บทความ
เรื่อง รัฐบาลอัญเชิญ “ศาสตร์พระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาประเทศให้ มั่นคง
มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ
........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่
ติดตามรับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ) พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน(ครับ/ค่ะ)
ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่ประมุขและผู้นําประเทศ รวมทั้งองค์การสหประชาชาติ
ได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการลงนามแสดงความอาลัย
การยืนสงบนิ่งไว้อาลัย และการลดธงครึ่งเสา ซึ่งการแสดงออกดังกล่าว นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความ
เข้าใจและเห็นใจ ความรู้สึกของประชาชนชาวไทย ต่อการจากไปของ “พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็น
ที่เคารพรักยิ่ง” ของพสกนิกรชาวไทย ซึ่งเป็นการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการยกย่อง
ในพระราชกรณีย กิจ ที่ท รงทุ่ม เท เพื่อ ประเทศชาติแ ละประชาชนมาเป็น ระยะเวลากว่า ๗๐ ปี
ซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์โลก รวมทั้งการยอมรับในหลักการทรงงาน
และหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช
ที่มีคุณูปการอย่างยิ่ง ต่อมวลมนุษยชาติตลอดมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคตแล้ว
แต่ “ศาสตร์พระราชา” ยังคงอยู่คู่แผ่นดินไทย รวมทั้งแนวคิด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ที่ได้พระราชทานไว้กว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยนําไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งล้วนมุ่งให้พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า
ดํารงตนเป็น “คนดี” ทั้งคิดดี พูดดี ทําดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินัย และมีความสามัคคี
ปรองดองกัน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นปึกแผ่นมั่นคง
ตลอดไป จึงนับว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา
ที่ได้เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ ฉะนั้นพวกเราคนไทยทุกคนควรที่จะร่วมกันรําลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการน้อมนํา “คติ – คําสอน” ของ
พ่อหลวง ซึ่งเป็นคุณธรรมอันประเสริฐไปปฏิบัติ ก็นับเป็นการถวายความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อ
การสืบทอดให้สิ่งดีงาม ธํารงอยู่ในสังคมไทย อย่างมั่นคงสืบไป (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) สําหรับรัฐบาลก็ได้อัญเชิญ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็น
ปรัชญานําทางในการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
ในปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นที่จะน้อมนําไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ในทุ ก ระดั บ ด้ ว ยการสร้ า งกลไกการขั บ เคลื่ อ น ซึ่ ง ได้ บู ร ณาการหลายหน่ ว ยงาน โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
“คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ กพย.” มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทํางานในรูปแบบ

“ประชารัฐ” เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
รวมถึงภาควิชาการ เช่น สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบันธรรมรัฐ และสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ท่านผู้ฟั ง (ครั บ/ค่ ะ) รั ฐบาลได้ นํ าเอกลักษณ์ ที่แตกต่างของในแต่ ละพื้ นที่มาปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม ทันสมัย ให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทัน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง
เพิ่มมูลค่าให้สินค้า สร้างรายได้ให้กับประเทศ และวางแนวทางการพั
ฒนาประเทศในอนาคต ไปสู่
-๒-

“ไทยแลนด์ ๔.๐” ที่ต้องการสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมทั้งเดินหน้าประเทศไทย
ตามแนวทางประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ตามหลักสากล รวมทั้งได้นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งจากภายในก่อน จากนั้นจึง
จะประสานเชื่อมโยง กับระบบเศรษฐกิจโลก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก กล่าวคือ ให้เริ่มต้น
จากการพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง จากนั้น ต้องเติมองค์ความรู้ให้กับ
ประชาชนในการสร้างการรับรู้ เข้าใจถึงปัญหาที่ผ่านมา เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาในวันข้างหน้า และ
มีการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โดยรัฐบาลได้กําหนดลักษณะของ “คนไทย ๔.๐” ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ เมื่อไม่พอก็ต้องเติม เมื่อพอก็ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินก็ต้องรู้จักแบ่งปัน จึงจะ
ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ “ไทยแลนด์ ๔.๐” ผ่านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําให้สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งไปด้วยกัน โดยทุกคนมีโอกาสรับประโยชน์จากการที่เราสร้างมันขึ้นมา และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ก้าวออกไปอย่างยั่งยืนเคียงบ่าเคียงไหล่เติบโตไปด้วยกัน จึงเป็นกลไกสําคัญสําหรับปฏิรูปประเทศ ที่มี
เป้าหมายชัดเจน คือ การนําพาประเทศไทยพ้นกับดัก ๓ เรื่องด้วยกันก็คือ เรื่องแรก คือประเทศไทย
ต้องถีบตัวจากความยากจน สร้างรายได้จากการพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก จนทําให้ประชาชน
ในประเทศมีความกินดีอยู่ดี หรือเรียกว่าพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ส่วนเรื่องที่สองคือ ประเทศไทยจะลดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนรวยกับ
คนจนทําให้ระยะห่างแคบลง หรือเรียกว่าพ้นจากกับดักความเหลื่อมล้ํา และเรื่องสุดท้าย คือประเทศไทย
จะพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน โดยการปรับแนวคิด
จากเดิมที่คํานึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน หรือเรียกว่าพ้นจากกับดักความไม่สมดุล โดยผ่านโมเดล
ขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี
เรียกว่า “๓ เครื่องยนต์ใหม่” ประการแรก คือสร้างความมั่นคง โดยการระเบิดจากข้างใน ซึ่งจะให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยเป็นผู้กําหนดวิถีทางของตนเอง เพื่อเลือกแนวทางการพัฒนา และพร้อมที่จะ
รับกระแสของการพัฒนาจากข้างนอกที่จ ะมีเข้ามาในอนาคต ประการที่ส อง คือ สร้างความมั่งคั่ง
โดยเสริมสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และประการสุดท้าย คือสร้างความยั่งยืน
โดยการพัฒนาที่รักษาสมดุล ในด้านมิติเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย หรือที่
เรียกว่า “การพัฒนาสีเขียว” (ครับ/ค่ะ)

