สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา ๒๐.๑๕ น.
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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
หัวข้อ

รายละเอียด

1. การรณรงค์
งดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่เป็นสัญลักษณ์ของการนาสิ่งที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย ไม่เพีย งแต่จะทาลาย
สุขภาพของตนเองแล้ว ยังทาร้ายผู้ที่อยู่รอบข้างอีกด้วย และอาจนาไปสู่ยาเสพติดรูปแบบ
อื่น ๆ ได้อีก ดังนั้น ควรหยุดเสียตั้งแต่ก้าวแรกของการหลงทางไปกับสารเสพติดทั้งหลาย
โดยรัฐบาลได้ผลักดันการดาเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมี
เจตนาที่ต้องการจะปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ คุ้มครองผู้ คนรอบข้างให้
ปลอดภัย ไม่ให้เป็นผู้รับควันบุหรี่มือสอง และลดจานวนผู้สูบลง อาทิ การห้ามขายบุหรี่
ให้เด็ก การจากัดพื้นที่สูบ การจากัดช่องทางการเข้าถึง และการปรับขึ้นราคาบุหรี่ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากบังคับใช้กฎหมายได้ ดี มีประสิทธิภาพในภาพรวมแล้ว ย่อมช่วยลดภาระทาง
งบประมาณในการรั กษาพยาบาลได้ อีก ด้ ว ย ส าหรับ ผู้ ใดที่ ส นใจต้ องการจะเลิ กบุ ห รี่
สามารถรับคาแนะนาได้ที่สายด่วน 1600 ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

2. การเชิญชวนให้
ประชาชนดื่มนม
ให้มากขึ้น

การดื่มนมเป็นการนาสิ่งที่ดีสู่ร่างกาย สู่ชีวิต แต่จากสถิติกลับพบว่า การดื่ม
นมของคนไทยอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก เพียง 18 ลิตรต่อคนต่อปี หรือสัปดาห์ละ
2 แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 113 ลิตรต่อคนต่อปี ดังนั้น รัฐบาลจึง
ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการดื่มนมของคนไทยจาก 18 เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ให้ได้ภายใน
ปี 2569 นอกจากนี้ ยัง ได้ ให้ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต
เกษตรกรโคนม เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง และผลักดันการส่งออกนมของ
ไทยสู่ตลาดเอเชียอย่างกว้างขวาง สาหรับเด็กทารกควรดื่มนมแม่ ส่วนเด็กเล็ก เด็กโต
หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ ในปัจจุบันต่างมีนมที่หลากหลายให้เลือกตามความต้องการของ
ร่างกาย หรือ ความเหมาะสมกับแต่ละคนด้วย อย่างไรก็ตาม สาหรับผู้ ที่แพ้นมวัว
อาจจะหานมแพะ นมถั่วเหลือง หรือ น้านมข้าวมาดื่มกันก็ได้ เพราะอร่อย ดื่มง่าย
และมีคุณค่าทางโภชนาการไม่แพ้นมชนิดอื่น ๆ
รัฐบาลได้สนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 ที่เมล็ดพันธุ์ร าคา
ไม่ แ พงและเป็ น ข้ า วที่ มี คุ ณสมบั ติ พิ เ ศษ เพราะมี ก ารเปลี่ ย นแป้ ง เป็ น น้ าตาลต่ า
เหมาะสาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคไต ให้เป็นข้าวทางเลือกสาหรับประชาชน
ที่ ใ ส่ ใ จดู แ ลสุ ข ภาพ ซึ่ ง ข้ า วพั น ธุ์ กข 43 นี้ ไ ด้ ผ่ า นการวิ จั ย รั บ รองคุ ณ สมบั ติ
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว
นอกจากนี้ วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ โดยปัจจุบันข้าวเปลือก
หอมมะลิราคา 17,800 บาทต่อตัน และข้าวเปลือกเจ้านาปรัง ราคา 8,200 บาทต่อตัน
ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ได้สัมผัสวิถีชาวนา
ไทย ยุค 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ นโยบายตลาดนาการผลิต โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการประกันภัยข้าวนาปี ไปจนถึง ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากข้ า วเพื่ อ สุ ข ภาพและความงาม รวมทั้ ง นวั ต กรรมจากงานวิ จั ย ผสานกั บ
ภูมิปัญญาได้ที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศ

3. การพัฒนา
การปลูกข้าว

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
-

-

-

๒

หัวข้อ

รายละเอียด

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า

ในปี 2561 นี้ นั บเป็ นปี แรกที่ ไม่ มี พื้ นที่ ใ ดของประเทศต้ องประกาศเขต
ให้ การช่ ว ยเหลื อ ภั ย แล้ ง เนื่ องจากการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากรน้ าที่ บู ร ณาการ
เชื่ อมโยงกั น เป็ น ระบบน าไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยวั ดได้ จากการด าเนิ นงาน
ในภาพรวมที่เร็วขึ้นกว่าในอดีต 4 เท่า และประหยัดงบประมาณลงได้กว่าช่วงที่ผ่านมา
ประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องกั บการใช้ น้ าเพื่ ออุ ปโภคบริ โ ภค ภาคการผลิ ต ทั้ งเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้ง น้าสาหรับผลักดันน้าเค็มเพื่อรักษา
สมดุ ลทางธรรมชาติ และยั งมี การท างานร่ วมกั บมู ล นิ ธิ ปิ ดทองหลั งพระ สื บสาน
แนวพระราชด าริ และส านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อประสานงานโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ (กปร.) ซึ่งมีองค์ ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อให้
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บน้ าเป็ นไปอย่ า งยั่ งยื น นอกจากนี้ ยั งมี ส านั ก งานพั ฒ นา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เข้ามาร่วม
ในการให้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ช่วยให้การติดตามสถานการณ์น้า มีความชัดเจน
เที่ยงตรงขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลขนาดใหญ่ Big data ของทุกหน่วยงานให้เป็นภาพ
เดียวกัน ช่วยให้ การตั ดสินใจต่าง ๆ ทาได้ครบทุกมิติ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
โดยการดาเนินงานทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการทรัพยากรน้า
แห่งชาติ (กนช.) ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ (สทนช.) ให้มี
การดาเนินการอย่างมีเอกภาพ ด้วยการรวมหน่วยงานที่เกี่ยวกับน้าไว้ด้วยกัน เพื่อทาให้
เกิ ดการบู รณาการทั้ ง หน่ ว ยงาน แผนงาน โครงการ ทรั พ ยากร บุ ค ลากร และ
งบประมาณ
ทั้งนี้ รั ฐบาลโดยสานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติจะจัดให้ มีการสร้างการรับรู้
และการเสวนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าของประเทศ ซึ่งเป็นผลการดาเนินงาน
4 ปี ที่ผ่ านมา ในวันจั นทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
โดยจะมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
1. การจัดการน้าอุปโภค บริโภค สามารถสร้างระบบประปาหมู่บ้านได้ 97%
จาก 7,490 หมู่บ้านทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน ประปาโรงเรียนดาเนินการแล้วเสร็จ
เกือบ 2,000 แห่ง และเจาะบ่อบาดาลได้ เกือบ 2,000 แห่ง ซึ่งยังคงต้องทาต่อไป
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. การสร้างความมั่นคงเรื่องน้าให้ภาคการผลิต เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
อาทิ การพั ฒ นาแหล่ งน้ า ทั้ งในและนอกเขตชลประทาน การขุ ดสระน้ าในไร่ นา
การเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตร และ น้าบาดาลช่วยภัยแล้ง เป็นต้น มีประชาชน
ได้รับผลประโยชน์กว่า 3 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 2 ล้านไร่
3. การจั ดการน้ าท่ วมและอุ ทกภั ย ได้ แก่ การขุ ดลอกล าคลอง ล าน้ าสาขา
แม่น้าสายหลัก เกือบ 300 กิโลเมตร เพื่อป้องกันน้าท่วม 63 ชุมชน
4. การอนุ รั กษ์ฟื้ นฟู สภาพป่ าต้นน้ าที่ เสื่ อมโทรม และป้ องกันการพังทลาย
หน้าดิน โดยดาเนินการแล้ว 3 แสนกว่าไร่
นอกจากนี้ ยั งมี การจั ดการคุ ณภาพน้ าที่ ยั่ งยื น คื อ การเร่ งรั ดออกกฎหมาย
ทรัพยากรน้า ซึ่งจะเกีย่ วข้องกับ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ และ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติด้วย

