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ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอย่างยั�งยืน 

23 พฤศจิกายน 2561 
 

สวสัดีครับ พ่อแม่พี�น้องชาวไทยที�รัก ทุกท่าน 

  เนื�องในโอกาสที�สมเด็จพระเจา้อยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จดังาน “อุ่นไอรัก 

คลายความหนาว สายนํ�าแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวนัที� � ธันวาคม ���� ถึงวนัที� �� มกราคม 

���� ณ พระลานพระราชวงัดุสิตและสนามเสือป่า / และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จดั

กจิกรรมปั�นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักฯ วนัอาทิตยที์� � ธนัวาคม เพื�อ

เป็นการส่งเสริมใหป้ระชาชนเห็นความสาํคญัในการรักษาสุขภาพดว้ยการออกกาํลงักาย / อีกทั�ง ยงั

เป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามคัคี ในครอบครัวและสังคม / ในการนี�  จะทรงจกัรยานใน

เส้นทางประวติัศาสตร์ ผ่านสายนํ� าคูคลองสําคญัต่างๆ อาทิ คลองมหานาค, คลองผดุงกรุงเกษม, 

คลองหลกัของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยงัคลองลดัโพธิ�  อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ / ซึ� ง

เป็นโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ ด้านการบริหารจัดการนํ� าของพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมระยะทางไป – กลบั 39 กิโลเมตร /  

ซึ� งกิจกรรมปั�นจักรยานนี�  จะดําเนินการอย่างพร้อมเพียงกัน ทั� งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค / ประชาชนผูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตั� งแต่วนัที�  �� 

พฤศจิกายน ที�ผา่นมา ณ ศาลากลางจงัหวดั ที�ว่าการอาํเภอทั�วประเทศ และระบบออนไลน์ ผา่นทาง

เวบ็ไซตบ์นหนา้จอ (www.bikeunairak2018.com) นะครับ / ทั�งนี�  ปัจจุบนั มีผูล้งทะเบียนแลว้ ทั�งสิ�น

กวา่ � แสนคน จากทั�วประเทศ / นะครับ 

นอกจากนี�  สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ไดพ้ระราชทานเสื�อที�ทรงออกแบบดว้ยพระองคเ์อง แก่ผู ้

ลงทะเบียนเขา้ร่วมปั�นจกัรยานในกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ในครั� งนี�  / โดยเป็นเสื�อพระราชทานสี

เหลืองคาดดว้ยสีฟ้า ดา้นหลงัมีภาพวาดการ์ตูนฝีพระหตัถ ์พร้อมทั�งพระปรมาภิไธย / ซึ� งในวนัที� 28 

พฤศจิกายนนี�  ผูว้่าราชการจงัหวดัทุกจังหวดั จะเข้ารับพระราชทานเสื� อ เพื�อเชิญไปมอบแก่ผู ้

ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรมทุกคน ในวนัที� 1 และ 2 ธันวาคม นี�  ณ ศาลากลางจงัหวดั ทุกจงัหวดั / 

ส่วนในกรุงเทพฯ รับที�สนามศภุชลาศยั ในสนามกีฬาแห่งชาติ / นะครับ 
 

พี�น้องประชาชน ครับ 



 

ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาอยางยั่งยืน ๒๓ พฤศจิกายน ๖๑|   

 

2  

  ผมยงัมีเรื�องติดคา้งจากภารกิจ ณ ต่างประเทศ ในช่วงสุดสัปดาห์ที�ผา่นมา ก็คือ การเขา้ร่วม

ประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั� งที� �� ที�รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี โดยหวัขอ้หลกัในการประชุม 

ได้แก่ “การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื�อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล” (Harnessing Inclusive 

Opportunities, Embracing the Digital Future) ที� เน้นหารือในประเด็นสําคญั � เรื� อง ได้แก่ (1) การ

พฒันาความเชื�อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (�) การส่งเสริมการเจริญเติบโตให้ทั�วถึงและยั�งยืน 

และ (3) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอยา่งทั�วถึง ผา่นการปฏิรูปโครงสร้าง / ทั�งนี�  ในระหวา่งการ

ประชุมร่วมกบัตวัแทนสภาที�ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคนั�น ผมไดเ้ล่าให้ที�ประชุมฟัง ถึงความกา้วหนา้

ของไทยในการพฒันาโครงสร้างพื�นฐานทางดิจิทลั ดว้ยการติดตั�งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ 

“เน็ตประชารัฐ” ให้กบัประชาชนทั�วประเทศ แม้ในพื�นที�ห่างไกล, การปรับปรุงกฎระเบียบให้

