สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. 256๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.
**************
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
หัวข้อ
๑. การลงพื้นที่ตรวจ
ราชการ ณ จังหวัดพะเยา
และจังหวัดเชียงราย

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
สัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่และประชุมคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัด
พะเยาและจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคเหนือตอนบน เป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่ง
ของประเทศ ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS)
โดยมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมและยังเป็นฐานผลิตสินค้าเกษตร
ส้ าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ ยงสั ตว์ และยางพารา รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์และน้ามาต่อยอดด้านการท่องเที่ยวได้
การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อพบปะกับประชาชน ภาคธุรกิจและส่วนราชการในพื้นที่
โดยคณะรัฐมนตรีได้หารือประเด็นต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ ให้สามารถรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่และทั่วถึง รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรมให้ คงไว้ ซึ่งเอกลั กษณ์ เพื่อจะพัฒนาการท่ องเที่ยวและธุ รกิจบริ การอย่ าง
ต่อเนื่อง รวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในอาเซียน และดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ 3 (ASEAN for All)
นอกจากเรื่องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแล้ว ได้มีการหารือเพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในเรื่องหลัก ๆ ได้แก่
1. ด้านการค้า การลงทุน คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการยกระดับจุดผ่อนปรน
บ้ านฮวก จั งหวัดพะเยา ให้ เป็นด่านถาวรเพื่ อสนับสนุ นการค้า และได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรม
SMEs 4.0 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูป การเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจออนไลน์
และการน้างานวิจัยมาใช้ในการพัฒนารูปแบบของการผลิตอาหารเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจด้วย
2. ด้านการเกษตร ได้มีการเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาไปสู่เกษตรปลอดภัย
(GAP) และเกษตรอินทรีย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ โดยจะเร่งรัดการพัฒนาสารก้าจัดศัตรูพืช
แทนสารเคมีให้สามารถเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ได้ นอกจากนี้ จะมีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรโดยการพัฒนาและส่งเสริม
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาด้านการตลาดและสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกร
ให้เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ประกอบการใหม่ (Start up) เพื่อส่งเสริมให้
เกิดการสร้างสรรค์สินค้าเกษตรที่แปลกใหม่และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย
3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการเชื่อมโยงระบบการคมนาคมทางถนนและรถไฟ
อาทิ การพัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภายในกลุ่มจังหวัด
การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งทางรางของจังหวัดพะเยาและการออกแบบแผนแม่บท
โลจิสติกส์เพื่อรองรับรถไฟทางคู่ ที่เชื่อมโยงจากสถานีเด่นชัย – พะเยา - เชียงของ รวมทั้ง
ศึกษาและก้าหนดต้าแหน่งจุดพักกระจายสินค้าและจุดพักรถ (Rest Area) ที่เหมาะสม
ส้าหรับจังหวัดพะเยาด้วย
รายละเอียด

~๒~
หัวข้อ

รายละเอียด

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเป็น
เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) ซึ่งจะใช้หลักการปฏิรูป
สาธารณสุขภาครัฐ โดยเริ่มตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการใช้เทคโนโลยีในการดูแล
สุขภาพ เช่น การพัฒนาบริการชุมชนและบริการสุขภาพที่รวมถึงระบบบริการการแพทย์
อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน การรองรับผู้สูงอายุ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
ไปสู่ เชิ งพาณิ ชย์ และการศึ กษาความเหมาะสมในการจั ดตั้ งศู นย์ ที่ พั กอาศั ยส้ า หรั บ
ผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
5 ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม พื้ นที่ กลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อ
ตอนบนเป็นแหล่งต้นน้้าที่ส้าคัญของประเทศ ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง มีการก่อสร้าง
ประตูระบายน้้ า สถานี สู บน้้า การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการกั กเก็บน้้า ซึ่งการด้ าเนิ น
โครงการต่าง ๆ จะต้องพิจารณาด้าเนินการตามล้าดับความส้าคัญ ความเร่งด่วน
และสอดคล้องกับความจ้าเป็นและความต้องการของพื้นที่และประชาชน
มาตรการที่ได้จากการหารือกับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว รัฐบาลได้มอบหมาย
ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบกลุ่มจังหวัด ด้าเนินการก้ากับและติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลา
ทีก่ ้าหนด พร้อมทั้งได้ก้าชับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ และให้ค้านึงถึงการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน
เพื่อท้าให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงและสร้างความเจริญพร้อมกันทั้งประเทศโดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
๒. การน้อมนาศาสตร์
พระราชาไปใช้ในการ
พัฒนาพื้นที่

