สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 20.15 น.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หัวข้อ
1. ส่ ง ท้ า ยปี เก่ า
ต้อนรับปีใหม่

2 . ก า ร เ ป็ น
ประธานอาเซียน
ของประเทศไทย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
เนื่ อ งในโอกาสเทศกาล “ส่ งท้ า ยปี เก่ า ต้ อ นรั บ ปี ใหม่ ” ที่ ก าลั งจะมาถึ ง ทุกสานัก/
นายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญข้อความพระราชทานพรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในบัตร
กอง
อวยพรปีใหม่ ความว่า “สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบารุงรักษาสุขภาพอนามัย
ด้วยร่างกายทีแ่ ข็งแรง จิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬาและออกกาลังกายใน
แบบต่างๆ” ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ท่าน ทรงให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว
ความเอาใจใส่ ต่ อ สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพใจ และหวั ง ให้ ป ระชาชนได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการมีสุขภาพที่ดี ด้วยการออกกาลังกาย
นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ เป็นภาพฝีพระหัตถ์ “ปีกุน หมูอยู่ยั่งยืน” พร้อมข้อความ
พรปีใหม่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย สรุปใจความได้ว่า “ให้คนไทยใช้ปัญ ญา
ในการพิเคราะห์สิ่งต่างๆ” ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อัญเชิญพรอันประเสริฐของทั้ง 2 พระองค์
มาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สาหรั บพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆ คน โดยขอให้น้อม
นาไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวัน เพื่อสร้างความสงบ ความสุข สาหรับตนเองและ
ครอบครั ว รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ น้ อ ยใหญ่ เพื่ อ สร้ า งความ
เจริญก้าวหน้า สาหรับสังคมและบ้านเมืองด้วย
ประเทศไทยจะเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารเป็ น “ประธานอาเซี ย น” อย่ า งเป็ น ทุกสานัก/
ทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธั นวาคม 2562 ซึ่งในโอกาสที่
กอง
เลขาธิการอาเซียนเดินทางมาเยือนประเทศไทย เมื่ อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา
รัฐบาลไทยได้จัดงาน “รวมใจประสาน สู่ประธานอาเซียน” ขึ้น ณ ทาเนียบรัฐบาล ถือเป็น
การเปิดตัว และแสดงออกถึงความพร้อมของไทย สาหรับการเป็นประธานอาเซียน
ในปีหน้าอย่างเป็นทางการ ซึ่งในการจัดงานครั้งสาคัญ นี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจ
จากผู้แทนทุกภาคส่วน ทั้งคณะทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้อง
กับอาเซียนโดยตรง เยาวชน นักศึกษา ภาคเอกชน ศิลปิน ดารา ผู้มีชื่อเสียง นั กกีฬา
รวมไปถึงเยาวชนทีมหมูป่า ที่ได้มาร่วมกิจกรรมแสดงถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
หรือเป็น “ที มประเทศไทย” เพื่ อร่วมมือในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง ๆ
ของอาเซียน และเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการเป็นประธาน
อาเซียนของไทยที่ตั้งไว้ คือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
ทั้ งนี้ อาเซี ย นถู ก ก่ อ ตั้ งขึ้ น ที่ ก รุงเทพฯ ในปี 2510 ซึ่ งนั บ เป็ น เวลากว่า 5
ทศวรรษมาแล้ว โดยอาเซี ยนได้เติบโตเป็ นประชาคมในภูมิภ าค ที่ มีสันติภาพและ
ความมั่นคง โดยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นลาดับ 6 ของโลก และมีแนวโน้มที่จะก้าว
ไปสู่ ล าดั บ ที่ 4 ของโลก ภายในปี ค.ศ.2030 ที่ ผ่านมา อาเซี ย นมี บ ทบาทเป็ น ที่
ยอมรับของนานาประเทศและมีการค้าการลงทุน อย่างไรก็ดี อาเซียนกาลังเผชิญหน้า
กับความท้าทายหลายประเด็น อาทิ การแข่งขันทางการค้า เทคโนโลยีก้าวกระโดด
อาชญากรรมข้ามชาติ ความเหลื่อมล้า และความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมใน
ภูมิภาค ท าให้ ทั้ ง 10 ประเทศ ต้องร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิดมากขึ้น บนพื้นฐานของ
