สรุปประเด็นศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
วันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 20.15 น.
*********************
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวในรายการ “ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
หัวขอ
1. เทศกาล
วิสาขบูชา

รายละเอียด
วันที่ 29 พฤษภาคมเปนวันวิสาขบูชา ซึ่งในอดีตเปนวันที่เกิด
เหตุการณสําคัญที่สุดของศาสนาพุทธ 3 เหตุการณ คือ การประสูติ ตรัสรู
และปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยทั้ง 3 เหตุการณ
เกิดตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระคุณ
ของพระองค องค การสหประชาชาติ (UN) ไดกํ าหนดให วันวิสาขบู ชา
เปนวันสําคัญสากลของโลก โดยยกยองใหพระองคทรงเปนมหาบุรุษผูให
ความเมตตาตอหมูมวลมนุษยอีกดวย
 ทุ ก สั ง คมย อ มนิ ย มคนดี การทํ า ดี สํ า หรั บ คนไทยไม ว า
จะนับถือศาสนาใดหรืออยูที่ใดเราก็เปนชาติที่รักสงบ นิยมทําความดี
โดยขอชื่ นชมการทํ า ความดีข องนายฤชานนท ป ด ตาฝา ย หรือ แม็ก
ไดชวยชีวิตเด็กที่กําลังจะจมน้ําซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดในประเทศเยอรมนี
จะเห็นวาไมวาความดีนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดยอมสรางความภาคภูมิใจใหกับทุกๆ
คนที่ไ ด รั บ รู เ รื่อ งราว ขอเป น กํ า ลัง ใจในการทํ า ความดี เพื่ อ จะสร า ง
ภาพลักษณที่ดีใหกับประเทศไทย
 วั น วิ ส าขบู ช าป นี้ ส มเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเตือนประชาชนอยาขาดสติ รูทัน
กาย วาจา ใจ อันจะเปนหนทางดับความทุกข ทรงสั่งสอนใหเราทั้งหลาย
ละกิเลส ความโลภ โกรธ หลง อันเปนบอเกิดแหงความชั่ว ความเห็นแกตัว
จึงขอเชิ ญประชาชนร วมงานสัปดาหส งเสริ มพระพุ ทธศาสนา เนื่ องใน
เทศกาลวิสาขบูชา ระหวางวันที่ 23 ถึง 29 พฤษภาคม 2561 ณ วัดและ
พุทธศาสนสถานใกลบาน ดวยการรักษาศีล 5 ทําบุญตักบาตร ปฏิบัติ
ธรรม เวี ย นเที ย น และร ว มประดั บ ธงธรรมจั ก รบริ เ วณรอบชุ ม ชน
สถานศึกษา หนวยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสรางเสริมสิริมงคลแก
ตนเอง ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนสืบไป
 รัฐ บาลไดนอมนําศาสตรพระราชาเกี่ ยวกับหลักการปลู ก
ตนไมในใจคนมาประยุกตเปนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา โดยชี้ใหเห็นโทษ
ของการโกง รวมทั้งการปลูกจิตสํานึกโตไปไมโกง ซึ่งจะตองอาศัยเวลาใน
การปลูกฝง บมเพาะตนกลาใหเขมแข็งตั้งแตเด็กโดยจะใหบรรจุไวตั้งแต
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษาตลอดจนหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการของข าราชการพลเรื อน ตํารวจ ทหาร อีกดวย ทั้งนี้เพื่ อให
ทุกคนมีภูมิตานทานตอกิเลส อบายมุข สิ่งชั่วรายอยูเสมอ ทั้งนี้การโกงคือ
การไม ซื่ อสัตย ไมสุจริ ต ไม ตรงไปตรงมา ไม รั กษากฎกติ กา ไม เคารพ
กฎหมายบานเมือง
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สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ

 นอกจากการปลู กต นไม ในใจคนเนื่ องในวั นวิ สาขบู ชาแล ว

2. การเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจ

วันเดียวกันนี้ยังเปน “วันตนไมแหงชาติ” ตนไมประจํารัชกาลที่ 10 คือ
“ตนรวงผึ้ง” เนื่องดวยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเปนสีประจําวันพระราชสมภพ
และผลิ ด อกช ว งวั น พระราชสมภพพอดี จึ ง ขอเชิ ญ ชวนทุ ก ภาคส ว น
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันปลูกตนไมประจํารัชกาล
ไมมงคล ไมมีคา หรือตนไมประจําจังหวัดเพื่อเปนสิริมงคล เพื่อความรมรื่น
ความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐรวมใจปลูกตนไม
ใหแผนดินในพื้นที่ปาชุมชน ปาในเมือง หรือพื้นที่ของตนเอง
ปจจุ บันสัญญาณดานเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น จากตัวเลข
ลาสุดใน 3 เดือนแรกของป 2561 ประเทศไทยเติบโตจากชวงเดียวกัน
หรือ 3 เดือนแรกของปกอนถึงรอยละ 4.8 ซึ่งถือเปนอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยที่ดีที่สุดใน 20 ไตรมาสที่ผานมา ปริมาณการสงออกสินคา
ขยายตัวไดถึงรอยละ 5 เนื่องมาจากประเทศคูคาที่มีรายได และกําลังซื้อ
มากขึ้น สําหรับการใชจายในประเทศ การบริโภคขยายตัวไดดี รอยละ 3.6
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวดีตอเนื่องเชนกัน โดยไตรมาสนี้มีอัตรา
การเติบโตที่รอยละ 3.1
 การใช จ ายของเอกชนที่ เติ บโตได ดี แสดงว าเอกชนมี ความ
เชื่อมั่น สวนหนึ่งมาจากความสงบเรียบรอยของบานเมือง รวมถึงมาตรการ
ตางๆ ที่รัฐไดเรงดําเนินการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และความนาเชื่อถือของ
ประเทศ อีกทั้งมาตรการสนับสนุนการลงทุนของ BOI ใน 3 เดือนแรกของ
ป 2561 มีจํานวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 366 โครงการ เพิ่มขึ้น
ถึ ง ร อ ยละ 27 โดยมู ล ค า การลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น จาก 60,000 ล านบาท
ไตรมาสแรกของป 2560 เปน 200,000 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนความ
สนใจที่จะลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ และอยูในพื้นที่
EEC มีโครงการที่ไดรับการอนุมัติแลวในไตรมาส 1 ของปนี้ 259 โครงการ
การลงทุนในสวนนี้ไมเพียงแตจะทําใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ GDP
ดีขึ้น แตเมื่อแลวเสร็จดําเนินการไดก็จะผลิดอกออกผลใหกับเศรษฐกิจไทย
ในระยะยาว สามารถสรางงานใหคนไทย 15,000 ตําแหนง จะมีการใช
วั ตถุดิบในประเทศ 51,508 ล านบาทต อป และสร างรายได จากการ
สงออกใหประเทศไทยไดถึง 70,000 ลานบาทตอป ซึ่งจะกลายเปนรายได
ใหประชาชนตั้งแตตนทาง กลางทาง ปลายทางได
 การเติ บ โตในด านการผลิ ต สาขาโรงแรมและภั ต ตาคาร
ขยายตัวถึงรอยละ 12.8 ในไตรมาสแรกเปนผลจากจํานวนนักทองเที่ยวที่
ขยายตัวไดสูง คือรอยละ 15.4 การขนสงและการคาขยายตัวประมาณ
รอยละ 7 ในสวนภาคการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวดี แตราคา
สินคาเกษตรที่ยังไมกระเตื้องขึ้นทําใหรายไดของเกษตรกรยังไมไดดีขึ้นตาม
ภาพรวมของเศรษฐกิจเทาที่ควร
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3. การปฏิรูป
เศรษฐกิจ