รั ฐบาลมีตัวอย่ างการน้ อมน้าศาสตร์ พระราชาที่น้ าไปใช้ในการพัฒนาพื้ นที่
ได้แก่ การสร้างฝายมีชีวิต เป็นการผสมผสานหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9
หลายประการ เช่น การมีส่วนร่วม การระเบิดจากภายใน การปลูกป่าในใจคน การใช้
ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ไปจนถึงการพัฒนาที่ต้องค้านึงถึงภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม เป็นต้น
แม้ว่ารัฐบาลจะมีแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ก ารบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบ
แบบบูรณาการแล้ว ซึง่ แผนดังกล่าวเปรียบเสมือนเป็นรากแก้ว หากไม่มีเครือข่ายของ
ฝายมี ชี วิ ต มาเติ ม เต็ ม ก็ เ หมื อ นต้ น ไม้ ที่ ไ ม่ มี รากฝอย การเข้ าถึ งแหล่ งน้้ าหรื อระบบ
ชลประทานของประชาชนจะไม่ทั่วถึงและไม่สมบูรณ์
“ฝายมีชีวิต” เกิดจากการต่ อยอดภู มิปั ญญาชาวบ้าน เสริมด้วยเทคโนโลยี
ท้องถิ่นที่เป็นการสั่งสมประสบการณ์ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ มีโครงสร้างที่เกิดจากวัสดุ
ธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หิน กรวด ทราย ที่ก่อตัวเป็นขั้นบันไดและมีการปลูกต้นไม้เสริม
เพื่อใช้รากไม้ในการค้้าตัวฝายให้ความคงทน ด้วยกลไกการท้างานตามธรรมชาตินี้ ท้าให้
ฝายมีชีวิตแตกต่างจาก “ฝายน้้าล้น” ที่มีโครงสร้างเป็นปูนซีเมนต์ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันกับ
ธรรมชาติ ซึ่งฝายมีชีวิตเป็นการด้าเนินการโดยใช้ทุนท้องถิ่น คือ วัตถุดิบในหมู่บ้านและ
แรงงานชาวบ้าน ท้าให้สามารถสร้าง บริหาร ซ่อมแซม ด้วยตนเองเป็นนวัตกรรมของ
ชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็ นฐานและเป็นกระบวนการส่ งเสริมความรักใคร่ สามัคคี และ
ปรองดองกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในระดับฐานราก “ฝายมีชีวิต” จะเป็น

-

~๓~
หัวข้อ

รายละเอียด

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

กลไกบรรเทาความรุนแรงน้้าหลากและเก็บน้้าไว้ใช้ยามแล้ง ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นการเติม
น้้าใต้ดินด้วยกลไกทางธรรมชาติ ชุมชนสามารถปลูกพืชนอกฤดูกาลและสร้างความอุดม
สมบูรณ์ให้กับชุมชนได้
ทั้งนี้ สิ่งที่ได้จากการสร้างฝายมีชีวิตนั้น ประกอบด้วย สิ่งส้าคัญ 2 ประการ คือ
1.) เป็นกระบวนการสร้างฝายที่เน้นการมีส่วนร่วม เป็นการร่วมคิด ร่วมท้า ร่วมรักษา
และร่ วมแรง ร่ ว มพลั ง แบบจิ ต อาสา ก่ อ ให้ เ กิ ด การรั ก ษาฝายร่ ว มกั น ซึ่ ง เรี ย กว่ า
ธรรมนูญฝายมีชีวิต อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของกระบวนการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
2.) กระบวนการสร้างเครือข่ายฝายมีชีวิต จากแหล่งก้าเนิดขององค์ความรู้ในจั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยการถ่ายทอดความรู้ต่อเป็น
ทอด ๆ จากครูฝายไปสู่ลูกศิษย์และจากลูกศิษย์เป็นครูฝาย
ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นความส้าคัญในการสร้างฝายมีชีวิตตามความเหมาะสมของแต่ละ
ลุ่มน้้า โดยตั้งเป้าหมายด้วยการสร้างฝาย 5,000 แห่งใน 1 ปี และสร้าง 60,000 แห่ง
ในระยะ 5 ปี ทั้ง 25 ลุ่มน้้าทั่วประเทศ โดยเน้นการระเบิดจากภายในของแต่ละลุ่มน้้า
โดยมีภาครัฐ ให้การสนับสนุนด้านการวิจัย การสร้างครูฝาย ไปจนถึงการสร้างฝาย
อย่างเป็นระบบ เป็นต้น
๓. การสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง

ปัจจุบันมีการสร้างวาทกรรมในแง่ลบ ซึ่งรัฐบาลขอให้ประชาชนพิจารณาตาม
ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องจากทางรัฐบาลด้วย
วาทกรรมที่ ๑ มีบุคคลใช้ค้าพูดว่า “คนจนมากขึ้น ๆ หมดตัวแล้ว” รัฐบาล
ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งช่วยหาค้าตอบว่าถ้ารายรับไม่เพียงพอควรจะมีการ
ปรับเปลี่ยนในด้านการใช้จ่ายอย่างไร และจะประมาณตนอย่างไรให้สามารถอยู่ได้ เช่น
ประชาชนและเกษตรกรควรจะต้องมีการรวมกลุ่ม มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมทั้ง
หาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหา นอกจากนี้ ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่้า รัฐบาลได้
ด้าเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการให้เกษตรกร
พิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาด้วยการรวมกลุ่ม การตั้งสหกรณ์ การท้าเกษตรแปลงใหญ่
และเกษตรครบวงจร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและขจัดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง
อีกประการหนึ่ งคือ รัฐบาลได้บังคับใช้ กฎหมายอย่างเข้มงวด ท้าให้บุคคลที่
ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายได้รับผลกระทบ รัฐบาลขอให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตาม
กฎหมายด้วย โดยรัฐบาลจะด้าเนินการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งหาวิธีการที่เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ การใช้จ่ ายในระดั บล่ าง รัฐบาลขอให้ น้ อมน้ าหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาพิจารณาถึงความจ้าเป็น
ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณในการใช้จ่าย และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตนเองด้วย
วาทกรรมที่ 2 เรื่องการ “เอื้อประโยชน์ ดูแลแต่เศรษฐกิจรายใหญ่ ร่้ารวย
มีเงินทอน” รัฐบาลขอเรียนว่าการด้าเนินการต่าง ๆ มีกระบวนการตรวจสอบในทุกด้าน
เช่น การจัดท้าโครงการ การท้าสัญญา การจัดท้าทีโออาร์ การประมูล พร้อมทั้ง มีหน่วยงาน
และกระบวนการตรวจสอบ ซึง่ ขอให้ท้าความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ด้วย

-
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รายละเอียด
ในส่วนของเศรษฐกิจของประเทศมีองค์ประกอบทั้งเศรษฐกิจในประเทศและ
เศรษฐกิจต่างประเทศ และยังมีเศรษฐกิจทั้งระดับล่าง ระดับกลาง ระดับบน มีความ
เชื่อมโยงกันทั้งระบบ ถ้าเศรษฐกิจต่างประเทศไม่ดีก็จะมีผลกับตลาดภายนอกประเทศ
และมีผลต่อการลงทุนและต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนต่าง ๆ
ส้ าหรั บ SMEs และกลุ่ ม Start-up ก็อาจจะได้รับผลกระทบด้วย เช่น SMEs
ด้ านการเกษตรที่ มี อยู่ ประมาณ 10 ล้ านรายก็ ขอให้ พั ฒนาตนเองด้ วย เนื่ องจากไม่
สามารถที่จะรอความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวได้ ขณะเดียวกันภาครัฐจะ
ด้าเนินการให้การสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ ที่จ้าเป็นให้กับกลุ่ม SMEs อีกทางหนึ่ งด้วย
นอกจากนี้ ธุรกิจออนไลน์ได้เข้ามาตามเทคโนโลยีและเป็นการเปิดช่องทางการค้าใหม่
เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนส่งผลให้ร้านค้าทั่วไป เช่น โชห่วย อาจรู้สึกว่ารายได้
ลดลงเพราะมีคู่แข่งใหม่ ซึ่งท้าให้โชห่วยต้องพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวถือเป็นวิถีเศรษฐกิจโลก ที่เรียกว่าการค้าเสรี รัฐบาล
จะห้ามหรือกีดกัน ไม่ได้และผู้ ประกอบการต้องด้าเนินการตามกฎหมายให้ ถูก ต้ อง
พร้อมทั้ง ต้องรู้เท่าทัน ปรับตัว พัฒนาตนเอง ซึ่งรัฐบาลได้ด้าเนินการปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ กระบวนการที่ส่งเสริมและอ้านวยความสะดวกที่จะท้าให้เกิดการค้า การลงทุน
มีร ะบบภาษี ระบบราชการที่เอื้อต่อการค้าเสรี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
วาทกรรมที่ 3 เรื่อง “ไม่มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง” รัฐบาลทราบว่า
บางคนเคยมีที่ดินแต่ถูกสัญญาเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งรัฐบาลเร่งออกกฎหมายขายฝาก
เพื่อแก้ไขปัญหาและอุดช่องว่างกฎหมายในอดีต รวมทั้งลดหนี้นอกระบบที่เป็นสาเหตุ
ให้เกษตรกรต้องสูญเสียที่ดินท้ากิน นอกจากนี้ รัฐบาลได้สร้างกลไกการท้างาน เช่น
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ธนาคารที่ดิน เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน
อย่างเป็นธรรม
รัฐบาลพยายามทีจ่ ะเข้าไปดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ทั่วถึง รวมทั้งการจัดหา
ที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้้าและรัฐบาลคาดหวังว่าประชาชนจะให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ และสิ่งส้าคัญคือการหาโอกาสในการสร้างงานและสร้างอาชีพในพื้นที่
เพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้และเน้นการสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนต่อไป
วาทกรรมที่ ๔ มี บุคคลกล่ าวว่ า “รัฐบาลนี้ ไม่ได้ปฏิรู ปอะไรเพื่ อใครเลย”
รั ฐบาลอยากให้ ทุกคนทราบว่ารัฐบาลก้าลั งด้าเนินการปฏิรูปในทุ กด้านทุ กมิติ ซึ่งได้
ด้าเนินการอย่างเต็มที่ในหลาย ๆ มิติ ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ
อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้ด้าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรดิน
และน้้าของประเทศ ท้าให้เกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยมีที่ดินท้ากิน มีแหล่งน้้าไว้อุปโภค
บริโภค และท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเร่งรัดด้าเนินการสร้างรถไฟทางคู่ เป็นต้น
กระบวนการปฏิรูปที่ส้าคัญ คือ การแก้ไขกฎหมายเดิมและออกกฎหมายใหม่
ให้เป็นสากลสอดคล้ องกับโลกปัจจุบัน เช่น การแก้ปัญหาการท้าประมงผิ ดกฎหมาย

