สรุปประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 20.15 น.
*******************************

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน สรุปประเด็นได้ ดังนี้
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
1. วันเด็ก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน ทุกสานัก/
แห่งชาติ
พระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2562 เพื่อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือ
กอง
วันเด็กแห่งชาติ ชื่อ นอกหน้าต่างบานเล็ ก ความว่า “เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหา
ความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วย
ให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญ และความสาเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”
นายกรั ฐมนตรี เชิ ญพระราโชวาทมากล่ าวย้ า เพื่ อให้ เด็ กและเยาวชนไทย
ได้ น้ อมน าไปสู่ การปฏิ บั ติ ในชี วิ ต ที่ เต็ มไปด้ วยการเรี ยนรู้ และประสบการณ์ ใหม่ ๆ
อย่ า งไม่ มี วั น จบสิ้ น โดยผู้ ที่ จ ะประสบความส าเร็ จ สามารถเอาชนะอุ ป สรรคได้
จะประกอบไปด้วย ความรู้ ความดี และมีวินัย
ตั ว อย่ า งความส าเร็ จ ของเยาวชนไทย ขอแสดงความยิ น ดี แ ละชื่ น ชม
ทีมวิทยาลัยสารพัดช่างตราดที่สามารถคว้าแชมป์แกะสลักน้าแข็งจากหิมะนานาชาติ
ประจาปี 2562 ประเทศจีน ติดต่อกันเป็นปีที่ 10
2. การยกระดับ
เมื่ อวั นอั งคารที่ 8 มกราคม 2562 รั ฐบาลได้ เปิ ดตั วโครงการห้ องสมุ ด ทุกสานัก/
คุณภาพ
อิเล็ กทรอนิกส์ แห่งชาติ (National e-Library) ซึ่ งเป็นโครงการที่ จะยกระดับคุณภาพ
กอง
การศึกษา
การศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
นายกรั ฐมนตรี ให้ ความส าคั ญในเรื่ องการศึ กษา จากข้ อมู ลพบว่ า ระบบ
การศึกษามีปัญหาและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ทั้งนี้ พบว่ามีปัญหาที่สามารถแก้ได้
ทั นที เช่ น ปั ญหาโรงเรี ยนขนาดเล็ กที่ ขาดครู ครู สอนไม่ ตรงวิ ชาเอก ซึ่ งได้ น้ อมน า
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV) ของในหลวงรั ช กาลที่ 9 มาต่ อ ยอด
ทาให้สามารถแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ระดับหนึ่ง และยังพบปัญหาใหญ่ เรื่องความเหลื่อมล้า
ซึ่งรัฐบาลได้พยายามแก้ไขตลอดมา อาทิ
1) การบัญญัติ กฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาอีกเรื่องหนึ่ง
2) การใช้ เ ทคโนโลยี ใ นยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 แก้ ไ ขปั ญ หาการเข้ า ถึ ง
สื่ อการเรี ยนรู้ ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ งเกิ ด ความเหลื่ อมล้ าระหว่ า งเด็ กในเมื องและชนบท
โดยรัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม หรือที่เรียกว่า เน็ตประชารัฐ สาหรับ
ใช้เป็นช่องทางการให้ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้บนโลกออนไลน์ ซึ่งช่วยให้มีหนังสือคุณภาพ
ในรูปแบบที่เป็นไฟล์ดิจิทัล เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
3) การจั ด ท าระบบห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชาติ ( National
e-Library) ภายใต้การบูรณาการกันของกระทรวงศึกษาธิการ สานักหอสมุดแห่งชาติ
และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งระบบดังกล่าว ทาให้มีหนังสือและสื่อความรู้ต่าง ๆ
ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล สามารถเผยแพร่ได้อย่างไร้ข้อจากัดเรื่องลิขสิทธิ์ รวมทั้ง คลังสื่อ
การเรียนการสอนที่จะช่วยให้ครูสามารถนาไปใช้ในห้องเรียนได้ และหนังสือ เอกสาร
ความรู้ จากทุ กหน่ วยงานที่ ได้ อั พโหลดเข้ าสู่ ระบบในเบื้ องต้ น อี กทั้ ง ยั ง มี หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากสานักหอสมุดแห่งชาติ (D-Library) เป็นข้อมูลความรู้สาหรับเยาวชน
และประชาชนทั่ ว ไป และสื่ อ การเรี ย นรู้ ทั่ ว ไป ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมถึ ง
หัวข้อ
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สื่ออื่นๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพ เสียง วีดิโอ