การลงทุ นเหมื อนการปลูกตนไมที่ ต องมีระยะเวลาในการให
ผลผลิตที่แตกตางกันไป แตในระหวางนั้นเราตองรดน้ํา พรวนดิน ใสปุย
แกปญหาศัตรูพืชอยางสม่ําเสมอ สําหรับแนวทางรับมือกับปญหาต างๆ
ในชวงแรกของการปฏิรู ปเศรษฐกิ จของประเทศนั้ น รัฐบาลและ คสช.
ไดดําเนินการทั้งมาตรการระยะสั้น ที่จะเรงชวยเหลือผูที่เดือดรอน ตั้งแต
ตนทางคือการปรับปรุงการผลิตสินคาและบริการ เพิ่มมูลคา หาตลาด
ไปจนถึงการสนับสนุนดานการเงินเรงดวน ทั้งดานสินเชื่อเพื่อการประกอบ
อาชีพ ไปจนถึงปลายทางที่สําคัญก็คือการแกปญหาหนี้สิน และสวัสดิการ
สําหรับผูมีรายไดนอย
สวนมาตรการระยะยาว ที่จะเนนการวางรากฐานสําคัญ คือ
(1) ดานกายภาพ
(2) ดานทักษะ
(3) ดานกรอบความยั่งยืน
ตัวอยาง แผนงาน และผลงานของการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
ที่ รั ฐ บาลได เ ร ง ดํ า เนิ น การเพื่ อ จะเชื่ อ มโยงส ว นกลางกั บ ชุ ม ชนต า งๆ
ทั่วประเทศ และเรงกระบวนการกระจายรายไดและความเจริญไดทั่วถึง
มากขึ้น เชน ดานคมนาคมขนสง ปจจุบันไดเริ่มดําเนินการแลว และคาดวา
จะเห็นผลในป 2565 ซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงกันระหวาง
1. ทางถนน โดยจะเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สําคัญไปยัง พื้นที่
ตางๆ และเชื่อมตอประเทศเพื่อนบาน
2. โครงขายรถไฟระหวางเมือง โดยเพิ่มทางรถไฟทางคู พัฒนา
ขนาดรางมาตรฐาน 4 เสนทาง และเพิ่มรถไฟฟาเปน 11 เสนทาง รวมถึง
การสร า งเส นทางรถไฟเชื่ อม 3 สนามบิ น นานาชาติ ข องประเทศ คื อ
สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอูตะเภา
3. โครงขายขนสงทางน้ํา โดยจะเพิ่มทาเรือน้ําลึกอีก 6 แหง
และพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ยังไดเพิ่มการเดินเรือเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวทางทะเล เชื่อมพัทยา - หัวหิน
4. การใหบริการขนสงทางอากาศ โดยจะเพิ่มทาอากาศยานเบตง
เพิ่มขีดความสามารถของทาอากาศยานทั่วประเทศใหสามารถรองรับ
เที่ยวบินไดอีก 320,000 เที่ยว และรองรับผูโดยสารไดเพิ่มขึ้นกวา 70
ลานคนตอป
ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่กําลังดําเนินการอยูอยางตอเนื่องไมเพียงแตการ
ลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมเทานั้น รั ฐบาลยังสรางความ
ประสานสอดคลองกับ 3 กิจกรรมหลัก ไดแก
(1) การลงทุนโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัลและโทรคมนาคม เชน
โครงการเน็ตประชารัฐทุกหมูบาน และโครงการระบบเคเบิลใตน้ํา ซึ่งเปน
ระบบเคเบิลใตน้ํา เสนแรกเสมือนเปนสะพานเชื่อมทางดานโทรคมนาคม
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ระหวางประเทศ ที่จะทําใหประเทศไทยมีวงจรเชื่อมตอโดยตรงไปยัง
ประเทศที่เปนศูนยกลางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่สําคัญของโลกไปยัง
ประเทศอื่นๆ ซึ่งจะสามารถชวยสงเสริมศักยภาพให ประเทศไทยเป น
ศูนยกลางการแลกเปลี่ยนขอมูล อินเทอรเน็ตของภูมิภ าคอาเซียนตาม
นโยบายไทยแลนด 4.0
(2) การออกกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลนี้ไดดําเนินการกวา 600 ฉบับ
เขาสูกระบวนการนิติบัญญัติแลว 400 กวาฉบับ
(3) การพัฒนาขอมูลขนาดใหญภาครัฐ (Big data) สําหรับเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งเปนการเชื่อมโยงขอมูลมิติ
ตางๆ จากทุกกระทรวง เชน บัญชีผูมีรายไดนอย 11 ลานคน แรงงาน
ตางดาว 3 สัญชาติ 1.3 ลานคน เกษตรกร ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดเตียง
บัญชีนวัตกรรม OTOP และนักวิจัย
4. โครงการไทยนิยม
กิจกรรมที่จะนําพารายไดกระจายสูทองถิ่น “เศรษฐกิจระดับ
ยั่งยืน
ฐานราก” คือ โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีโครงสรางพื้นฐานหลัก
ของประเทศ กฎหมาย ขอ มูล ขนาดใหญ เปนตัว เชื่อมในการบริ ห าร
จั ด การและมี ก ลไกประชารั ฐ เป น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นให ส อดคล อ งกั น ใน
ทุกระดับ ตัวอยางการดําเนินงานใน 2 เรื่องสําคัญ คือ
1. การแกปญหาปากทอง โดยการลงพื้นที่ทุกหมูบาน ชุมชน
มีประชาชนกวา 7 ลานคน เขารวม 97 เวทีประชาคม ซึ่งผลการวิเคราะห
โครงการของหมู บ าน และชุ มชน แห งละ 200,000 บาทรวมทั้ งสิ้ น
88,400 โครงการ แบงการดําเนินการใน 3 ลักษณะ คือ
(1) สงเสริมคุณภาพชีวิต ประมาณ 68,000 โครงการ
(77 %)
(2) การสร า งอาชี พ สร า งรายได ท างตรง ประมาณ
12,500 โครงการ (14 %)
(3) การสรางอาชีพ สรางรายไดทางออม เกือบ 8,000
โครงการ (9 %)
2. การปฏิรูปภาคการเกษตร ไดรับงบประมาณจากงบกลาง
ประมาณ 25,000 ลานบาท เพื่อใชในกิจกรรมโครงการตางๆ เกี่ยวกับพืช
ปศุสัตว ประมง เพื่อเพิ่มรายได ลดรายจาย และพัฒนาศักยภาพใหดีขึ้น
คาดวาจะสงผลกระตุนเศรษฐกิจภาพรวมคิดเปนมูลคา กวา 63,000
ลานบาท มีเกษตรกรไดรับประโยชน 4.3 ลานราย
นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมความพรอมในการพัฒนาแรงงาน
ผูสูงอายุ ในกรณีที่ประสงคจะกลับเขาสูตลาดแรงงาน โดยไดตั้งเปาให
ผูสูงอายุมีงานทําเพิ่ม 39,000 อัตรา โดยเฉพาะในชนบทผานวิสาหกิจ
ชุมชน พรอมมาตรการจูงใจใหองคกรตางๆ จางงานผูสูงอายุ โดยสามารถ

สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ

สน.ปท.

๕

หัวขอ

5. บทสงทาย

สํานัก/กอง
ที่เกี่ยวของ

รายละเอียด
นํารายจายไปหักภาษีไดถึง 2 เทา รวมทั้งพยายามเพิ่มจํานวนสมาชิก
กองทุนการออมแหงชาติ
ขณะเดีย วกันรัฐบาลยั งเตรีย มพรอ มในดา นที่พั ก อาศั ย ของ
ผูสูงอายุในหลายรูปแบบ เชน โครงการที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุแบบ
ครบวงจร ที่รวมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ไวในที่เดียวกัน เพื่อรองรับ
สังคมผูสูงอายุ ซึ่งมาตรการตางๆ ถือเปนการดูแลผูสูงอายุอยางครอบคลุม
ในทุกมิติดวย
จะเห็นวาการปฏิรูปในภาพรวมของประเทศทั้งดานโครงสราง
พื้นฐานคมนาคม ดิจิทัล กฎหมาย ขอมูลขนาดใหญจะเปนสวนสําคัญตอ
การกระจายความเจริญและรายไดสูทองถิ่น แตอาจตองอาศัยเวลาและ
ความรวมมือกัน ตองปรับตัว ปรับพฤติกรรม ใหสอดคลองกับกระแสของโลก
และแนวทางการพัฒนาประเทศอยูเสมอ
สุดทายนี้ ขอฝากบทกลอนดังนี้
จะมีไหม เมื่อไร ไทยสงบ
ทุกคนพบ ความสุข ตามที่หวัง
อยาทําให ไทยทั้งชาติ ขาดพลัง
สิ้นความหวัง หมดสุข ใหทุกคน

-

ทั้งการเมือง บริหาร ตองสานตอ ใหเพียงพอ เพื่อประโยชน มหาศาล
หากเนิ่นชา เกินไป จะเสียการ
ใหทุกทาน ทุกคน นั้นสุขใจ
ขอพี่นอง ผองไทย ชวยสรางชาติ ปาวประกาศ รวมใจ ไทยเขมแข็ง
ใหยั่งยืน ดีเลิศ เกิดเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจง บอกไป หวงใยจริง
กลุมงานแผนงานยุทธศาสตร
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