เหมาะสมกบัยคุดิจิทลั และการร่วมมือกบัภาคเอกชน เพื�อพฒันาทกัษะวิชาชีพใหก้บัแรงงานและผู ้

มีรายไดน้้อยเพื�อเพิ�มรายได ้/ นอกจากนี�  ยงัไดจ้ดัตั�ง platform ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดยอ่ม – ขนาด

เลก็ และขนาดกลาง (หรือ Micro SMEs) ใหส้ามารถคา้ขาย online และ e-Commerce เพื�อเปิดกวา้งสู่

ตลาดโลก  / อีกทั�ง มีความร่วมมือกบับริษทัใหญ่ อย่าง Alibaba เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพให้ Micro  

SMEs ซึ� งจะทําให้ไทยมีความพร้อมในการเชื�อมโยง ทั� งด้านการคา้และการลงทุนกบัธุรกิจใน

ภูมิภาค / 

ในการประชุมกบัผูน้ําเอเปคนั�น ผมไดช้กัชวนให้เอเปคมองไปขา้งหน้าและกระชับความ

ร่วมมือ ในเรื�องการพฒันาทกัษะและการศึกษา / เพื�อรองรับการการเขา้สู่ยคุดิจิทลั, การเสริมสร้าง

ศกัยภาพและบุคลากรด้านCyber Security,  การสนับสนุนการคา้แบบพหุภาคี และการจดัตั�งเขต

การคา้เสรี (FTA) ระหว่างกันที�จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั�นคงทางอาหาร เกษตรกรรม และ

ประมง ที�ย ั�งยืน / ซึ� งผมไดข้อให้เน้นส่งเสริมการเปิดเสรีการคา้ ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนให้เกิด

การเจริญเติบโต อยา่งครอบคลุม โดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง / รวมทั�ง ส่งเสริมธุรกิจที�เป็นมิตร

ต่อสิ�งแวดลอ้ม เพื�ออนาคตของคนรุ่นหลงัดว้ย / นะครับ 

จากการประชุมครั� งนี�  เราไดเ้ห็นถึงประเด็นปัญหาดา้นการคา้ ระหว่างประเทศใหญ่ๆ ที�ยงัมี

ความเห็นไม่ตรงกนัอยูบ่า้ง ซึ� งเป็นประเดน็ที�เราไดย้ิน ไดฟั้ง มาระยะหนึ� ง / โดยรัฐบาลไดต้ระหนกั

และเตรียมมาตรการรองรับล่วงหนา้ จากผลกระทบที�อาจจะเกิดขึ�น / สาํหรับท่าทีของไทยนั�น ยงัคง

สนบัสนุนความร่วมมือกบัมิตรประเทศ ในการส่งเสริมการคา้แบบพหุภาคี ที�เปิดกวา้ง เสรี ทั�วถึง
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และย ั�งยืน / อนัจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและพี�น้องประชาชน ในระยะยาว / ขณะเดียวกนั 

ประเทศในภูมิภาคนี�  กย็งัสามารถร่วมมือกนัยกระดบัความเชื�อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกนั เพื�อ

การสร้างศกัยภาพในด้านอื�นๆ ให้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของโลก / เช่น การส่งเสริมให้เกิดการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที�ทั�วถึงและย ั�งยนืดว้ย และเศรษฐกิจดิจิทลั นะครับ /  

ทั�งนี�  ในการเตรียมคนไทย – เยาวชนไทยไปสู่อนาคต รองรับการเปลี�ยนแปลงดงัที�ผมได้

กล่าวไปแลว้ในที�ประชุมต่างๆ นั�น / เราไดมี้การจดักิจกรรมที�หลากหลายมาอยา่งต่อเนื�อง โดยช่วง

สุดสปัดาห์นี�  ระหวา่งวนัที� �� – �� พฤศจิกายน นี�  กจ็ะมีการจดังาน “ขับเคลื�อน ไทยแลนด์ �.� ด้วย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ณ พื�นที�สยามสแควร์ / เพื�อแสดงให้เห็นทิศทางในการ

ขบัเคลื�อนประเทศในยุคดิจิทลัของรัฐบาลนี�  ที�จะนําไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศ, การขยายผลและการต่อยอดงานวิจยัและพฒันาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ�มในเชิง

พาณิชย ์และการยกระดบั SMEs และ Startup ผ่านกลไกประชารัฐ เป็นต้น / ก็ขอเชิญชวนพี�น้อง