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
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สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด
(IUU) ปั ญหาการบิ นพลเรื อน (ICAO) ปั ญหาการค้ ามนุ ษย์ และปั ญหาการค้ างาช้ าง
(CITES) การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ท้าให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นและได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติ นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขกฎหมายขายฝาก กฎหมายไม้มีค่า
กฎหมายภาษีที่ดิน เป็นต้น ซึง่ จะส่งผลในทางที่ดีในอนาคตต่อไป
รัฐบาลขอความร่วมมืออีกประการหนึ่งคือ ปัจจุบันอยู่ในช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง
ขออย่าให้เกิดวุ่นวาย สับสน ขอให้ด้าเนินการอยู่ในกรอบที่ก้าหนดไว้ และขอให้ค้านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศเป็นส้าคัญด้วย และในส่วนของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิรูป หรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับแล้ว ขอให้ด้าเนินการใช้ให้เกิดประโยชน์
หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

๔. บทส่งท้าย

รั ฐบาลขอให้ ประชาชนทุ กคนดู แลสุ ขภาพของตนเองและครอบครั ว
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ขณะทีบ่ างพื้นที่อาจต้องเจอภัยแล้งเพราะมีปัญหาเรื่อง
ระบบกระจายน้้ าหรือแหล่งน้้าในพื้นที่ที่ไม่เพียงพอ ท้าให้ เกษตรกรอาจจะต้อง
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ ซึ่งได้มีโครงการไทยนิยม ยั่ งยืน
ด้าเนินการรองรับแล้ว
ในส่วนของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิในตอนเช้า
เข้ าสู่ ฤดู หนาวแล้ วและจะเย็ นลงประมาณ 2 - 4 องศาเซลเซี ยส และมี ลมแรง
ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ สถานการณ์น้าในแม่น้าทุกภาคของ
ประเทศ มีระดับน้้าปานกลางถึงมาก สภาพน้้าในอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาด
กลาง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มีปริมาณน้้ามากกว่า 61 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 81
คาดว่ามีนา้ เพียงพอต่อความต้องการอุปโภคบริโภค และในส่วนของการเกษตรต้องใช้
อย่างระมัดระวังและใช้ในการรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งด้วย
ส้าหรับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน เป็นสิ่งที่รัฐบาลเป็นห่วง โดยเฉพาะ
วันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้เสียชีวิตบนท้องถนน 43 ราย บาดเจ็บกว่า 3,000 ราย
รวมทั้งปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 12,000 ราย บาดเจ็บอีกกว่า 800,000 ราย ถือเป็น
การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ สามารถป้องกันได้ ดังนั้น ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถ
รักษาวินัยจราจร มีน้าใจในการใช้เส้นทาง มีการตรวจสอบสภาพรถและศึกษาเส้นทาง
และเมาไม่ขับรถ รวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนน

-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

