๑

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๕ น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๑. นโยบาย
ประเทศไทยมีประชากรประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรมประมาณ สน.ปท.
การส่งเสริม กว่า ๓๐ ล้านคน โดยเชื่อมโยงกันเป็นห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป จนถึง
ด้านการเกษตร การค้าขาย ส่งออก ไปสู่ตลาดภายในและภายนอกประเทศ แต่ เกษตรกรยัง ประสบ
ปัญหาต่าง ๆ เช่น ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นหนี้สิน ฯลฯ
ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในชีวิตและอาชีพของเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ข้าราชการที่นานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ ต้อ งมี การสร้างการรับรู้และท าความเข้าใจแล้ว หันมาร่วมมือไปสู่
การแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ต้องปรับตัวและหันมาร่วมมือ
สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป การตลาดของเกษตรกรรมไทย รวมถึงนักวิชาการเกษตร
ที่เป็น “แหล่งความรู้” และธนาคารที่ เป็น “แหล่งเงินทุ น ” ที่ จ ะเป็นผู้ สนับ สนุน
ส่งเสริมการยกระดับอาชีพเกษตรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
นโยบายหลักด้านการเกษตรของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ “ตลาดนาการผลิต”
เป็นการกาหนด “โควตาเกษตรกรรม” ด้วยการอาศัยข้อมูล ดังนี้
๑. พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ
๒. ความอุดมสมบูรณ์ของน้า
๓. ลักษณะของดิน
๔. ความต้องการของตลาดในประเทศและนอกประเทศ
ดังนั้น การส่งเสริมเกษตรกรในเรื่องการเพาะปลูก ต้องพิจารณาในเรื่องดิน
น้า อากาศ รวมถึงการตลาด ซึ่ง ต้องพัฒ นาข้ อมูล ขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data)
และมีแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการนาข้อมูลมาจากทุกแหล่ง มาบูรณาการกัน ทั้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิ ช ย์ นายอาเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน สาหรับตลาดต่างประเทศ “ทูตเกษตร” และ “ทูตพาณิชย์” ต้องทางาน
คู่ขนานกัน ในการสารวจความต้องการของตลาด และการขยายตลาดทั่วโลกเพิ่ม
ศูนย์ เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) และระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือส่าคัญในการสร้าง Smart Farmers
และเกษตรกรรุน่ ใหม่ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง เป็นสหกรณ์
เป็ น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ที่ เ น้ น การน่ านวัต กรรมมาปรั บ ใช้ เพื่ อ ลดต้ น ทุ น การผลิ ต
เพิ่มผลผลิต ปรับตัวไปสู่การค้าออนไลน์ ตลาดอีคอมเมิร์ซ โดยต้องให้ความส่าคัญ
กับมาตรฐาน GAP พืชอาหาร ที่ค่านึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภั ยและ
สวัส ดิภาพของเกษตรกร โดยยึดหลั ก Smart & Strong together หรือ “ร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมท่ า ร่วมแก้ ไขปัญ หาและร่วมรับ ประโยชน์ ” นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังให้ความส่าคัญกับอีก ๒ เรื่อง คือ
๑. การป้องกันความเสี่ยง ด้วย “การประกันพืชผล” โดยจัดสรรแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่าจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ก ารเกษตร และรัฐจ่ายค่าเบี้ย
หัวข้อ