ประชาชนที�สนใจ ผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเด็กและเยาวชน ที�จะเติบโตขึ�นมาเป็น “คนไทย

ในศตวรรษที� 21” มาร่วมในงาน ตามวนัและเวลาดงักล่าว / ดว้ยนะครับ  
 

พี�น้องประชาชนที�เคารพ ครับ 

  ภายใต้สภาวะ “สงครามการค้า” และเศรษฐกิจโลกที�ยงัคงชะลอตัว / เศรษฐกิจไทยใน

ภาพรวม ยงัสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง / การส่งออก � เดือนแรก ยงัขยายตวั �.�% เมื�อเทียบช่วง

เดียวกนัของปีก่อน / รายไดจ้ากการท่องเที�ยว โดยเฉพาะจากนักท่องเที�ยวชาวจีน แมจ้ะลดลง แต่

ไทยก็ยงัครองความเป็นที�หมาย “อนัดบั 1” ของชาวจีนอยูใ่นปัจจุบนั / สิ�งสําคญัที�รัฐบาลให้ความ

สนใจอยูเ่สมอ คือ การกระจายรายไดล้งไปสู่พี�น้องประชาชนไดอ้ย่างทั�วถึง / โดยเฉพาะกลุ่มฐาน

ราก และพี�น้องประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย / ซึ� งรัฐบาล ก็ไดด้าํเนินการในหลายๆ เรื�อง เพื�อช่วยเหลือ

ให้พี�น้องประชาชนกลุ่มนี�  ทั�งการเพิ�มรายได,้ การปรับปรุงและขยายโครงสร้างพื�นฐาน เช่น ถนน 

และอินเตอร์เน็ต, การเสริมทกัษะและฝึกอาชีพ รวมทั�งแกปั้ญหาหนี�นอกระบบ หรือความเดือดร้อน

จาก “การขายฝาก” ที�ไม่เป็นธรรม เพื�อให้พี�น้องประชาชนสามารถดาํเนินชีวิตได ้อย่างไม่ลาํบาก

จนเกินไป / อีกหนึ�งมาตรการสําคญั ที�รัฐบาลนี� ไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนื�อง กคื็อ การช่วยเหลือพี�

นอ้งผูมี้รายไดน้้อย ผา่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / อาทิ การบรรเทาภาระค่าใชจ้่ายในชีวิตประจาํวนั 

ด้านต่าง ๆ เช่น การซื�อสินคา้อุปโภคบริโภค, ก๊าซหุงต้ม, ค่าเดินทาง, เงินเพิ�มสําหรับผูต้้องการ
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พฒันาอาชีพและผูสู้งอาย ุรวมถึงการคืนภาษีมูลค่าเพิ�มเขา้ไปในกระเป๋าเงินในบตัรสวสัดิการแห่ง

รัฐ / เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี จากการสํารวจและสอบถาม ถึงปัญหาและความต้องการไดรั้บความช่วยเหลือ

ผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ รวมทั�งการวิเคราะห์ฐานขอ้มูลที�มีในปัจจุบนั / ทราบว่า การดาํเนินการ

ที�ผา่นมา สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการที�หลากหลายได ้แต่กไ็ม่ทั�งหมด / จาํเป็นตอ้งมีมาตรการ

ที� เจาะจงเฉพาะกลุ่มลงไป เพื�อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด / ผมคิดว่าการอยู่ร่วมกันในสังคม 

จาํเป็นตอ้ง “เฉลี�ยทุกขแ์ละสุข”  โดยเฉพาะความทุกขที์�เป็นผลมาจากการขาดโอกาสในอดีต หรือ

เลือกเกิดไม่ได ้ซึ� งเขาเหล่านั�นตอ้งการ “โอกาส” ตั�งตวั หรือการผอ่นปรนภาระบางส่วน / ซึ� งรัฐบาล 

ก็พยายามปรับมาตรการให้ตรงจุด ตรงความเดือดร้อน ของแต่ละกลุ่ม / โดยล่าสุดก็ไดมี้มาตรการ

เพิ�มเติมอีก 4 มาตรการ คือ...  