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง
-

๓

หัวข้อ

5. การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบ

รายละเอียด

ส าหรั บ แผนงานบริ ห ารจั ด การน้ าเชิ ง พื้ น ที่ ใ นปี 2561 มี แ ผนงานที่ ผ่ า น
การพิจารณาให้ดาเนินการเพิ่มเติมอีก 216 โครงการ งบประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท
เพื่ อให้ ได้ น้ า 27 ล้ านลู กบาศก์ เมตร ครอบคลุ มพื้ นที่ รั บประโยชน์ ราว 9 แสนไร่
และในปี 2562 มีอีกกว่า 3 พันโครงการ ทั้งนี้ จะต้องมีการลงทุนสร้างระบบต่าง ๆ
เพื่ อสนั บสนุ น ให้ ครบถ้ ว นสมบู รณ์ อาทิ ระบบงานแผนที่ ระบบงานแบบจ าลอง
ระบบงานคลังข้อมูลน้า ระบบงานสถานีตรวจวัด เป็นต้น เพื่อให้สามารถพยากรณ์และ
ติดตามสภาพลมฟ้าอากาศที่จะช่วยให้การเก็บกักน้า การพร่องน้า การใช้พื้นที่แก้มลิง
เกิดการบริหารจัดการที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้าสาหรับภาคการผลิตที่สาคัญของประเทศที่ต้องเตรียมการ
ในระยะยาว ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น
ให้ กับนั กลงทุน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากจะเป็นกลจักรส าคัญใน
การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล หรืออีกอย่างน้อย 20 ปีข้างหน้า ซึ่งต้อง
มีการศึกษาแนวเส้นทางการก่อสร้างระบบท่อส่งน้า ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนา
แหล่งน้าต้นทุนภายในประเทศ รวมทั้ง ป้องกันน้าท่วมพื้นที่สาคัญของ EEC อีกด้วย
ทั้งนี้ ในระยะ 10 ปี แรกนี้ จาเป็นต้องมีน้าใช้ในระบบโครงข่ายเพิ่มอีก 320 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยจะต้องดาเนินการในหลายส่วน อาทิ การปรับปรุงแหล่งน้าเดิม
การพัฒนาอ่างเก็บน้ า การเชื่อมโยงแหล่ งน้าและระบบผั นน้า การสู บกลั บน้าท้าย
อ่างเก็บน้า แผนป้องกันน้าท่วม และการจัดหาแหล่งน้าสารอง ส่วนแผนสาหรับรองรับ
อนาคตระยะ 20 ปี จะมี การเพิ่ มเติ มแผนการพั ฒนาอ่ างเก็ บน้ า ภาคตะวั นออก
104 แห่ง ปริมาณน้า 1,900 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้ง แนวทางการบริหารจัดการ
ความต้องการ การลดการใช้น้า การใช้น้าซ้า การผลิตน้าจืดจากน้าทะเล และการหา
แหล่งน้าสารองของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ รูปแบบการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จใน
EEC จะเป็นโมเดล สาหรับการดาเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 10 แห่ง
ต่อไปด้วย
ทั้ ง นี้ หนองบั ว ล าภู โ มเดล หรื อ โครงการระบบกระจายน้ าด้ ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ยังถือเป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้าเพื่อชุมชน
ซึ่ งเป็ น แนวทางการแก้ ปั ญหาความยากจนและยกระดั บคุ ณภาพชี วิ ตประชาชน
ด้วยการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้าใต้ดิน เพื่อช่วยให้
เกษตรกรมีน้ าทาการเพาะปลู กได้ตลอดทั้งปี มีรายได้ ต่อเนื่อง และมั่นคง ร่วมกั บ
การนาเทคโนโลยีระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) มาปรับใช้ เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต ดังนั้น ขอให้พื้นที่อื่น ๆ ถือเป็นตัวอย่างด้วย
รัฐบาลได้เร่งดาเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้น
ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน 1 เดือน จากเดิมที่กาหนดไว้ 6 เดือน โดยรัฐบาลได้ให้
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
มอบหมายให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด ทุ กจั งหวั ด พร้ อมด้ วยส่ วนราชการที่ เกี่ ยวข้ อง
และเจ้าหน้าที่ คสช. ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัด จัดเตรียมข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบ
เพื่อดาเนินการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไปและกลุ่มเกษตรกรที่ไปยืมเงิน
นอกระบบจากกลุ่มโรงสี โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปช่วยเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหนี้

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

สน.ปท.