เอกภาพอาเซียน และหลักการ “สามเอ็ม” (3Ms) คือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
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(Mutual trust) ความเคารพซึ่ ง กั น และกั น (Mutual respect) และผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual benefit) เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถรองรับความท้าทาย
และเสริมสร้างความยัง่ ยืนให้กับอาเซียนในทุกมิติ
ประเทศสิงคโปร์ซึ่งรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี 2561 ที่กาลังจะหมดลง
ประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง และสร้ าง
นวัตกรรมอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ซึ่ งประเทศไทยจะสานต่อประเด็น ที่อาเซี ยนได้ให้
ความสาคัญ ในปีนี้ โดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน เพื่อสร้างความ
ต่อเนื่อง และให้เกิดผลอย่างยั่งยืน ให้กับประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทย
จะมุ่ ง เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ภู มิ ภ าค พยายามแก้ ไขข้ อ อุ ป สรรคที่ ท าให้
ความร่วมมือต่าง ๆ เป็นไปอย่างล่าช้า ผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว รวมทั้งการ
เสริม สร้างความเป็ นหุ้ นส่วนใน ASEAN และภาคีภ ายนอก เพื่ อให้บ รรลุเป้าหมาย
อาเซียน อาทิ เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และ
มองไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการเติบโตและพัฒนาการที่ยั่งยืน
ในการทาหน้าที่ประธานอาเซียน ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกว่า 180
การประชุม ทั้งในกรุงเทพฯ เมืองหลัก และเมืองรอง ทั่วประเทศ ซึ่งจะส่งผลโดยตรง
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นจะสร้างประโยชน์
จากความร่วมมือด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐ
และสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งการเดินทางเข้ามาเห็นและสัมผัสกับคนไทย ธุรกิจไทย
สถานที่ท่องเที่ยวไทย จะเอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและประชาชนได้ดีขึ้น
นายกรัฐมนตรีขอให้คนไทยทุกคนเตรียมตัว “เปิดบ้าน” เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับ
ผู้นาและผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งชาวอาเซียนและประเทศคู่เจรจาอาเซียนทั่วโลก เพื่อให้
การประชุมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลอย่างที่มุ่งหวัง สร้างความประทับใจ
ให้กับผู้มาเยือนและอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก นอกจากนี้ ขอให้ทุกภาคส่วน
เข้าร่วมเป็นพลังของการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ในทุกมิติ ร่วมกันผลักดันการ
พัฒนาอาเซียนไปพร้อมๆ กับประเทศสมาชิก โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อสร้างสังคม
อาเซียนที่สงบสุข เข้มแข็ง และก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การเป็นประธานอาเซียน ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนให้ลุล่วง
เพียงฝ่ายเดียวได้ แต่เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน เราในฐานะคนไทย มีส่วนที่จะช่วย
สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึง ด้วยการให้บริการใน
การเข้าเมือง ที่ใช้ “อาเซียน เลน” สาหรับการบริการและการอานวยความสะดวกใน
การเดินทาง การให้บริการอาคันตุกะ จะต้องซื่อตรงและสะดวกสบาย ถนนหนทาง
ต้ องสะอาดเรีย บร้อ ย ไม่ มี ข ยะ ชาวบ้ านต้ อ งดู แ ลรัก ษาหน้ าบ้ านตั วเองให้ น่ ามอง
ร้านอาหาร ร้านค้า พยายามรณรงค์การใช้วัสดุรีไซเคิลได้ ลดปริมาณขยะ ลดการใช้
ถุงพลาสติก ซึ่งจะสอดรับกับการใช้แนวความคิด “Green Meeting” ในการจัดการ
ประชุม การเป็นประธานอาเซียนของไทยในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกอาเซียนและคู่เจรจา
ทั่วโลกที่มาเยือน ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของเรา
จากโอกาสที่ไทยเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า รัฐบาลได้มีแผนงานโครงการ