ท่า นผู้ฟัง (ครับ /ค่ะ ) กว่า ๒ ปี ของการบริห ารราชการแผ่น ดิน ของรัฐ บาลได้ป ระยุก ต์
หลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ไปสู่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น โดยยึ ด ถื อ “หลั ก การทรงงาน”
ของพระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช จึง ได้พ ยายามมาโดยตลอดที่จ ะทํา ให้เ กิด
การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่ไม่ใช่การเติบโตแต่เพียงตัวเลขมูลค่าตลาดของสินค้าและบริการ
ขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ หรือ GDP แต่เป็นการเติบโตที่กระจายสู่ทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ไม่ใ ห้ก ระจุก ตัว เฉพาะในพื้น ที่ใ ดพื้น ที่ห นึ่ง หรือ ภาคใดภาคหนึ่ง หรือ กลุ่ม ใดกลุ่ม หนึ่ง
ซึ่งจําเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง ให้เป็นปกติให้ได้อย่างเช่นใน
ปัจ จุบัน นี้ โดยงานต่า งๆ ที่รัฐ บาลได้เ ริ่ม ต้น ไว้แ ล้ว รวมถึง ที่กํา ลัง จะเกิด ขึ้น ในด้า นเศรษฐกิจ เช่น
การพัฒนาเศรษฐกิจสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก หรือ EEC การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรอย่างครบวงจร ทั้งการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่
การพัฒนาแหล่งน้ํา–ปรับปรุงดิน– การพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ด้วย (ครับ/ค่ะ)
-๓ท่า นผู้ฟัง (ครับ /ค่ะ ) แผนงานทั้ง หมดที่ก ล่า วมานี้ รัฐ บาลได้บ ริห ารประเทศโดยเชื่อ มโยง
“ศาสตร์พระราชา” ในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
พื้นที่ ประชาชนมีส่วนร่วม และได้ประโยชน์จากการพัฒนาอย่างแท้จริง ให้มีความ อยู่ดี กินดี และ
นอกจากนี้ถือว่ารัฐบาลยังประสบความสําเร็จ ในการสร้างความตระหนักและการยอมรับในเวทีระหว่าง
ประเทศ โดยนานาประเทศต่างเห็นพ้องกันว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) คงเห็นด้วยกับผู้จัดว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีความเป็น
สากลในตัวเอง เปรียบเสมือนวัคซีนที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันจาก “โรค” ที่เกิดจากความประมาท ความไม่
แน่นอน และความเสื่อมโทรม อันสืบเนื่องจากผลกระทบทางลบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในการบริหารประเทศรัฐบาลภายใต้การนําของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ
หัว หน้า คณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ ยิน ดีเ ป็น อย่า งยิ่ง ที่จ ะสามารถแบ่ง ปัน ตัว อย่า งการนํา หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่ใช่ของใครหรือ
ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทุกประเทศต้องร่วมมือกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นี่แหละคือ! ความตั้งใจจริงที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ต้องการที่จะพัฒนาประเทศของเราชาวไทยทุกคนให้เจริญต่อไปอย่างยั่งยืน ถึงแม้ช่วงเวลานี้คนไทย
ทั้งประเทศจะมีความเศร้าเสียใจอันเกิดจากความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ อาจเป็นห้วงเวลาที่ดูยาวนานใน
ความรู้สึก แต่การระลึกถึงแนวทางการทํางานของพระองค์ และในการใช้ชีวิตของพระองค์ก็ควรจะนํามา
เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของคนไทยทุกคนได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่พวกเราคนไทยจะทําให้พระองค์ท่าน
ได้นับจากนี้คือ การตั้งมั่นในการทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ การทําดีถวายพ่อหลวง โดยเราคนไทย
ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ขัดแย้งกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เพื่อบอกพระองค์ท่านว่าจะ
ตั้งใจทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้าง เพื่อให้ประเทศไทยในวันข้างหน้ามีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง

มั่งคั่ง และยั่งยืน เหมือนเป็นคํามั่นสัญญาของลูกที่มีต่อพ่อหลวงที่พระองค์สถิตอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป
(ครับ/ค่ะ) สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
***************************************************