1. มาตรการช่วยเหลือค่านํ�า-ค่าไฟฟ้า ซึ� งเป็นความช่วยเหลือเพิ�มเติมจากการที�ผูมี้รายไดน้อ้ย

ที�ใชไ้ฟฟ้าไม่เกิน �� หน่วยต่อเดือนติดกนั � เดือน ซึ� งจะมีสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีอยูแ่ลว้ ซึ� งมาตรการนี�  

จะช่วยเหลือผูที้�ใชไ้ฟฟ้าเกิน �� หน่วย แต่ไม่เกิน ��� บาทต่อเดือน และนํ� าประปาไม่เกิน ��� บาท

ต่อเดือน / ซึ� ง � ครัวเรือนใชไ้ดเ้พียง � สิทธิเท่านั�น / โดยใหไ้ปชาํระค่านํ� า-ค่าไฟตามปกติ พร้อมกบั

ยื�นบัตรสวสัดิการฯ จากนั�น ภาครัฐจะโอนเงินคืน ไปยงักระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ ซึ� งท่าน

สามารถถอนเงินสดออกมาไดใ้นเดือนถดัไป / มาตรการ “ชั�วคราว” นี�  จะเริ� มตั�งแต่เดือนธันวาคม 

���� ถึงเดือนกนัยายน ���� คิดเป็นระยะเวลา �� เดือน เท่านั�น / นะครับ 

2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี คนละ ��� บาท ในเดือนธนัวาคม “เพียงเดือนเดียว” 

ซึ� งจะโอนเขา้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเช่นกนั / เพื�อรองรับค่าใชจ่้ายที�จะเพิ�มขึ�นในช่วง

สิ�นปี สําหรับผูถื้อบตัรสวสัดิการฯ ที�มีรายไดน้้อยอยู่แลว้ แต่มกัมีรายจ่ายเพิ�มเป็นค่าเดินทางกลบั

ภูมิลาํเนา กลบัไปหาครอบครัว หรือซื�อของฝาก /  

3. ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื�นเกี�ยวกบัสุขภาพ คนละ �,��� บาท สาํหรับผูมี้

บตัรสวสัดิการฯ ที�มีอายุตั�งแต่ �� ปีขึ�นไป โดยจะได้รับ “ครั� งเดียว” ในเดือนธันวาคมนี�  และจะ

สามารถใชว้งเงินนี�ได ้จนถึงเดือนกนัยายน ปีหนา้ / นะครับ 

และ �. ค่าเช่าบ้าน คนละ ��� บาทต่อเดือน สาํหรับผูที้�มีอาย ุ�� ปีขึ�นไป ที�ถือบตัรสวสัดิการ

แห่งรัฐ / โดยจะไดรั้บเงินในกระเป๋าอิเลก็ทรอนิกส์ ตั�งแต่เดือนธนัวาคมปีนี�  ถึงเดือนกนัยายนปีหนา้  
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ซึ� งการเติมเงินเขา้ “กระเป๋าเงินอิเลก็ทรอนิกส์” จากทั�ง � มาตรการนี�  ผูมี้รายไดน้อ้ยสามารถ

ถอนเป็นเงินไปใช้จ่ายได้ เหมือนบัตร ATM / โดยงบประมาณที�ใช้ เป็นเงินจากกองทุนเพื�อ

เศรษฐกิจฐานรากและสังคม เพื�อให้สามารถตอบโจทยผ์ูมี้รายไดน้อ้ย ไดอ้ยา่งตรงจุดมากยิ�งขึ�น นะ

ครับ / นอกจากนี�  เนื�องจากประเทศไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ “สังคมผู้สู่วัย” / ปัจจุบนั ยงัมีผูสู้งอายุตอ้ง

เผชิญกบัปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใช้จ่าย เนื�องจากค่าครองชีพสูงขึ�น ส่งผลกระทบต่อค่ายา

และค่าเดินทาง / ซึ� งขา้ราชการเกษียณจาํนวนไม่น้อย หากได้รับการปรับอตัราและวิธีการจ่าย 

“บาํเหน็จ – บาํนาญ” ใหม่ ให้สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ อยา่งเหมาะสม กจ็ะช่วยใหส้ามารถดาํรง

ชีพอยูไ่ด ้อยา่งมีความสุข “มากขึ�น” / โดยอยูร่ะหวา่งการปรับแกก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง � เรื�อง ไดแ้ก่...    

1. การปรับเพิ�มเบี�ยหวัดบํานาญ ที�ปัจจุบัน ยงัตํ�ากว่าเดือนละ 10,000 บาท ให้ได้รับเต็ม

จาํนวน 10,000 บาทต่อเดือน 

และ 2. การขยายเพดานของวงเงินบําเหน็จดํารงชีพ ให้แก่ผู้รับบํานาญ ซึ� งมีอายตุั�งแต่ 70 ปี

บริบูรณ์ขึ�นไป เพิ�มอีก 100,000 บาท จากเดิมเพดานไม่เกิน 400,000 บาท ปรับใหม่เป็น 500,000 

บาท / นะครับ 

นอกจากนี�  ยงัมีกลุม่ประชาชน ที�พอมีรายได ้แต่ไม่มากนกั ทาํให้ไม่สามารถมีที�อยูอ่าศยัเป็น

ของตนเองได ้/ รัฐบาลตอ้งสร้างความมั�นคงให้กบัพี�น้องประชาชนและครอบครัวในกลุ่มนี�  จึงได้

ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จดัทาํโครงการบ้านล้านหลงัขึ�น เพื�อสนบัสนุนใหป้ระชาชนผูมี้รายได้

น้อย ให้มีบา้นเป็นของตนเอง ในระดบัราคาที�ไม่สูงมาก และเหมาะสมกบัศกัยภาพการหารายได้

ของประชาชนแต่ละกลุ่ม /โดยเฉพาะกลุ่มที�ไม่สามารถเขา้ถึงสินเชื�อของธนาคารพาณิชย ์กลุ่มวยั

ทาํงาน หรือประชาชนที�กาํลงัเริ�มตน้สร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผูสู้งอาย ุ/ โดยจะมีการสนบัสนุน

สินเชื�อที�อยูอ่าศยั ในเงื�อนไขผอ่นปรน สําหรับลูกคา้รายยอ่ย / เพื�อนาํไปจดัซื�อ หรือปลูกสร้างที�อยู่

อาศยั วงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลากู้สูงสุด ไม่เกิน 40 ปี เป็นต้น / ซึ� งโครงการนี�  มี

ระยะเวลาดาํเนินโครงการ ตั�งแต่วนัที�คณะรัฐมนตรีไดเ้ห็นชอบโครงการ คือ วนัที� �� พฤศจิกายน ที�

ผา่นมา ไปจนถึงวนัที� 30 ธนัวาคม ปีหนา้ / นะครับ 

  ทั�งนี�  รายละเอียดสวสัดิการต่างๆ ผมอยากให้พี�น้องประชาชนไดติ้ดตาม สอบถาม 

และตรวจสอบขอ้มูล ตามช่องทางต่างๆ ของภาครัฐดว้ยนะครับ เพื�อขอรับสวสัดิการ หรือสิทธิที�พึง

มี พึงไดข้องท่าน / จะไดไ้ม่ขาดตกบกพร่อง เนื�องจากเป็นโอกาสที�รัฐบาลพยายามที�จะหยิบยื�นให ้
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เพื�อบรรเทาความเดือดร้อน / ซึ� งผมเขา้ใจความรู้สึกพี�น้องประชาชน ผูมี้รายไดน้อ้ย และปานกลาง 

เป็นอย่างดี / และรัฐบาลนี�  ก็มีเจตนาที�ชดัเจนว่า “เราจะไม่ทิ�งใครไวข้า้งหลงั” แมจ้ะเป็นความสุข

เพียงเลก็ๆ นอ้ยๆ กต็าม / นะครับ 
 

พี�น้องประชาชนที�เคารพ ครับ 

              สําหรับความเดือดร้อนของพี�น้องเกษตรกรชาวสวนยาง / ผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจ

สภาพแวดลอ้มที�เกี�ยวกบัตลาดยางพาราเสียก่อน มิฉะนั�น คงไม่อาจเขา้ใจว่าเราจะทาํอะไร เพื�อ

อะไร / แลว้การแกปั้ญหาเฉพาะหน้า และในระยะยาว ควรจะเป็นอยา่งไร จึงจะเหมาะสม / ที�สาํคญั 

คือ ตอ้งร่วมกนัแกปั้ญหา ดว้ยความเขา้ใจซึ� งกนัและกนั / นบัตั�งแต่ปี ���� เป็นตน้มา เป็นเวลา �� 

กว่าปีแลว้ ที�ไดมี้การสนบัสนุนให้ปลูกยางพาราในพื�นที�ต่างๆ ทั�วประเทศ “นบัลา้นไร่” โดยไม่มี

การวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด / จึงส่งผลให้ประเทศไทยเป็นทั� ง 

“ผูผ้ลิต” และ “ผูส่้งออก” ยางพารามากที�สุดในโลก / แต่ในปัจจุบนัราคายางพาราในประเทศและ

ในตลาดโลก มีแนวโน้มลดลงต่อเนื�อง ทําให้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ประสบความ

เดือดร้อน มีรายไดไ้ม่เพียงพอ / รัฐบาลก็จาํเป็นตอ้งเขา้มาช่วยเหลือ เช่นเดียวกบัพืชเศรษฐกิจอื�นๆ 

/ โดยได้ทาํการศึกษาขอ้มูลพื�นฐานของปัญหา ที�มาของภาวะวิกฤติราคายางพารา และแนวทาง

แก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ� า จากข้อมูลและข้อเท็จจริงในทุกพื�นที�  ทั�วประเทศ / รวมทั� ง 

รวบรวมข้อมูลจากองค์การศึกษาเรื� องยางระหว่างประเทศ (IRSG), หน่วยงานของรัฐ และ

สถาบนัการศึกษาต่างๆ จนคน้พบขอ้เทจ็จริงที�สาํคญั / สรุปไดด้งันี�… 

1. ประเทศไทยมีพื�นที�กรีดยางมากที�สุด ในกลุ่มประเทศผูผ้ลิตรายใหญ่ ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย จีน เวียดนาม อินเดีย และไทย / โดยในปี ���� ประเทศไทยมีพื�นที�กรีดยางได ้มากกว่า 20 

ลา้นไร่ ทาํให้ประเทศไทยมีผลผลิตยางมากที�สุดในโลก เมื�อเทียบกบัการผลิตยางธรรมชาติของทั�ง 

� ประเทศรายใหญ่ของโลก คือประมาณ �.� ลา้นตนั / 

2. ต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบของประเทศไทย ปี 50 – 59 มีอัตราการเติบโตสูงขึ�น เป็น

ระยะๆ ประมาณร้อยละ � โดยไม่มีท่าทีวา่จะลดลงแต่อย่างใด /  

  3. ในขณะที�ต้นทุนการผลติเพิ�ม “สูงขึ�น” แต่ราคาขายยางพารากลับ “ลดลง” โดยปี 50 – 59 

มี “ตน้ทุน” เฉลี�ย เท่ากบัร้อยละ �.�� / แต่ “ราคาขาย” เฉลี�ยติดลบร้อยละ �.��  
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4. ปัจจุบัน ราคายางพาราอยู่ในภาวะ “ขาลง” โดยช่วงปี 51 – 60 ราคายางแท่งหดตัวลง 

เฉลี�ยร้อยละ �.�� / และราคายางแผน่รมควนัชั�น � หดตวัลง เฉลี�ยร้อยละ �.�� 

และ 5. สถานการณ์ราคายางพาราเปรียบเทียบกับผลผลติ “ทั�งประเทศ” / ช่วง �� ปีที�ผา่นมา 

ปริมาณผลผลิตยางเฉลี�ยในประเทศไทย มีแนวโนม้ “เพิ�มสูงขึ�น” เป็นระยะๆ / โดยช่วง � ปีทา้ยนี�  

มีปริมาณผลผลิตยาง “มากที�สุด” ราว �.� ลา้นตนั ซึ� งมากกว่าทุกๆ ช่วงเวลาที�ผ่านมา / ในขณะที�

ราคายางพาราในตลาดโลก กลบัลดลงเรื� อยๆ สวนทางกบัปริมาณผลผลิตที�เพิ�มขึ�น / ยิ�งกว่านั�น 

ราคานํ� ามนัดิบในตลาดโลก ช่วงปี ���� – ���� ก็มีราคาลดตํ�าลง ทําให้มีการใช้ยางสังเคราะห์แทน

การใช้ยางพารา “เพิ�มสูงขึ�น” / อีกทั�ง ความขดัแยง้ทางการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน และ

ประเทศคู่คา้อื�นๆ ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การส่งออกยางพาราจากไทยไปยงัประเทศจีน หรือ

ประเทศลูกคา้รายสาํคญั “ลดลง” / ทาํใหร้าคายางในประเทศไทยลดลงตามไปดว้ย / นะครับ 

จากขอ้เท็จจริงดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราในประเทศไทย

ให้ย ั�งยืน และไม่มีผลกระทบต่อระบบการคลงัของประเทศ ก็คือ การลดการพึ�งพาการส่งออก

เพราะราคายางพาราในต่างประเทศอยูใ่นภาวะเวลาลดลง “ทุกตลาด” / และราคายางพาราซื�อขายใน

ประเทศ ก็ย ังอิงกับราคาซื� อขายยางพาราล่วงหน้ า (future trading) ในต่างประเทศด้วย / 

ขณะเดียวกนั กต็อ้งเพิ�มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศใหม้ากขึ�น / พร้อมกบัการปรับสมดุลลด