จานวนมาก ของหน่วยงานต่างๆ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่เตรียมไว้เพื่อชาวอาเซียน
ในภาพรวม อาทิ การประกาศให้ปี 2562 เป็น “ปีวัฒนธรรมอาเซียน” โดยกระทรวง
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3 . การยก ย่ อง
บุ คคลต้ น แบ บ
แห่ งความดี งาม
และความเป็นไทย
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วัฒนธรรมได้จัดทาแผนงาน กิจกรรม และโครงการต่างๆ ตลอดทั้ งปี ทั้งในอาเซียน
และทั่วโลก เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทย และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ด้วยมิติทาง
วัฒ นธรรม โดยมี ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือ กับประเทศสมาชิก
อาเซียน และคู่เจรจา เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในเวทีโลก เป็นต้น เช่น หนังสือ
วิวิธอาเซียน (Vivid ASEAN) ฉบับภาษาอังกฤษ และหนังสือ “มรดกอาเซียน มรดกโลก”
ซึ่ งรวบรวมข้ อ มู ล แหล่ งมรดกโลกทางวัฒ นธรรม และทางธรรมชาติ ที่ ส าคั ญ ของ
อาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เทศกาลหุ่นอาเซียน และเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่น
เรื่อง “รามเกียรติ์” เพื่อเชิดชูรามเกียรติ์ (รามายณะ) อันเป็น “มรดกร่วม” ทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน งานเทศกาลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน
ในโอกาสเฉลิ มฉลอง 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมวัฒ นธรรมสัญ จรอาเซียน
สู่ โ ลก โดยจะจั ด การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั น ในยุ โ รปและเอเชี ย รวมทั้ ง
นิท รรศการ ASEAN Street Food อีกด้วย ทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่ อใช้ “มิติท าง
วัฒนธรรม” ในการส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้นโยบาย
การทูตทางวัฒนธรรม ผสานอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยอัตลักษณ์ที่งดงาม และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียน ให้ โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับในเวที โลก นอกจากนั้ น จะเป็นการผนึกกาลังของประเทศสมาชิกอาเซียน
เพื่อสร้างบทบาทเชิงรุกในประชาคมโลกต่อไป
“พลังทางวัฒนธรรม” นอกจากจะสะท้อนถึงความเป็นชาติแล้ว ยังเป็นตัวชี้วัด ทุกสานัก/
ความเข้มแข็งของทรัพยากรมนุษย์ในชาติได้อีกด้วย นายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานใน
กอง
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 โดยได้
หยิบยกมาย้าเตือนถึงความสาคัญของแต่ละรางวัล เช่น รางวัลบุคคลแห่งปี ที่มีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์นามาซึ่งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และปฏิบัติตนเป็นที่
ยอมรับของสังคม ได้แก่
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลผู้อุปถัมภ์
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม
 ศาสตราจารย์ ประเสริฐ ณ นคร เป็นผู้ชาระประวัติศาสตร์ แปลศิลาจารึก
 ศาสตรเมธี ดร.เฉลิ ม ชั ย โฆษิ ต พิ พั ฒ น์ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ผู้ ส ร้า งวั ด ร่ อ งขุ่ น
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นที่รู้จักทั่วโลก และได้รวบรวม
พลั ง ศิ ล ปิ น ขั ว ศิ ล ปะเชี ย งราย เขี ย นภาพ The Hero และสละก าลั ง ทรั พ ย์ จั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์จ่าแซม ที่อุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน
 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อานวยการศูนย์อานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหาย
ในอุทยานถ้าหลวง-ขุนน้านางนอน ได้ทางานอย่างทุ่มเทเสียสละเป็นนักบริหารจัดการ
ที่ดี สามารถช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่าออกมาจากถ้าหลวงได้อย่างปลอดภัย ทาให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
 นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) เป็นต้นแบบของเด็กเยาวชนและ