รายละเอียด

๒

หัวข้อ

รายละเอียด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประกันราคาถูกให้ (๖๕ บาทต่อไร่) เมื่อเกิดภัยพิบัติ น้าท่วม น้าแล้ง โรคหรือแมลงลง
รัฐจ่าย ๑,๐๐๐ กว่าบาทต่อไร่ และบริษัทประกันภัยก็ ร่วมจ่าย ๑,๕๐๐ บาทต่อไร่
เกษตรกรก็จะมีประกันภัยราคาถูก
๒. หนี้ สิ นเกษตรกร เป็ นสาเหตุ ส่ วนหนึ่ งของการสู ญ เสี ยที่ ดิ นท ากิ นของ
เกษตรกร เนื่องจากการกู้ เงินนอกระบบที่ ไม่ มี การคุ้ มครอง ขาดความรู้ทางกฎหมาย
รั ฐบาลแก้ ไขอย่ างยั่ งยื น โดยการผลั กดั นกฎหมายขายฝาก ที่ ช่ วยป้ องกั นการถู ก
เอารัดเอาเปรียบต่ างๆ ในอดีต นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการไกล่เกลี่ยและการบั งคับใช้
กฎหมายอย่างเป็ นธรรม แก้ ปั ญหาหนี้นอกระบบให้กั บผู้มี รายได้น้อยและเกษตรกร
ทั่ วประเทศ สามารถส่งคืนทรัพย์สินให้กั บประชาชนเกื อบ ๑๗,๐๐๐ ราย มู ลค่ารวม
๑๙,๐๐๐ ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน ๑๓,๖๐๐ ฉบับ เนื้อที่รวม ๔๓,๐๐๐ ไร่
๒. โครงการสาคัญ
โครงการที่ ส าคัญของประเทศ อันจะเป็ นเส้นทางสู่ การปฏิ รูปโครงสร้างทาง ทุกสานัก/
สู่การปฏิรูป เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต บนพื้นฐานของทรัพยากรและรากเหง้า ได้แก่
กอง
โครงสร้าง
๑. โครงการเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษภาคใต้ (SEC : Southern Economic
ทางเศรษฐกิจ Corridor) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาภูมิ ภาคที่เกิ ดจากการวิเคราะห์ความพร้อม และความ
เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ต่างๆ
ของประเทศ เช่นเดียวกับ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีก ๑๐ แห่งทั่วประเทศ
แผนพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) เป็นการศึกษาความ
เหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และ
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่มีความได้เปรียบ
ด้านที่ ตั้ง ในภาคต่างๆ ของประเทศจะเป็นเครื่องมื อส าคัญ เพื่อดึง ดูดการลงทุ น
กระจายความเจริญ และขับเคลื่อนประเทศให้ไปสู่เป้าหมาย
คณะรัฐมนตรีได้เล็งเห็นศักยภาพของภาคใต้ และให้มีการพัฒนา ๔ จังหวัด
ภาคใต้ตอนบนเป็นต้นแบบพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
หรือการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน Southern Economic
Corridor : SEC บนพื้นที่กว่า ๓๒,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร และประชากรกว่า ๓.๓ ล้านคน
ของจั งหวัด ระนอง ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช พร้อ มโครงข่ าย
คมนาคมที่มีศักยภาพ มีทะเลขนาบทั้งสองด้าน มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามระดับโลก
ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ มีวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแหล่งสัตว์น้า
และพืชเศรษฐกิจสาคัญ เช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา และผลไม้ ดังนั้น SEC จึงเป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด ที่จะพัฒนาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนา SEC เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน ๕ ปี ได้กาหนดให้มี
การพัฒนา SEC ใน ๔ ด้าน ดังนี้
๑.๑ การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก เพื่อให้ระนองมีความพร้อมที่จะเป็น
“ประตูเศรษฐกิ จด้านตะวันตก” ของประเทศ และศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิ ภาค
อย่างครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ อาทิ
๑) ท่ าเรือระนองจะถูกยกระดับเป็นท่ าเรือน้าลึกของภูมิ ภาค สามารถ
รองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ

๓

หัวข้อ

รายละเอียด
๒) มีทางรถไฟและถนนเชื่อมโยงท่าเรือระนองกับโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
๓) ในปี ๒๕๖๕ รถไฟทางคู่จ ะลงมาถึงชุม พร และเชื่อมไปยังระนอง
ซึ่งมีแผนพัฒนาต่อไปยังสุราษฏร์ธานีจนถึงปาดังเบซาร์
๔) ถนนสายหลักจากชุมพรมายังระนอง จะเป็น ๔ ช่องจราจร ควบคู่
กับการพัฒนาถนนสายรองให้ได้มาตรฐาน ซึ่งจะทาให้เกิดโครงข่ายที่สมบูรณ์รองรับ
การเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
๕) ท่าอากาศยานทั้ง ๔ จังหวัดจะได้รับการพัฒนาให้รองรับผู้โดยสาร
ได้มากกว่า ๑๐ ล้านคนต่อปี
ดัง นั้ น จึ งเป็ น การเปิ ดประตู ฝั่ งตะวั นตกแห่ งแรกของไทย เกิ ดเส้ นทาง
โลจิ ส ติ ก ส์ ส ายใหม่ ที่ ใ ช้ เ วลาและต้ น ทุ น การขนส่ ง น้ อ ยกว่ า การอ้ อ มผ่ า น
ช่องแคบมะละกา และเพิ่มความได้เปรียบของไทยในเวทีการค้าโลก
๑.๒ การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน โดยชุมพรและ
ระนองจะเป็นศูนย์กลางการท่ องเที่ ยวทางทะเลระดับนานาชาติ ด้วยการเชื่อมโยง
เส้ นทางท่ อ งเที่ ยว Royal Coast ตั้ งแต่ ส มุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ประจวบคี รีขั น ธ์
ชุมพร และระนอง แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๗ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว
ในพังงา ภูเก็ต กระบี่ ที่มี ชื่อเสียงระดับโลก เกิ ดเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวต่อเนื่อง
ทางทะเลที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยังคงมีความบริสุทธิ์ สงบ และสวยงาม
๑.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง
ด้วยความหลากหลายของพืชเกษตรใน SEC โดยเฉพาะสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
SEC จะเป็ น ฐานอุ ต สาหกรรมชีวภาพของภู มิ ภ าค โดยเฉพาะในเรื่อ งยางพารา
และปาล์ ม น้ ามั น เชื่ อ มโยงกั บ อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ขั้ น สู ง ของ EEC โดยมี
ศูนย์ ความเป็นเลิศด้า นการวิ จัย และพั ฒนาที่ โดดเด่นในระดับสากล ที่ จ ะช่วย
สร้างมู ล ค่าเพิ่ ม อย่างครบวงจร ตลอดทั้ ง ห่ว งโซ่ การผลิต ซึ่ งจะท าให้เกษตรกร
ชุมชนและภาคธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นและเติบโตไปด้วยกัน
๑.๔ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนา
เมื อ งน่ า อยู่ ยั ง แฝงไปด้ ว ยมนต์ เสน่ ห์ ข องวิ ถี ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ าย และยั ง คงรัก ษา
วัฒ นธรรมประเพณี จ ากรุ่ น สู่รุ่ น รวมทั้ ง มี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ามารถต่ อ ยอด
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน การเป็น
เมืองน่าอยู่ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ป่าไม้และป่าชายเลน
เพื่อเป็นมรดกโลก และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับนานาชาติ โดยคนในพื้นที่จะได้รับ
ประโยชน์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในคุณค่าถิ่นฐานของตนเอง
SEC พื้ นที่ เศรษฐกิ จ ใหม่ชั้นนาของเอเชีย ต้นแบบการพัฒนาศูนย์ กลาง
ความเจริญ ของภาค ที่ จ ะช่วยยกระดับ การพั ฒ นาภาคใต้และประเทศไทยให้ มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก : https://youtu.be/aMlnnyS91ro
๒. โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ให้เป็นศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (OSS) แบบครบวงจร ด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม บนพื้นฐานของ
พืชผลทางการเกษตร ที่มีอยู่อย่างมากมาย นโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” จะผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศส่งออกนวัตกรรม”

