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     รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ครั้งที ่17 / 2561 

9  พฤษภาคม  2561 เวลา 07.30 น. 
ณ ห้องประชุมศรีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

************************************** 
ผู้มาประชุม  
 1. นายอ านาจ บุญทรง    ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  
 2. นางมาลี ไกรพรศักดิ์ คาเมือง   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน    
 3. นายจรัญ  จากยางโทน   ผอ.นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4. นางพับพึง  ขวัญเขมสร  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน(แทน)  
 5. นางอารีย์ ค ามาตร    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 6. นางพนิตสิรี แพ่งสภา    ผอ.กลุ่มอานวยการ  
 7. นางรัศมี  สุวาชาติ   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (แทน) 
 8. นายมนตรี  ช่วยพยุง    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  
 9. นางสุพัตรา คงศิริกร   ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
  
ผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    ลาพักผ่อน 

2. นายสุนัด บุญสวน    รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ  
3. นายไท  พานนนท์   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 

 4. นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นายวันชัย ศรีเหนี่ยง   นักประชาสัมพันธ์ 
 2. นายภานุพงศ์ พละสาร   เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
 3. นายอดิศร  โค้วประเสริฐ  เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์  
  
เริ่มประชุมเวลา 07.30 น.  
  นายอ านาจ บุญทรง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
พร้อมคณะข้าราชการ ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference ในรายการ  พุธเช้า   ข่าว สพฐ.   
โดยม ีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ชี้แจง  เพ่ือให้รับทราบ
แนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1. ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 4  พฤษภาคม 2561 

 
 

 สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้คงมาพูดในเรื่องส าคัญ เฉพาะ
เรื่องไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งกับทั้งประชาชนและ
ประเทศชาติ ที่เราต้องร่วมกันดูแลรักษากันต่อไป ถ้าเราลองมองรอบตัวเองออกไปนอกบ้านไปเขตนอกเมืองของเรา 
ในวันนี้จะเห็นว่า บ้านเมืองเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างด้วยกัน ต้องไปหากันให้เจอว่า อะไรบ้าง หลายสิบปีที่
ผ่านมานั้น เรามีการเร่งพัฒนาประเทศ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อาจจะอย่างไม่ระมัดระวัง ไม่ยั้งคิดว่า วัน
ข้างหน้าเราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเราไว้ใช้ต่อไป การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมานั้น ความสมดุลกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ที่อยู่รอบๆ ตัวเรานั้น เพียงพอหรือไม่ จริงอยู่ที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อาจจะท าให้
รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพ่ิมสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ในขณะที่จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นเป็น 67 ล้านคน ผลที่
ตามมาในขณะนี้คือ ถ้าเราหันหลังกลับไปดู เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง ผมยกตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่อง
ของป่าไม้ ที่ส่งผลกระทบย้อนกลับมาหาตัวเราเอง ที่ผ่านมาป่าไม้ถูกบุกรุกท าลายเพ่ือขยายพ้ืนที่ทางการเกษตร 
ส่วนหนึ่งเกิดจากพ่ีน้องประชาชนผู้ยากไร้ และเกษตรกรที่ไม่มีพ้ืนที่ท ากินเป็นของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งซึ่งหนักหนา
กว่านั้น เกิดจากการชี้น า การว่าจ้างของนายทุน อีกทั้งการบุกรุกเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น การขยายเมือง ขยายชุมชน 
เพ่ือรองรับจ านวนประชากรที่มากขึ้น ซึ่งมีความจ าเป็นด้่วย หรือการแผ้วถางท ารีสอร์ตที่พัก เพ่ือการท่องเที่ยว 
เหล่านี้เป็นต้น ประเด็นส าคัญคือว่า หากท ามาแล้วมีการพิจารณาให้ถูกต้องเหมาะสมคงไม่เป็นไร เพียงแต่ว่ามันมี
การทุจริต ปล่อยปละละเลย จนท าให้การละเมิดกับพ้ืนที่เหล่านั้นเกิดความเคยชิน พอมีการจัดระเบียบต่างๆ ก็เกิด
ปัญหา มันท าให้พ้ืนที่ป่าของเราที่เคยอุดมสมบูรณ์ ถือว่าเป็นปอดของโลกเมื่อ 50 ปีก่อน มีพ้ืนที่ประมาณ 171 
ล้านไร่ แต่ขณะนี้ลดลงเหลือ 102 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 ของพ้ืนที่ประเทศ ก่อนที่รัฐบาลนี้ และ คสช.จะเข้า
บริหารราชการแผ่นดิน อาจกล่าวได้ว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาคือ เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ
การบริหารจัดการที่ไม่มียุทธศาสตร์ ขาดความต่อเนื่อง และมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน สิ่งที่ตามมาคือเรื่องภัยแล้ง 
เนื่องจากป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ าส าคัญของประเทศถูกท าลาย น้ าท่วม เพราะไม่มีผืนป่าดูดซับน้ า และไม่มีระบบ
บริหารจัดการล าน้ า ลุ่มน้ าที่มีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการในภาพรวมเท่าที่ควร แล้วฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพลมฟ้าอากาศ ที่สืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 
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สิ่งเหล่านี้ส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพของเราทุกคน รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากทางเศรษฐกิจ 
เช่น พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ไม่ได้คุณภาพ บางอย่างไม่พอบริโภค บางอย่างล้นตลาด น าไปสู่ปัญหาสังคม 
โดยเฉพาะกับพ่ีน้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ไม่มั่นคง ต้องพ่ึงพาฟ้าฝน ขึ้นอยู่กับกลไกการตลาดที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ไม่แข็งแรง ไม่มีขีดความสามารถเพียงพอ สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นที่ผมอยากชวนพ่ีน้องประชาชน
ให้ความสนใจ และอยากสะกิดให้เยาวชนลูกหลานได้หันมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตด้วย โดย
เริ่มตั้งแต่ปัจจุบันพ่ีน้องชาวไทยที่รักครับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นั้น ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน
แนวคิดปลูกป่าในใจคน ซึ่งเปรียบการปลูกจิตส านึกเป็นเสมือนการปลูกต้นกล้าให้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวัน
ข้างหน้า หากชาวบ้านในพ้ืนที่เห็นด้วยร่วมมือ ร่วมใจแล้วการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ หรือกิจกรรมอ่ืนใดในพ้ืนที่
ย่อมจะประสบความส าเร็จได้โดยบริบูรณ์  ดังนั้นจิตส านึกของประชาชนจึงมีความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งทรง
มุ่งหวังให้พสกนิกรได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านเกษตรกรรม วนศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม 
โดยทรงแนะน าการปลูกป่าในเชิงผสมผสาน อาทิ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย  ไม้ผล 
ไม้เชื้อเพลิง ซึ่งการปลูกป่านั้น นอกจากจะช่วยอนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว ยังจะรักษาพ้ืนที่ต้นน้ า โดยช่วยซับน้ าฝน 
ชะลอการไหลน้ าป่าตามร่องเขา และพัฒนาเป็นชลประทานได้อีกด้วย ทั้งนี้ รัฐบาล และ คสช.ได้น้อมน าศาสตร์
พระราชาดังกล่าวนั้น มาเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายสาธารณะ และมาตรการต่างๆ ไม่ใช่เพียงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องป่าไม้เท่านั้น แต่เพ่ือให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเป็นส าคัญ อาทิ การบริหารจัดการป่าไม้แบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างสุขของคนไทยเป็นต้น   ส าหรับมาตรการ
ปกป้องรักษา และฟ้ืนฟูผืนป่านั้น คสช.ได้ออกค าสั่งให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยการผนึกก าลังจากทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า  ทุกกิจกรรม เราต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินให้สามารถอาศัยอยู่ 
ณ ที่เดิมของตนเองได้ ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาก ากับดูแลในแต่ละกิจกรรมเป็นการเฉพาะอย่าง
ใกล้ชิด อาทิ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่าระดับชาติ และคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งมีบทบาทส าคัญ ในการยับยั้งการบุกรุกท าลายป่าที่
ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน โดยมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าเพ่ือการทวงคืน กล่าวโทษ และด าเนินคดี
ผู้กระท าความผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีหน่วยงานเฉพาะกิจของกรมต่างๆ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยปฏิบัติ ท างานในลักษณะปิดทองหลังพระ เป็นหูเป็นตา เป็นมือเป็นไม้ แทนพวกเราเกือบ 
70 ล้านคน  ได้แก่ หน่วยงานเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ หน่วยงานเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษ
ผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าพญาเสือ และชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อีกทั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ผมขอกล่ าวถึง เพ่ือเป็นการ
ให้เกียรติ และเป็นก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนด้วย ส าหรับกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน และประชาสังคม ให้มีทัศนคติที่ดี และร่วมมือ เฝ้าระวัง กับภาครัฐ ในการป้องกัน และ
รักษาผืนป่า   โดยมีคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนในพ้ืนที่ป่าแบบมีส่วนร่วม คณะอนุกรรมการศึกษา 
วิเคราะห์ รูปแบบกลไกทางการเงินสนับสนุนการปลูกป่า หรือที่เรียกว่า พันธมิตรป่าไม้ และคณะท างานส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนโครงการฟ้ืนฟูป่าไม้เมืองน่าน แบบบูรณาการ ก ากับดูแลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้อย่า งยั่งยืน
นะครับ ก็จะเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอ่ืนต่อไปด้วย   พ่ีน้องชาวไทยที่เคารพครับ 4 ปีที่ผ่านมานั้น ผลการด าเนินงาน
ของรัฐบาล และ คสช. เกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การลักลอบตัดไม้และค้าไม้ การล่าสัตว์ป่าและการค้า
สัตว์ป่า สามารถกล่าวโดยสรุปได้ ดังนี้ 
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คดีการบุกรุกพ้ืนที่ป่า มากกว่า 26,000 คดี จับผู้ต้องหาได้ 5,000 กว่าคน พื้นที่บุกรุก เกือบ 670,000 ไร่ 

คดีการตัดไม้ และการค้าไม้มีค่า เกือบ 30,000 คดี จับผู้ต้องหาได้ เกือบ 15,000 คน ไม้ของกลาง ราว 60,000 
ลูกบาศก์เมตร  คดีสัตว์ป่า ราว 25,000 คดี สัตว์ป่าของกลาง 42,000 กว่าตัว ซากสัตว์ป่าของกลาง เกือบ 19 
ตัน เป็นต้น  เราท ามากมาย คราวนี้ก็อยู่ที่คนถ้าทุกคนลดการกระท าผิดกฎหมาย ทุกอย่างก็แบ่งเบาลงไป ป่าก็มี 
สัตว์ก็อยู่ดี ไม่มีการรบกวนซึ่งกันและกัน เจ้าหน้าที่ ก็มีเวลาไปท าอย่างอ่ืน  ส าหรับการฟ้ืนฟูและปลูกป่าก็ต้องท า
คู่ขนานกันไปเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่ป่าต้นน้ า ได้มีการจัดตั้ง 273 ศูนย์ปฏิบัติการและ 943 ฐานปฏิบัติการ
ฟ้ืนฟูต้นน้ าทั่วประเทศ เพื่อจะป้องกันการบุกรุกซ้ า หรือขยายพ้ืนที่การบุกรุก และปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ในพ้ืนที่สูงชัน 
ที่เราเห็นเป็นเขาหัวโล้น ในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ทั่วไป ปัจจุบันได้มีการฟ้ืนฟูและปลูกป่าได้แล้วกว่า 700,000 ไร่  

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมเห็นว่าจะเป็นการแก้ปัญหาทั้งปวงที่ได้กล่าวมาในคืนนี้อย่างยั่งยืน ก็คือ การบริหารจัดการป่า 
เพ่ือความสุขของคนไทย อันได้แก่ การแก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน แก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  กระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ แต่รับรองสิทธิร่วมใน
การจัดการที่ดินของชุมชน  หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ หรือทราบแล้ว แต่ยังไม่ทราบข้อมูลทั้งหมด ผมจะขอกล่าว
คร่าวถึงกระบวนการและผลการปฏิบัติ ดังนี้  

1. การจัดที่ดินท ากินให้ชุมชนด้วยการน าที่ดินของรัฐ 6 ประเภท ได้แก่ ป่าสงวน สปก. ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ป่าชายเลน ที่ราชพัสดุ และที่ดินสงวนเพ่ือกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง มาอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์แก่กลุ่มชุมชน สหกรณ์หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม ในลักษณะแปลงรวม ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้
คณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ ของรัฐบาลนี้ เพ่ือให้ผู้ยากไร้ที่ได้รับการจัดที่ดิน พร้อมกับการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ให้ความส าคัญกับการใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้วย อันจะน าไปสู่การสร้างความสมดุลให้คนอยู่กับป่า โดยพ่ึงพา
อาศัยกันและกัน ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรม
และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ เรามีเป้าหมายในระยะ 20 ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2579 จ านวน 5.6 ล้านไร่ ส าหรับปีผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน มี
ผลการด าเนินการ ดังนี้ มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการจัดที่ดินท ากินทั้งสิ้น 1 ล้านกว่าไร่ ใน 629 พ้ืนที่ 68 
จังหวัด มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ หรืออยู่อาศัย กว่า 320,000 ไร่ ใน 87 พ้ืนที่ 45 จังหวัด มี
ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตแล้ว 30,000 กว่าราย 81 พื้นที่ 41 จังหวัด 

อีกท้ังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดินท ากินแล้ว รวม 99 พื้นที่ 48 จังหวัด เป็นต้น  

อันนี้ก็คงต้องท ากันต่อไป เพราะว่าจะมีคนเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก ต้องเข้าใจว่า พ้ืนที่ที่เราจัดสรรได้นั้น ก็เป็น
พ้ืนที่ 6 ประเภทที่ได้กล่าวไปแล้ว ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ป่าอุทยาน ป่าต้นน้ า เหล่านี้ รวมความไปถึงที่เอกชนเราเอามา
จัดไม่ได้  

2. ป่าชุมชนตามนโยบายที่ว่ารัฐได้ป่า ประชาชนได้ที่ท ากิน ทั้งนี้ เพ่ือจะแก้ปัญหาการเข้าไปแผ้วถางเอา
จากพ้ืนที่ป่า อันเนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ควบคู่ไปกับการขยายพ้ืนที่ท ากิน และการอพยพย้าย
ถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้ราษฎรอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน มีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดจะเป็นการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่า ช่วยกันปกป้องรักษา ฟ้ืนฟู
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สภาพป่าให้อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ หรือระบบนิเวศที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้กับราษฎร และมีการใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน ปัจจุบัน มีการจัดตั้งป่าชุมชนแล้วจ านวนทั้งสิ้น 10,000 
กว่าหมู่บ้านทั่วประเทศ รวมเนื้อที่กว่า 6 ล้านไร่ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่เป้าหมาย 19 ล้านไร่ ในกว่า 
22,000 หมู่บ้าน ตัวอย่างเรื่องนี้ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ที่รับรางวัลป่าชุมชนชนะเลิศ
ระดับประเทศ ปี 2560 อยู่ติดกับป่าชายเลน ชาวบ้านเอาพ้ืนที่ตัดไม้เผาถ่าน ท าการประมงพ้ืนบ้านและหาของป่า
เพ่ือจะชีวิตครอบครัว ปัจจุบัน ชุมชนไม่มีการตัดไม้ ไม่เผาถ่าน แต่ปรับเปลี่ยนสู่การฟ้ืนฟูสภาพป่า ให้คงความอุดม
สมบูรณ์ เห็นคุณค่าของทะเลว่าเป็นสมบัติอันล้ าค่า เป็นแหล่งที่อยู่ของกุ้ง หอย ปู และปลา ซึ่งชุมชนปัจจุบันได้
เรียนรู้และปลูกฝังจิตส านึกให้มีการจัดการชุมชนเพ่ือปกป้องดูแลรักษา ให้ชุมชนด าเนินชีวิตผู้คนอย่างมีความสุข มี
การประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลมฟ้าอากาศของท้องถิ่นตน ทั้งนี้ เป้าหมายของชุมชน ได้แก่ 
การดูแลรักษาป่า รักษาทะเล การสร้างรายได้เสริมให้กลุ่มสมาชิกชุมชน และการรักษาผลประโยชน์ชุมชน ปกป้อง
ชุมชนให้รอดพ้นจากภัยคุกคามการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในอนาคต  

3 ป่าในเมือง หรือสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขคนไทย เพิ่มความสมบูรณ์ของพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่สีเขียวให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ การออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ 
และแหล่งศึกษาธรรมชาติ และป่าธรรมชาติอยู่ใกล้เมือง หรือกลางเมือง ที่เปิดรับพ่ีน้องประชาชนทุกคน โดยปี 
2561 จะเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์รวม 99 ป่า ประมาณ 3 แสนไร่ พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน วันข้างหน้าจะ
อ านวยความสะดวกให้พ่ีน้องประชาชน ใช้ประโยชน์และร่วมกันรักษาป่ า โดยสามารถเก็บของป่า บริโภค และ
การค้า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและป่าได้ ดังนั้น รัฐบาล โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการผลักดันร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน โดยคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้
เร็ววัน  

นอกจากนี้ การด าเนินงานต่อไปของรัฐบาลและ คสช. ได้แก่  

1 เร่งด าเนินการจัดที่ท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว  

2 ผลักดันร่างพระราชบ ญญัติ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการบริหารที่ดินและทรัพยากรที่ดิน
อย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนบริหารที่ดิน
และทรัพยากรที่ดิน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง โดยการบูรณาการ เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และสังคม ท าให้การบริหารจัดการทรัพยากรดินที่มีข้อจ ากัดอยู่มาก ให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล และยั่งยืน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และลด
ความเหลื่อมล้ าได้อีกทางหนึ่งด้วย   

3 คือแผนการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน ระยะ
กลาง 5 ปี และระยะยาว 20 ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถน ามาใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน
ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ทุกคนต้องทราบว่าวันนี้ที่ดินเราลดลง ป่าเราลดน้อยลง เพราะฉะนั้น ที่มีอยู่ปัจจุบันก็น ามาใช้ประโยชน์จนเหลือน้อย
แล้ว เพราะฉะนั้น เราต้องมาพิจารณาหาทางเลือกอ่ืนด้วยในการประกอบอาชีพ เราทุกคนต้องมีพ้ืนที่มากเพียงพอ
ในการท าเกษตร และปัญหาวันหน้าจะเกิดขึ้น บางพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ขาดน้ า ดินไม่ดี ได้ที่ ไปก็ท าอะไรไม่ได้ วันนี้ 
รัฐบาลเข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจัดสรรที่ดิน และดูแลเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานด้วย อันนี้คือการแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน  

 



 รายงานการรับฟัง พธุเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17 / 2561                               6 
 
สุดท้ายนี้ เป็นประเด็นส าคัญ เรื่องแรกคือ คือการเคลื่อนไหวของพีมูฟ เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาต่อไป ต้องพิจารณา
ในคณะท างานของ คสช. ได้สั่งการไปหมดแล้วนะ เพียงแต่หลายคนใจร้อน เร่งรัด แต่ทั้งนี้ ต้องเข้ากติกาของเรา ไม่
งั้นไม่พอ ทุกคนต้องการนู้นนี่กันหมด ถ้าไม่จัดระเบียบให้มันก็กลับไปที่เดิม เหมือนเดิม ต้องเข้าใจกันบ้าง บรรดา
แกนน าต่างๆ ต้องระวังในการเคลื่อนไหวด้วย ไม่อยากให้มีปัญหาต่อไปในอนาคต รัฐบาลไม่มุ่งหวังปิดกั้นท่าน 
เพียงแต่ว่า รับเข้ามาในการพิจารณาของ คสช. ในการจัดที่ดินด้วย ไม่ใช่ชี้ตรงนู้นนี้ เอาที่ดินมาเป็นของตัวเอง ซึ่ง
เป็นการน าในสิ่งไม่ถูกต้อง  

ประเด็นที่ 2 การสร้างบ้านพักตุลาการเชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมไม่สบายใจ ทุกคนไม่
สบายใจ ครม.ไม่สบายใจ เป็นกังวลใจมาโดยตลอด เพราะเป็นผลกระทบกับพ่ีน้องคนไทยทั้งประเทศ ผมก็ได้ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และสื่อทุกแขนงในทุกแง่มุม ทั้งนี้ ไม่ว่าปัญหาจะเกิดจากใคร และ
เกิดเม่ือไรก็ตาม ผมก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนได้ม่ันใจว่ารัฐบาลและ คสช.จะพยายามท าอย่างเต็มที่ด้วยความ
รอบคอบ ก็ขอให้ไว้ใจผมเหมือนที่เคยไว้ใจมาตลอด 4 ปี ว่าเราจะต้องหาทางออกท่ีดีที่สุดให้กับประเทศ หลายอย่าง
มันเกิดขึ้นมาแล้ว เราไปแก้ไขอะไรแบบที่ไม่ระมัดระวังไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศ
อย่างที่กล่าวมาแล้ว 

ปัจจุบันผมได้มอบหมายให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และคณะท างาน เข้าไป
พูดคุย หารือ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ก็ทราบว่าการพูดคุยในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดี 

สิ่งแรกที่ผมจะให้ท าก่อนเลยก็คือการปลูกป่าขึ้นมาก่อน เรื่องอ่ืนเดี๋ยวก็พูดคุย เจรจา หารือ คณะท างานฝ่าย
กฎหมายมาดูกัน แต่ข้อส าคัญก็คืออย่าไปแสดงความรังเกียจ ชิงชังข้าราชการของศาล เพราะข้าราชการเหล่านั้น
ไม่ได้เป็นคนไปสร้างเอง เป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา คราวนี้ก็ต้องมาดูซิว่าจะบริหารจัดการกัน
ได้อย่างไร แต่แน่นอนว่าไม่มีใครไปอยู่แน่นอน ผมก็ยังไม่ได้อนุมัติให้ใครไปอยู่ทั้งสิ้น ลองบริหารจัดการป่าดูซิว่ามัน
จะใช้เวลาในฤดูฝนหน้า มันจะปลูกป่าขึ้นมาได้ไหม ท าพ้ืนที่เหล่านั้นให้เป็นพ้ืนที่ป่าได้เหมือนเดิมหรือไม่ เรื่องอ่ืนๆ 
เดีย๋วก็เจรจาว่ากันต่อไป อย่าเพ่ิงมากดดันกันเลย เห็นบอกจะมีการเคลื่อนไหวกันอีก ผมขอร้องนะครับ ไม่งั้นมันจะ
วุ่นวายไปท้ังประเทศ และจะมีคนมาฉวยประโยชน์เข้าไปอีก 

การบริหารต่างๆ นั้น ผมอยากให้พวกเราปรับเปลี่ยนทัศนคติมาสู่การแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี ไม่ใช่ในเชิงกดดันกันไป
กันมา แล้วมันก็ท าไม่ได้อยู่ดี อย่างการชุมนุมเรียกร้องขอที่ดิน เราก็ก าลังด าเนินการอยู่ ถ้าไปกดดันมากๆ มันก็ท า
ไม่ได้อยู่ดี ทุกคนก็ต้องการมา ต้องการมากที่สุด บางครั้งก็ต้องฟังเหตุผลกันบ้าง 