ที่ สามารถอ่ านได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา หากระบบพั ฒนาอย่ างเต็ มรู ปแล้ ว คาดว่ าจะมี สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทุกคนได้หาสาระความรู้ ได้อย่างไม่จากัด โดยสามารถเข้าถึงได้จาก
เว็บไซต์ www.nel.go.th
ในปีการศึกษา 2562 กระทรวงศึกษาธิการจะจัดทาแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อให้ นั กเรี ยนสามารถดาวน์ โหลดได้ โดยไม่ ต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ ายในการซื้ อแบบเรี ยน
นอกจากนี้ จะจัดท าข้อมู ลสื่ อเนื้อหาอิ เล็ กทรอนิกส์ ที่ รวบรวมจากหน่ วยงานต่าง ๆ
ให้ มี รู ปแบบที่ น่ าอ่ านและสื บค้ นได้ ง่ าย โดยจะมี การจั ดตั้ งที มบรรณารั กษ์ ออนไลน์
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนนาเข้าระบบ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานจากทุก
กระทรวง และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งๆ รวมถึ ง จะพั ฒ นาให้ โ ครงการห้ อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) นี้ ให้เป็นระบบ e-Learning เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนและครู ให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Thailand ต่อไป ทั้งนี้
โครงการห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์ แห่ งชาติ (National e-Library) จะเปิ ดตั วอย่ างเป็ น
ทางการในวั นเด็ กแห่ งชาติ วั นเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2562 ณ กระทรวงศึ กษาธิ การ
โดยจะเป็นของขวัญจากรัฐบาล จึงขอเชิญชวนเด็กนักเรียนทุกคน ได้สัมผัสถึงการเรียนรู้
รูปแบบใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนกับการย่อโลกไว้ในมือเรา
3. รายการวิทยุ
ในปี ที่ ผ่ านมา รั ฐบาลได้ มอบของขวั ญวั นเด็ กแห่ งชาติ คื อ รายการวิ ทยุ ทุกสานัก/
เพื่อครอบครัว เพื่อครอบครัว FM 105 MHz ซึ่งมีรายการที่ผลิตเพื่อเด็กโดยเฉพาะ รวมทั้ งรายการ
กอง
FM 105 MHz สาหรับทุกคนในครอบครัว ที่มีความคืบหน้าในการผลิตรายการไปมาก และอยากจะเชิญ
ชวนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง รถโรงเรียน รถรับส่งนักเรียน และเสี ยงตามสายในโรงเรียน
เปิดรายการวิทยุ ซึ่งจะได้ช่วยส่งเสริมสติปัญญา พัฒนาความคิดของเด็กและเยาวชน
ทาให้รู้เท่าทันกับสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน โดยมีรายการที่หลากหลายขอแนะนา
ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวได้อย่างมีคุณค่า
3. แถลงการณ์
กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง ได้ประกาศ สน.สก.
ปลดใบเหลือง แถลงการณ์ปลดใบเหลืองประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)
ประมง IUU ของ ของประเทศไทย ซึ่ งถือเป็ นความส าเร็ จของทุ กภาคส่ วนที่ แก้ไขปัญหาร่วมกันตั้ งแต่
ประเทศไทย เดือนเมษายน ปี 2558 เป็นต้นมา ทั้งปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้ การควบคุ ม จนส าเร็ จ เป็ นรู ปธรรม ทั้ งในด้ านกรอบกฎหมาย การบริ หาร
จัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง การตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ และการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ซึ่ ง ท าให้ ไ ทยสามารถแสดงบทบาท
และความรับผิดชอบ ทั้งในฐานะรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และรัฐตลาดที่อยู่ในระดับสากล
การยกระดับการทาประมงเชิงพาณิชย์ไปสู่มาตรฐานสากล และพร้อมที่จะเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือกับสหภาพยุโรป(EU) ในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน โดยไทย
และสหภาพยุ โรป (EU) ได้ เห็ นชอบร่วมกั นเกี่ ยวกั บแผนงานความร่ วมมือในอนาคต
เพื่อให้ไทยบรรลุการเป็นประเทศปลอดประมงไอยูยู หรือ ไอยูยู - ฟรี ได้โดยสมบูรณ์
ทั้ งนี้ EU จึ งยกให้ ไทยเป็ น ผู้ น าของอาเซี ยนในการแก้ ไขปั ญหาการท าประมง IUU
โดยจะมีการส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ร่วมกัน ด้วยการจัดตั้งคณะทางานไทยสหภาพยุโรป เรื่องการต่อต้านการทาประมง IUU
เพื่อเป็นกลไกร่วมมือในการส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ซึ่งในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะ

3

หัวข้อ

3. ส่งท้าย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียด

ประธานอาเซียนสามารถแสดงบทบาทสาคัญในการนาพาประเทศเพื่อนบ้านของไทย เข้า
สู่การปฏิรูปภาคการประมงในลักษณะเดียวกัน โดยผลักดันการจัดทานโยบายประมง
อาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) ให้มีผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งการจัดตั้ง
คณะทางานร่วมอาเซียน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทาประมง IUU หรือ ASEAN
IUU Task Force สาหรับเป็นกลไกการป้องกันการทาประมง IUU ของภูมิภาค
การแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมง ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสาคัญควบคู่ไปกับ
การแก้ ไ ขปั ญ หาการท าประมง IUU มาโดยตลอด และได้ ด าเนิ น มาตรการต่ าง ๆ
ในหลายด้ าน เพื่ อคุ้ มครองแรงงานในภาคประมง ท าให้ ขณะนี้ สถานการณ์ แ รงงาน
ในภาคประมงของไทยดีขึ้น ซึ่งสะท้อนจากรายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ที่เกี่ยวข้อง โดยไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ยื่นสัตยาบันพิธีสารภายใต้
อนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ เมื่อปีที่ผ่านมา และจะยื่นสัตยาบันอนุสัญญา ILO
ว่าด้วยการทางานในภาคประมง ในช่วงปลายเดือนมกราคมปีนี้
นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไทยจะดูแลแรงงานที่ทางานอยู่
บนเรื อ ประมงอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ ก ารประมงของไทยเป็ น ไปอย่ า งมี จ ริ ย ธรรม
และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้
นายกรัฐมนตรีขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
และขอเป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ในการทางานเพื่อให้ไทยสามารถรักษามาตรฐานสากลนี้
ได้ในต่อไป
การปฏิรูปภาคประมงของไทยได้มาถึงจุดที่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ว่าไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ 4 ของโลก ได้เข้ามาเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของสมุ ท ราภิ บ าลโลกแล้ ว ประเทศไทยพร้ อ มที่ จ ะร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
กับประชาคมโลก ในการรักษาทรัพยากรทางทะเล และการทาประมงตามหลักสากล
จากนี้ไปยังต้องเดินหน้าในเรื่องการบริหารจัดการประมง และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาการทาประมง IUU ให้หมดไป และเพื่อรักษาความยั่งยืน
ของทรัพยากรสัตว์น้าของประเทศไว้
สุดท้ายนี้ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ ามนุ ษย์ รวมถึ งการใช้ แรงงานเด็ กในภาคประมงให้ เกิ ดผลส าเร็ จอย่ างแท้ จริ ง
จากการรายงานว่ามีคนไทย เรือประมงไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลั กลอบทาประมง
ผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยเฉพาะน่านน้าประเทศแถบทวีปแอฟริกา ทั้งนี้ รัฐบาล
จะดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้า
ประมงไทย
ขอให้ ทุ กคน ทุ กครอบครั ว มี ความสุ ข และใช้ เวลาร่ วมกั นในช่ วงวั นเด็ ก ทุกสานัก/
และวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างมีคุณค่า
กอง
กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง

