนให้เรียบร้อยโดยเร็ว พร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกฎหมาย
และจะด้าเนินการสร้างขวัญและก้าลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียต่อไป
ส้าหรับการค้นหาสาเหตุ รัฐบาลจะได้ด้าเนินการสืบสวนสอบสวนต่อไป พร้อมทั้ง
ก้าหนดมาตรการการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันเหตุและรักษาระดับ
มาตรฐานสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การก้ากับดูแลบริษัท
ผู้ให้บริการ การควบคุมการออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด การตรวจสอบมาตรฐานบริษัท
น้าเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยรัฐบาลจะด้าเนินการทบทวนและถอดบทเรียนที่เกิดขึ้น
เพื่อก้าหนดเป็นมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เช่น มาตรฐานการให้การบริการและเจ้าหน้าที่
ประจ้าเรือ การระวังป้องกัน การก้าหนดมาตรฐานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ประจ้าเรือและอุปกรณ์อ้านวยความสะดวก รวมถึงการป้องกันผู้ละเมิดมาตรฐานความ
ปลอดภัย โดยจะด้าเนินการบูรณาการระหว่างหน่วยงานความมั่นคง และกรมเจ้าท่า
เช่น กองทัพเรือจะด้าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้ฝ่าฝืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
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เกิดขึ้นได้ ในส่วนของความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขอให้ผู้ประกอบการ
ตรวจตราให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และต้องมีการฝึกซ้อมการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินด้วย
รวมทั้งต้องมีการแนะน้าการใช้อุปกรณ์ประจ้าเรือให้ถูกต้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้วย
ทั้งนี้ รัฐบาลจะด้าเนินการตรวจสอบมาตรฐานของบริษัทน้าเที่ยวให้เป็นไปตาม
กฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป พร้อมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ด้าเนินการบังคับใช้กฎหมาย
โดยเคร่งครัดด้วย หากพบการทุจริตรัฐบาลจะด้าเนินการลงโทษโดยเด็ดขาด
๓. กิจกรรมในวัน เฉลิม
เนื่องในโอกาสทีเ่ ดือนกรกฎาคมเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยทีจ่ ะได้เฉลิมฉลอง
พระชนมพรรษา
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แต่งกายสีเหลืองตลอดทั้งเดือนโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเชิญชวนร่วมกันปลูกป่า
และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติด้วยการปลูก “ต้นรวงผึ้ง” อันเป็นต้นไม้ประจ้าพระองค์
มีดอกสีเหลืองเป็นสีประจ้าวันพระราชสมภพและจะผลิดอกในช่วงวันพระราชสมภพด้วย
ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อพระองค์เสด็จพระราชด้าเนินประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่าง ๆ
จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อสิริมงคลแก่ราษฎรในพื้นที่
นอกจากนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนปลูกต้นไม้ประจ้าจังหวัดและไม้ยืนต้น บริเวณข้างถนน
ริมน้้า สวนสาธารณะ ให้เป็นทิวแถวสวยงามหรือสลับสีสัน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประจ้ าถิ่ นได้ ในอนาคต เช่น การท้าอุ โมงค์ ต้นไม้ เป็นต้น รวมทั้งสามารถ
ก่อให้เกิดความผูกพันและได้มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ประจ้าจังหวัดของตน และเป็นการ
ปลูกฝังให้เยาวชนรักษาป่าและรักษาธรรมชาติด้วย นอกจากนี้ การปลูกป่าเป็นการสร้าง
ธนาคารอาหารชุ มชน (Food Bank) ตามแนวพระราชด้ าริ ของสมเด็ จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นห่วงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม ซึ่งการปลูกป่าจะท้าให้ประชาชนมีอาหารไว้กิน ไว้ใช้
อย่างยั่งยืน เช่น ในพื้นที่ป่าชุมชนหรือป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ การปลูกไม้ยืนต้น
ที่มีค่าสามารถสร้างความมั่นคงในอนาคตเพราะต้นไม้ดังกล่าวสามารถแปลงเป็นเงินได้
ทั้งนี้ ขอให้ด้าเนินการแจ้งจดทะเบียนตามกฎหมายด้วย
เนื่องในเดือนมหามงคลนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันดูแลบ้านเรือนของตน
ให้สะอาดเรียบร้อย และร่วมกันบูรณะวัดของชุมชนและรักษาสถานที่ราชการใกล้เคียง
ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ ดูแลสนามหญ้า ทาสีรั้ว ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างให้สวยงาม
เป็นต้น โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา มาร่วมกิจกรรม เพื่อปลูกฝังความรัก
ความผูกพันกับชุมชนของตน ทั้งนี้ การบูรณะซ่อมแซมจะต้องรักษาของเดิมไม่ให้เกิดความ
เสียหายและขอให้ด้าเนินการตามหลักวิชาการด้วย
๔. บทส่งท้าย

ขณะนี้ ป ระเทศไทยก้ า ลั ง เข้ า สู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง การเตรี ย มการให้ เ ป็ น
ประชาธิปไตยสากล การปฏิรูปประเทศ การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งทั้งหมด
เป็นเรื่องไปสู่วิสัยทัศน์มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลขอให้ทุกภาคส่วนได้ท้าความ
เข้าใจด้วย

สน.ปท.
สล.ปค.

-

~๔~
หัวข้อ

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
ทั้งนี้ รั ฐบาลคาดหวังให้ ประชาชนสามารถลงทุนเพื่ อให้ เกิดรายได้ ในการพั ฒนา
ประเทศ รวมถึงการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) จะท้าให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในส่วนของ
ภาคการเกษตรและผู้ ประกอบการต่าง ๆ ควรด้าเนินการรวมกลุ่ มสร้างความร่วมมื อ
ระหว่างกันโดยรั ฐบาลจะด้ าเนินการให้ การสนั บสนุ นด้วย นอกจากนี้ รั ฐ บาลได้ ให้
ความส้าคัญกับกลุ่มผู้มีรายได้น้ อยโดยการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลื อ
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยต่อไป

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