ประชาชน ในการช่ ว ยเหลื อ สั งคม มี ผ ลงานที่ โดดเด่ น ในโครงการก้ า วคนละก้ า ว
เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสร้างโรงพยาบาล เป็นเงินกว่า 1,148
ล้านบาท ทาให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
 นาวาตรี สมาน กุนัน (จ่าแซม) นักทาลายใต้น้าจู่โจมนอกราชการ เป็นผู้มี
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จิตอาสา มาช่วยเหลือ 13 ชีวิตทีมหมูป่า จนหมดสติและเสียชีวิตลง นับเป็นผู้กล้า
ผู้เสียสละ เป็นวีรบุรุษแห่งถ้าหลวง-ขุนน้านางนอนที่ยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอแสดงความยินดี และขอให้พวกเราทุกคนได้ยกย่องเป็น
ต้นแบบแห่ งความดีงามและความเป็ นไทย ที่ ถือว่าเป็ น ความภาคภูมิ ใจและอยาก
ประกาศแก่นานาประเทศทั่วโลก ให้ได้รับรู้ว่าคนไทยมีความรู้ ความสามารถมีความรัก
ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตอาสา มีหัวใจที่เข้มแข็งในการทาความดีเพื่อสังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งถือเป็นการสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่ทรงได้พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทาความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่ทรงมีพระราช
ปรารถนาให้ ป ระชาชนชาวไทยเป็ น ผู้ มี จิ ต สาธารณะและมี ส่ ว นร่ ว มในการท า
คุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
เนื่ อ งในเทศกาลปี ใหม่ ที่ ค นไทยทั้ ง ประเทศจะได้ เฉลิ ม ฉลองศกใหม่ กั บ ทุกสานัก/
ครอบครัวและญาติมิตร ตามวิถีไทยที่งดงาม และครรลองของบ้านเมืองที่เหมาะสม
กอง
นายกรัฐมนตรีอวยพรให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลาเนาหรือท่องเที่ยว เดินทางไปและกลับ
โดยสวัสดิภาพ มีสติ ไม่ประมาท และคานึงถึงความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง
สาหรับชาวกรุงเทพฯ ที่ ไม่ได้เดินทาง นายกรัฐมนตรี แนะน าให้ ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและพหุวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่เกาะเกร็ด โดยเป็นถิ่นฐานของ
ชุมชนชาวมอญที่รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมมอญไว้อย่างเหนียวแน่น
นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยา วัดสาคัญต่างๆ รวมทั้ง
การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ ที่หลากหลาย โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผา
โอ่ง กระถางเซรามิก นอกจากนี้ ยังเป็นชุมชนต้นแบบ “อารยสถาปัตย์” ตามโครงการ
เกาะเกร็ดโมเดล ที่คนพิการและทุกคนในสังคมสามารถดารงชีวิตและเดินทางได้อย่าง
อิสระ สะดวก ปลอดภัย โดยมีการปรับปรุงป้ายรถเมล์ ทางเชื่อมระหว่างป้ายรถเมล์
ทางลาด ห้องน้าคนพิการ ป้ายสัญลักษณ์ ท่าเรือ ทางลาดลงเรือ และเรือต้นแบบที่
เอื้อต่อคนพิการด้วย สาหรับของดีเมืองนนท์ นอกจากสวนทุเรียนนนท์ที่มีชื่อเสียงแล้ว
ยังมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีเสน่ห์ จากภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ สามารถแปลงเป็นรายได้ โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้าน
OTOP นวัตวิถี 6 อาเภอ 30 หมู่บ้าน เชื่อมโยงการท่องเที่ ยวใน 3 เส้นทาง ได้แก่
เส้นทางน้า เส้นทางธรรมชาติ และเส้นทางวัฒนธรรม
อีกจังหวัดที่ ไม่ไกล เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพหุวัฒนธรรม และการ
ส่งเสริมเส้นทางปั่นจักรยาน บริเวณ “คุ้งบางกะเจ้า ” อาเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ นับว่าเป็นแหล่งโอโซนใหญ่ในเมืองที่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด เพราะมี
สภาพเป็ น ป่ า ธรรมชาติ มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพ อุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติและพรั่งพร้อมด้วยวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เคยได้รับการยกย่อง
จากนิตยสารไทม์ (Time) ให้เป็น “ปอดในเมือง” ที่ดีที่สุดของเอเชีย (The Best Urban
Oasis of Asia) ด้วย
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