ที่ผ่านมานั้นเราคงคุ้นเคยกับการท างานของบรรดาสมาชิก หรือ ส.ส.ในสภา มันก็มีอยู่สองฝ่ายนั่นล่ะ คือฝ่ายรัฐบาล 
กับฝ่ายค้าน ซึ่งต่างคนก็คงท างานเพ่ือชาติบ้านเมืองเหมือนกัน แต่ทีนี้เรามักจะเรียกฝ่ายค้าน กับฝ่ายรัฐบาล ท าไม
เราไม่ลองเรียกดู ในทางปฏิบัติ เรียกฝ่ายหนึ่งว่าฝ่ายรัฐบาล กับอีกฝ่ายคือฝ่ายค้านและสนับสนุน ค้านก็คือ มีการ
ตรวจสอบ มีการทักท้วง แต่เรื่องใดก็ตามที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ เป็นนโยบายที่มีการปฏิรูป ก็ต้องสนับสนุนกัน 
ไม่อย่างนั้นก็ล้มกันไปหมด มันก็เลยท าอะไรไม่ส าเร็จสักอย่าง ประเทศชาติก็ไม่มีแนวทางในการพัฒนาประเทศที่
ยั่งยืน มันอาจจะเปลี่ยนชื่อไม่ได้ แต่ผมอยากจะให้สร้างความรู้สึกใหม่ๆ ขึ้นมา เรียกว่าฝ่ายรัฐบาล อีกฝ่ายก็ฝ่ายค้าน
และสนับสนุน เพ่ือจะได้มีการตรวจสอบด้วย ไม่อยากจะให้ค้านกันไปกันมาทุกเรื่อง ค้านก็เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
และถ่วงดุลในสิ่งที่มันควรจะเป็น ติเพ่ือก่อ มีข้อเสนอแนะ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง 
เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ไม่ว่าจากพรรคใดก็ไม่ส าคัญ แต่ต้องมีธรรมาภิบาล มี
โครงการ มีแผนงาน มีนโยบายที่ถูกต้อง เหมาะสม ถ้าหากเป็นเช่นนั้นได้ ก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมการปรองดอง
ที่ไม่ใช่การเอาชนะ คัดค้านกัน เหมือนการโต้วาที ที่มุ่งเป้าหมายตัวเองเป็นหลัก โจมตีกันไปกันมา แล้วก็ปิดทุก
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ประตูทางออก ปฏิเสธทุกข้อเสนอ ทุกความเห็นต่าง เหมือนพยายามจะผลักดันปัญหาเข้าสู่ทางตัน สุดท้ายแล้ว
ประเทศชาติและเราทุกคนก็คือผู้เสียหาย 

ดังนั้น คืนนี้ผมก็ขอฝากให้ช่วยกันพิจารณาในการสร้างวัฒนธรรมการปรองดองนี้  เพ่ือให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ของ
สังคมไทย ไม่ได้หมายความว่าปรองดองเพ่ือจะหาประโยชน์ร่วมกันอีก มันจะต้องท าให้เกิดธรรมาภิบาลให้ได้ อยู่ที่
พวกเราทุกคน ให้เราสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ด้วยเหตุด้วยผล ด้วยกฎหมายปกติที่มีอยู่แล้ว หาจุดลง
ตัวให้ได้บนพื้นฐานของขอ้เท็จจริง โดยใช้ทั้งนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ร่วมกันในการจะพิจารณาหาทางออก ซึ่งก็เป็น
ศาสตร์พระราชาที่ได้พระราชทานไว้ให้เป็นมรดกอันล้ าค่าของชาติ 

 

 
 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบเพื่อนครู กล่าวรายละเอียด ดังนี้ 
1. การน าศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ (การร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ภัยแล้งและอุทกภัย ความเสียหายของพืชผลการเกษตร และ
การปลูกป่าในใจคนและการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 

2. โครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกองทุนการศึกษา 
ครั้งที่ 4 

 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการคณะครูผู้ดูแลและนักเรียนทุนพระราชทาน ให้การต้อนรับพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี 
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนานักเรียนและครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานของโครงการกอง
ทุนการศึกษาครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานักเรียนผู้รับทุนพระราชทานให้
ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน การด ารงตนเป็นคนดีและการพัฒนาตนเอง
ให้ประสบความส าเร็จทางการศึกษา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานและครูผู้ดูแลนักเรียน
พร้อมทั้งติดตามดูแลนักเรียนด้านการศึกษาและการด าเนินชีวิตในโรงเรียน เพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติการศึกษา
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ต่อการประกอบอาชีพแสวงหาความรู้และทักษะชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทาน ตลอดจนให้ครูผู้ดูแลนักเรียนทุน
พระราชทานได้รับความรู้เกี่ยวกับการให้ต าแนะน าการดูแลนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
3.  รมช.อุดม สงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (ครม.สัญจร) จ.บุรีรัมย์ และ    

จ.สุรินทร์ 
 4.  งานแสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รุกยกระดับการใช้ภาษาไทยในพ้ืนที่ชายแดนใต้ให้มีคุณภาพ จัดงาน

แสดงนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 8-9 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นผลงาน
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการพูด-ฟัง-อ่าน-เขียนที่ดีขึ้น ใช้ในการแสวงหาความรู้วิชาอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
เด็กใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนและสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างต่อเนื่อง วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้า
ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิด "งานแสดงนวัตกรรมการเรียน
การสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกว่า 1,200 คน 
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นสิ่งสร้างสรรค์ความดีงามต่อสังคม ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวคิด 
"ไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาลที่มองว่า การท างานส่วนใดเป็นสิ่งที่ดีงาม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของไทยนิยม ยั่งยืนทั้งสิ้น 
การได้มาเปิดงาน มอบเกียรติบัตร และโล่รางวัลให้ผู้ที่ท าคุณงามความดีในครั้ งนี้ จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม และเป็น
หนึ่งเรื่องที่ส าคัญต่อโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นอย่างมาก ช่วง 3 ปีที่ผ่านมา การท างานของกระทรวงศึกษาธิการ
มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อความ
เจริญก้าวหน้า และน าไปสู่ความสันติสุขให้เกิดข้ึนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน แม้การท างานจะพบปัญหาอุปสรรคอยู่บ้าง แต่
ตลอด 3 ปีที่ผ่านมาก็มีพัฒนาการที่ดี สิ่งที่เห็นเป็นตัวชี้วัดได้ชัดเจนคือ ทุกฝ่ายได้ท างานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนด
ไว้เป็นอย่างดี ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ทั้ง 6 ด้าน, มีการด าเนินการตาม
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ยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) อาทิ การพัฒนา
คนทุกช่วงวัย การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น ห้องเรียนกีฬา 
ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ ในเรื่องของการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในพ้ืนที่ จชต.  จากการเยี่ยมชมนิทรรศการ
ความก้าวหน้าในวันนี้ ท าให้เห็นพัฒนาการ นวัตกรรม ครูแกนน า รวมทั้ง Best Practices จ านวนมาก แม้แต่การ
จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่เกิดขึ้นอย่างมีโครงสร้างการบริหารงานที่
ชัดเจน อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเป็นอย่างดีจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ก็ท าให้เป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านนี้ ที่เข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็ง ยิ่งขึ้นต่อไป  อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาไทยในพ้ืนที่ จชต.ยังคงมีอยู่  ก็ต้องมาวางแผนแก้ไขไปทีละส่วน ๆ ในระยะแรกจึงได้เน้นไปที่การแก้ปัญหา
ส าหรับเด็ก ป.1 แต่ระยะต่อมาก็ขยายไปที่เด็ก ป.1-3 เน้นให้มีทักษะภาษาไทยครบทั้ง 4 ด้าน คือ การพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน รวมทั้งแยกแยะปัญหาต่าง ๆ ให้ชัดเจน ให้สถานศึกษามีการติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล"อีก
สิ่งที่เป็นความภูมิใจ คือ การวางแผนของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย จชต. ที่ได้ก าหนดเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2560-2564)  เพ่ือมุ่งหวังยกระดับการใช้ภาษาไทยให้มี
คุณภาพ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลดลง เช่น อ่านไม่คล่ องเขียนไม่คล่อง โดยในปีแรก (ภายในปี 2561) 
วางเป้าหมายที่จะแก้ปัญหาให้ลดลงครึ่งหนึ่ง, ปีที่สองเหลือปัญหา 30%, ปีที่สามเหลือ 15% และปี 2564 ปัญหา
นั้น ๆ ต้องหมดไป นอกจากนี้ ได้เน้นย้ าให้มีการท างานเชิงบูรณาการร่วมกันกับทุกหน่วยงาน เพราะภาษาไทยส าคัญ
มาก หากเด็กเรียนแล้วเข้าใจ ก็จะเกิดความเข้าใจในการไปเรียนวิชาต่าง ๆ รวมทั้งใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจนใช้ในการท างาน หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป แต่ก็ต้องไม่ทิ้งภาษาถิ่น เพราะเป็นชีวิตประจ าวัน" 
พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าว  อีกเรื่องซึ่ง รมช.ศึกษาธิการได้เน้นย้ า คือ การท างานเพ่ือให้เกิดคุณภาพในห้วงต่อ ๆ ไป 
จะต้องครอบคลุมและมีความทั่วถึงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กนักเรียนในระบบ ผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนประชาชน โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างครู สพฐ. , ครูเอกชน, ครู ตชด. ตลอดจน
ครู กศน. ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบลและระดับชุมชนอยู่แล้ว ก็จะได้ช่วยเสริมให้การท างานมีความสมบูรณ์
โอกาสนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้ให้ข้อคิดในการท างานด้วยว่า ขอให้น านวัตกรรม แนวคิด ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้ได้ และในการท างานขอให้เน้น 5 ร. คือ "ริเริ่ม รวดเร็ว รอบคอบ รอบด้าน และ
เรียบร้อย" ด้วยการท างานเชิงบูรณาการ และกลไกประชารัฐ คือ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่อย่างเข้มแข็งต่อไป  นายศรีชัย พรประชาธรรม 
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า การเรียน
การสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด าเนินการตามแผนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยระยะ 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ "การยกระดับการใช้ภาษาไทยให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพูด การฟัง การอ่าน 
การเขียน และใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาเป็นต้นไป เพ่ือการด ารงชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข" โดยมีพันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนและครูผู้สอนทุกสังกัด ให้มีทักษะในการสอนภาษาไทย
ในชั้นเรียน ส่งเสริมให้เด็กตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาได้ใช้ภาษาไทยในชั้นเรียนและชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง มีการ
ใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการติดต่อสื่อสารและแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์ 4 ข้อ 
ประกอบด้วย เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการส่งเสริมการใช้ภาษาไทย    
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ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตั้งแต่ระดับความประถมศึกษาในทุกสังกัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัด
กระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาครูผู้สอนให้ตรงกับความ
ต้องการ และสภาพปัญหาที่พบ ให้สามารถสอน ทั้งการพูด การฟัง การ อ่าน การเขียนได้อย่างต่อเนื่อง และ
จัดระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพภาษาไทยในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนภาษาไทยในพ้ืนที่  โดยมีเป้าหมายโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,298 แห่ง 
แบ่งเป็นสังกัด สพป. 1,196 แห่ง สพม. 68 แห่ง ตชด. 17 แห่ง เอกชนสามัญ 182 แห่ง ศาสนาคู่สามัญ 196 
แห่ง สอนศาสนาอย่างเดียว 59 แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะ 477 แห่ง และตาดีกา 2,103 แห่ง ตลอดจนห้องสมุด
ประชาชนประจ าอ าเภอใน 37 อ าเภอ 
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  5.  กิจกรรมว่ายน้ าเพ่ือชีวิต Life Saving 