ปริมาณ (supply) ยางพาราลงดว้ย จึงจะทาํใหร้าคายางพาราในประเทศมีเสถียรภาพ / 

  ดังนั� น รัฐบาลจึงข้อเสนอในการแก้ไขปัญหายางพาราต่อคณะกรรมการยางพารา และ

คณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ ในระยะ “เร่งด่วน” เพื�อทุเลาความเดือดร้อนของ

เกษตรกรชาวสวนยาวพารา ดงันี�  

       1. การจัดทําโครงการเร่งด่วนพัฒนาอาชีพ เพื�อสร้างความเขม้แขง็แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

และเป็นรายครอบครัว เพื�อใหมี้รายไดเ้พิ�มขึ�นระหว่างราคายางพาราตกตํ�า 

     2. การลดปริมาณการผลิตยางพาราโดยส่งเสริมให้มีการปรับเปลี�ยนตน้ยางพาราที�มีอาย ุ�� 

ปีขึ� นไป หรืออายุ �� ปีที� มีต้นโทรม ให้นํ� ายางน้อย ไม่คุ้มค่า / เพื�อไปปลูกพืชอื�นๆ รวมทั� ง

สนับสนุนให้มีการปลูกพืชอื�น แซมในสวนยาง / โดยอาจพิจารณาให้แรงจูงใจกับเกษตรกร

มากกว่าปัจจุบนั เพื�อเร่งการตดัสินใจลดปริมาณการผลิตยาง / โดยทาํควบคู่กบัการให้แรงจูงใจกบั

ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ที�ใช้ไม้ยางพาราในประเทศเป็นวตัถุดิบ หรือลดภาษีสินคา้
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เฟอร์นิเจอร์ที�ใช้ไม้ยางพาราในประเทศเป็นวตัถุดิบ เพื�อเพิ�มอุปสงค์ไม้ยางพาราให้สอดรับกบั

อปุทานไมย้างพาราที�จะปรับตวัเพิ�มขึ�น / 

3. เชิญชวนและเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางทั�วประเทศ ที�สนใจเข้าร่วมโครงการฝาก

นํ�ายางไว้กับต้นยาง ช่วงราคาตกตํ�า หรือหยุดกรีดยาง เป็นเวลา �-� เดือน / ซึ� งจะทาํให้ยางพารา

ลดลงจากตลาดไปในทนัที จาํนวน � แสนตนัต่อเดือน / เพื�อเป็นการกระตุน้ราคายางพาราในตลาด

เพราะการซื�อขายยางนั�น ใช้รูปแบบเดียวกบัสินคา้โภคภณัฑ์อื�นๆ ที�มีการซื�อขายแบบส่งมอบ

สินคา้ และซื�อขายล่วงหน้า มีสัญญาส่งมอบสินคา้ เมื�อครบอายุสัญญา / ซึ� งวิธีการหยุดกรีดยางนี�  

หากสามารถควบคุมการหยุดกรีดได้จริง จะมีผลต่อการราคายางพาราให้สูงขึ� นมาก / หากมี

เกษตรกรชาวสวนยาง “ทั�งประเทศ” เห็นด้วยกบัมาตรการดังกล่าว และสมัครเขา้ร่วมโครงการ

มากกว่าร้อยละ �� ของเกษตรกรชาวสวนยางทั� งประเทศ / ก็จะได้ให้ กยท.ไปจดัทําโครงการ

ส่งเสริมอาชีพชาวสวนยาง ระหวา่งโครงการเพื�อใหมี้รายไดม้าชดเชยช่วงหยดุกรีดยางต่อไป 

4. ขอความร่วมมือบริษัท หรือภาคเอกชน ที�มีธุรกิจแปรรูป หรือโรงงานอุตสาหกรรมผลิต

ลอ้ยางส่งขายในต่างประเทศ และภายในประเทศ / เพื�อขอให้เขา้ร่วมรณรงคเ์ชิญชวนให้ประชาชน

เปลี�ยนยางล้อรถยนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื�อความปลอดภัยทางถนนในราคาถูก โดยให้

ประชาชนไดสิ้ทธิทาํใบเสร็จซื�อยางลอ้รถยนต์ไปลดภาษีเงินไดบุ้คคล หรือนิติบุคคลประจาํปี  / 

ในขณะที�บริษทัเอกชน หรือโรงงานที�เขา้ร่วมโครงการผลิตลอ้รถยนต์ราคาถูก ก็จะไดสิ้ทธิพิเศษ

ทางภาษีเช่นกัน / โดยมีเงื�อนไขและหลกัฐานว่าได้ซื� อยางพาราจากกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน

เกษตรกรที� มี กยท.รับรองโดยตรงด้วย / รวมทั� ง ให้ เชิญชวนบริษัทเอกชนทั� งของไทยและ

ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนผลิต หรือรับแปรรูปยาง ส่งไปขายต่างประเทศ โดยมีสิทธิพิเศษ

ทางการลงทุนตามที�หน่วยงานรัฐ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) จะไดก้าํหนดต่อไป 

และ 5. ส่งเสริมและเร่งรัดการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ�น อย่างเร่งด่วน โดยส่งเสริม

การใช้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพารา ในทุกรูปแบบ / โดยเริ� มจากหน่วยงานต่างๆของ

ภาครัฐก่อน และขยายไปสู่ตลาดหรืออตุสาหกรรมต่างๆ  

    ทั� งนี�  แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นการดําเนินการในระยะเร่งด่วนเพื�อ

บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร เท่านั�น / รัฐบาลยงัคงสาํรวจหามาตรการใหม่ที�จะสร้างความ
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ยั�งยืนให้กบั “วงการยางพารา” ของไทย / สิ�งสําคญันอกจากความเขา้ใจขอ้มูลพื�นฐานที�ผมไดก้ล่าว

ไปแลว้นั�น คือ “ความร่วมมือ” ที�จะดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�รัฐบาลแนะนาํ / นะครับ 
 

  สุดท้ายนี�... ผมไดเ้ตรียม “ของขวญัปีใหม่” สําหรับเยาวชนและพี�น้องประชาชน “ทุกคน” 

ดว้ยการสนบัสนุนใหรั้กการอ่าน และเขา้ถึงหนงัสือคุณภาพของทางราชการ และสถาบนัการศึกษา 

/ โดยได้สั�งการให้มีการจัดทําสื� อเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วีดีทศัน์ 

ไฟลเ์สียง เป็นตน้ เพื�อให้มีความทนัสมยั และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเอกสารความรู้ 

และหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ / ซึ� งมี

เป้าหมายเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวนัเด็กแห่งชาติ ปีหน้า / ประกอบด้วย e-

Library 2 ระบบ คือ ประเภทสื�อการเรียนรู้ และขอ้มูลความรู้สําหรับเยาวชนและประชาชนทั�วไป / 

โดยขอให้ทุกกระทรวง ตลอดจนหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง ทุกระดับ จดัทําไฟล์ขอ้มูลเพื�อการอพั

โหลดเขา้สู่ระบบ ที�ได้พฒันาขึ�นภายใต้โครงการนี�  / เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการเขา้ถึงและใช้

ประโยชน์ e-Library ของนักเรียนและประชาชน ทั�วประเทศ / ก็ขอให้ติดตามผลงานที�

สร้างสรรค ์เพื�อให้ทุกๆ คน ได้เติบโต กา้วหน้า พฒันาตนเอง เป็นทรัพยากรที�มีคุณภาพของ

บา้นเมือง ในอนาคต / ดว้ยนะครับ 

  ทั�งนี�  ผมเชื�อว่า “ศกัยภาพ” ของคนทุกคน ไร้ขีดจาํกดั หากไดรั้บการพฒันาอยา่งถูกตอ้ง 

เหมาะสม รวมทั�งการสนบัสนุนที�ดี และต่อเนื�อง / อาทิ “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นกักอลฟ์สาว

ไทย “มือ � ของโลก” สร้างประวติัศาตร์กวาดรางวลัใหญ่ ปิดทา้ยฤดูกาลของแอลพีจีเอทวัร์ไดค้รบ

ทุกรางวลั และรางวลัใหญ่ประจาํปีไปอีกหลายรางวลั / และ “ครูไอซ์” ดําเกิง มุ่งธัญญา  หรือ 

“อจัฉริยะในโลกมืด” ที�แมจ้ะพิการทางสายตา แต่สามารถเอาชนะขอ้จาํกดัทางร่างกาย ดว้ยจิตใจที�

เขม้แขง็ สามารถจบการศึกษาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เกียรตินิยมอนัดบั � มาเป็น

ครูภาษาองักฤษ สมความตั� งใจ / ก็ขอชื�นชม และขอให้เป็นแรงบันดาลใจ ให้คนไทยทุกๆ คน 

อยา่ไดล้ดละความพยายาม ยอมจาํนนต่ออปุสรรค หรือยอ่ทอ้ต่อโชคชะตา / นะครับ 
 

ขอบคุณครับ  ขอให้ทุกคนมจีติใจที�มุ่งมั�น และทุกครอบครัวมคีวามอบอุ่น นะครับ / สวสัดีครับ   
 