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

๔

หัวข้อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ Cluster ได้ก าหนดให้
“เมืองนวัตกรรมอาหาร” เป็น ๑ ใน ๗ ของ Super Cluster ส าหรับ กิจ การที่ ใช้
เทคโนโลยี ชั้ น สู ง และอุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต โดยมี ศู น ย์ บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ
(One Stop Service) ให้บ ริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
และอานวยความสะดวกให้บริษัทอาหารชั้นนาระดับโลกและบริษัทของไทยเข้ามา
ลงทุ น ในพื้ น ที่ ในรูป แบบ Food Innopolis Service Platform ผ่ า นกลไกความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ ภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานในต่างประเทศ
ปัจจุบันมีบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ๓๕ บริษัท ได้แก่
๑) SMEs เข้ามาทากิจกรรมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารใน
Future Food Lab ๒๓ บริษัท
๒) หน่ ว ยงานร่ ว มลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นเมื อ ง
นวั ตกรรมอาหาร ทั้ ง สิ้น ๕๒ หน่ วยงาน ประกอบด้ วย ๑๗ บริษั ท เอกชน ๑๒
หน่วยงานภาครัฐ และ ๒๓ มหาวิทยาลัย
เมื อ งนวั ต กรรมอาหารได้ ให้ บ ริ ก ารวิ เ คราะห์ ทดสอบภาคเอกชน
ในอุ ตสาหกรรมอาหาร จ านวน ๑๓๒ รายการ อาทิ การถ่ายทอดเทคโนโลยี สูตร
เชื้ อจุลินทรีย์ ในการผลิตต้นเชื้ อแหนมให้ภาคเอกชน และให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย
ต้นเชื้อเพื่ อกระจายผลิตภัณฑ์ ต้นเชื้อจุลินทรีย์สูตรต่าง ๆ ไปยังกลุ่ม อุตสาหกรรม
ผู้ผลิตแหนม ส่งผลให้ยอดขายแหนมเพิ่ มขึ้นเพราะแหนมมี คุณภาพ และยังส่งผล
ต่อสุขภาพของผู้บ ริโภคโดยสามารถลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคทางเดินอาหาร
ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ผลกระทบรวมปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ คิดเป็น
มูลค่า ๒๗๔.๖ ล้านบาท
นอกจากนั้น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ประกาศพื้นที่เมืองนวัตกรรม
ส่วนขยายเพิ่ ม ขึ้ นอี ก ๗ แห่ ง ซึ่ งจะส่งผลให้ เกิ ดการลงทุ นและพั ฒ นาเครือข่าย
ความร่วมมือของภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในส่วนภูมิภาค หรือในพื้นที่
มหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการจัดสภาพแวดล้อมที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนวัตกรรม
อาหารจากทั่ วประเทศให้ เป็ นรู ป ธรรมมากขึ้ น ท าให้ เกิ ดการพั ฒ นาองค์ ความรู้
ที่หลากหลายที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านอาหารในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรืออุทยาน
วิทยาศาสตร์ภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถดึงดูดนักลงทุ นภาคเอกชนให้ มาลงทุ นวิจัย
และพัฒนาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดวีดิทัศน์ได้จาก :
https://m.youtube.com/watch?v=-kFoQy36k5A&t=141s
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