 
 
  6.  งาน “สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครัง้ที่ 2 

 
             กระทรวงศึกษาฯเห็นชอบ “กีฬาสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา” เตรียมจัดหน 3 ที่กรุงเทพฯ 

ต.ค.นี้เลย พิธีเปิด-ปิด ในโครงการ“สามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นที่ สนามกีฬาม.
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมี “บิ๊กน้อย” พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนักเรียนกว่า 3,000 ชีวิตเข้าร่วมในพิธี  ซึ่งในพิธีถือว่ามี
ความน่าสนใจอย่างยิ่งกับการแสดงของนักกีฬาที่เข้าร่วมโครงการกับแสดงพหุวัฒนธรรมสานสัมพันธ์กีฬาไทย หลอม
รวมหัวใจคนไทยจากทุกภูมิภาคให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านกีฬาและกิจกรรม” ก่อนจะมีการแสดงพหุวัฒนธรรมสาน
สัมพันธ์กีฬาไทยจากเยาวชน ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ระบ าตารีกีปัต จากนักกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ , นาฏยะมวยไทย 
จากโรงเรียนภาคกลาง, ฟ้อนดาบ จากห้องเรียนกีฬาภาคเหนือ, ระบ าผีตาโขน จากนักกีฬาโครงการห้องเรียนกีฬา



 รายงานการรับฟัง พธุเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17 / 2561                               12 
 
ภาคอีสาน ซึ่งได้รับเสียงตอบรับและชื่นชม จากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวง
ศึกษาฯกล่าวว่า “กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างมากเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนชายแดนใต้ได้เข้าร่วม
ด้วย สร้างความรักความสามัคคี เป็นการหลอมรวมจิตใจของคนไทยทุกภาคส่วน เยาวชนของเรากง่าสามพันคนได้
เข้าร่วมเพ่ือเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โครงการช่างหัวมัน ร่วมกิจกรรมกระโดดหอค่ายธนะรัชต์ ฯลฯ ซึ่งเรื่องนี้
กระทรวงศึกษาธิการเจึงห็นชอบให้มีการจัดโครงการสามัคคีสัมพันธ์สานฝันห้องเรียนกีฬาครั้งที่ 3 ภายในปีนี้โดยจะ
มีการจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนตุลาคมนี้” 

  7.    โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยท าดีถวายในหลวง 

 
  8.  โครงการรินน้ าใจสู่น้องชาวใต้จังหวัดนาธิวาส ประจ าปี 2560 (สพม.2) 
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  9.  VTR การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 
รจดัการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) ส าหรับผูบ้ริหาร/ครูบรร... 

 

เลิกประชุม เวลา 09.00 น.  

 

  ผู้จดรายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                             

                 (  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  )                      (  นางพนิตสิรี  แพ่งสภา  ) 
        นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ                ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

  

https://www.facebook.com/obectvonline/videos/1937134536576150/
https://www.facebook.com/obectvonline/videos/1937134536576150/