๔

หัวข้อ

6. การป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

7. ตัวอย่างของ
การทางานร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชน

8. วันสิ่งแวดล้อมโลก

สานัก/กอง
ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

กับโรงสี แก้ไขสัญญาให้ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งในกลุ่มลูกหนี้ที่ไม่มีขีด
ความสามารถในการชาระหนี้ รัฐบาลจะช่วยผลักดันเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้
เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดารงชีพอยู่ได้ และมีเงินเหลือ ไปต่อยอดเพื่อลงทุนทา
การเกษตรในคราวต่อไป ดังนั้น ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินงานในเรื่อง
ดังกล่าวด้วย
จากการประเมิ น การรั บ รู้ ป ระชาชนเรื่ อ ง โรคไข้ เ ลื อ ดออก ล่ า สุ ด พบว่ า
ประชาชนมี ค วามเข้ า ใจผิ ด หลายประการ และในปี นี้ แนวโน้ ม การระบาด
มีพื้นที่เสี่ยงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน โดยรูปแบบของการระบาด
จะเปลี่ ย นไป มีการเสี ย ชีวิตในผู้ ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากมีโ รคประจาตัว ด้ว ย เช่ น
ภาวะอ้ ว น เบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สู ง โรคหั ว ใจ โรคเลื อด เป็ นต้ น ดั งนั้ น
สาหรับผู้ใดที่มีอาการเหล่านี้ คือ มีอาการไข้สูง 2 วันไม่ดีขึ้น ไม่มีอาการไอ ไม่มีน้ามูก
ปวดเมื่อย หน้าตาแดง อาจมีผื่นขึ้นใต้ผิวหนังตามแขนขา ข้อพับ เป็นต้น ให้สังเกต
ตนเอง ลูกหลาน และคนใกล้ ชิด หากพบอาการดังกล่ าวขอให้ รีบไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลโดยเร็ว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422
ขอยกตัวอย่างรายการ Because We Care เรื่องจริงสะท้อนสังคมที่เป็น
การแจ้งเตือนภัย ทางช่อง New18 เพื่อให้ได้เห็นประโยชน์ของความร่วมมือและ
เครือข่ายภาคประชาชนที่สามารถสนับสนุนและทางานร่วมกับภาครัฐ อีกทั้งยังมี
เครือข่ายในโซเชียล เช่น เพจ Because We Care เพจ แหม่มโพธิ์ดา และ เพจ
Drama-Addict ที่เปิดรับเรื่องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือของเด็กเยาวชน สตรี
และผู้ถูกกระทารุนแรง โดยจะมีการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และสามารถส่งต่อไปเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือ ที่ดีที่สุด
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที และยั ง สามารถลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว น
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่ดี ดังนั้น ขอสนับสนุนเป็นกาลังใจและขอให้ทุกฝ่าย ทุกสื่อ
โซเชียลได้ร่วมมือกันในการทางานเพื่อส่วนรวมต่อไป
วั น อั ง คารที่ 5 มิ ถุ น ายน เป็ น วั น สิ่ ง แวดล้ อ มโลก ขอเชิ ญ ชวนประชาชน
ประหยั ด ไฟฟ้ า ทิ้ง ขยะให้ เป็ นที่ เป็ นทาง และแยกประเภทขยะก่ อนทิ้ง รวมทั้ ง
หั น มาใช้ถุง ผ้ า แทนถุง พลาสติ ก โฟม กล่ อ งโฟม โดยขอให้ กระทาอย่ างต่ อเนื่อ ง
จนเป็นนิสัยด้วย
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กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

