
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.20 น. 
 

สวัสดีพี่น้องประชาชนชาวไทยท่ีรักทุกท่าน ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนท่ีให้ความสนใจและกรุณา
ติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” มาโดยตลอดเวลา 7 สัปดาห์ ของการปฏิบัติงานของ คสช. มีผลการ
ปฏิบัติท่ีก้าวหน้าเป็นไปตามล าดับ และขอขอบคุณข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน
ทุกหมู่เหล่า ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท างานอย่างหนักในการแก้ปัญหาส าคัญ
ต่างๆ ของชาติ 

วันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการ และในสัปดาห์ท่ีผ่านมาก็มีเรื่องท่ีน่าเสียใจ น่าสะเทือนใจเป็น
อย่างยิ่ง เรื่องท่ีเกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ ท่ีตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในสังคม ขณะเดินทางโดยสารรถไฟ ในเรื่องนี้
ผมได้เร่งรัดไปแล้วว่าขอให้น าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตาม
หลักฐานท่ีมีอยู่ สังคมต้องช่วยกันในการสร้างจิตส านึก การเฝูาระวัง และความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

บรรดาส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ก็จะต้องไม่น าเสนอเนื้อหาท่ียั่วยุทางเพศ ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศ
ไทย คงต้องให้ลดลงบ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าท่ี จะต้องมีความรับผิดชอบ มีความส านึก ถึงแม้ว่าเรื่องใดท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว 
และเราจะไปแก้ไขภายหลังนั้น เป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้น วันนี้เราแก้ปัญหาเหมือนกับวัวหายล้อมคอกทุกครั้ง เรา
ต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในเรื่องของ
ความบกพร่อง ความเสียหาย และหายนะท่ีเกิดขึ้นในองค์กรของตนเอง 

ในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกภาคส่วน อันนี้เป็น
เรื่องท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท่ีเราจะต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบั ติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก 

เรื่องการย้ายข้าราชการระดับสูง ในห้วงท่ีผ่านมาสังคมอาจจะมีความเป็นกังวลอยู่บ้าง อันนี้ต้องขอเรียนว่า
เราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า ในห้วง 17 ปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้เข้า
มามีอิทธิพลและมีความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงในทุก ๆ กระทรวง ท าให้การท างานของ
ข้าราชการไม่ได้สะท้อนถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเท่าท่ีควร เมื่อ คสช. เข้ามาบริหารประเท ศ
ในช่วงนี้ ก็ได้ให้โอกาสข้าราชการในการท างานอย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบง า แต่ในห้วง 2 เดือนท่ีผ่านมานั้น 
เราเฝูาติดตามการท างานของบางหน่วยงานยังมีปัญหา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กร การร้องเรียน การทุจริตไม่โปร่งใส มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมากมายตลอดจนข้อส าคัญคือความไม่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้น ๆ เพราะฉะนั้นในขณะนี้ 
เนื่องจาก คสช. มีระยะเวลาอันจ ากัดในการท าหน้าท่ีก็จ าเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนให้
ลุล่วงโดยเร็ว บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ทุก ๆ ท่านไม่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับ คสช. แต่ประการใด เป็น
บุคคลท่ีเติบโตและก้าวหน้ามาในองค์กรนั้น ๆ เป็นหลัก คสช. จะพิจารณาในเรื่องความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ
และการยอมรับภายในองค์กรใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งต้ัง และการยอมรับในหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อให้งาน
ต่าง ๆ เป็นไปได้ด้วยความรวดเร็ว 



แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ของ คสช. 

เราต้องน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยความมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ภายใต้
เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรม 

ส าหรับความส าคัญของการพัฒนาประเทศ เราจะต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา โดยต้องสร้างความสมดุลท้ังคน เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม ภายใต้การบริหารความเส่ียงท่ีพร้อมและเพียงพอ
ส าหรับคุณภาพของคนไทยจะดีขึ้น ถ้าหากเราท าได้อย่างนั้ น จะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
หลากหลาย มีความยากจนลดลง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเป็นอย่างแรก การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมท้ังการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันท่ี
เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมไทย 

ส าหรับวิสัยทัศน์ คสช. อันนี้เราได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 คือ
สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง ส าหรับ
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ  

   ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 

8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน 

   อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างยั่งยืน 

ส่ิงท่ีคนไทย ประเทศไทย ยังเป็นปัญหา และต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน ในทุกระดับช้ัน ทุกเพศ ทุกวัย เรื่องท่ี 1 อยากจะเรียนว่าเราน่าจะก าหนดค่านิยมหลัก
ของคนไทยข้ึนมาให้ชัดเจนขึ้น ท้ังนี้เพื่อเราจะสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนต้องเข้มแข็งก่อน คนในชาติ
จะต้องเป็นอย่างไร ดังนี้ 

 



1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 

3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ 

เจ้าอยู่หวั รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ  

เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ 

บาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง อันนี้ก็เป็นส่ิงท่ีผม 

รวบรวมไว้ได้ประมาณ 12 เรื่องท่ีเป็นค่านิยมของคนไทย 

เร่ืองความก้าวหน้าของ คสช. ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ในด้านความม่ันคง 

เราได้มีกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ อันแรกคือเมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม - 6 
มิถุนายน ท่ีผ่านมา กองทัพบกได้มีการจัดการฝึกอบรมการต่อต้านเครือข่ายวัตถุระเบิดแสวงเครื่องระหว่างกองทัพบก
ไทยกับ กองทัพบกสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ณ โรงเรียนข่าวทหารบก 2. การอบรมหลักสูตรการจัดเตรียมสนามรบ
ด้านการข่าว ส าหรับงานปูองกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ระหว่างวันท่ี 9 -20 มิถุนายน ท่ีผ่านมา โดย
เจ้าหน้าท่ีจากศูนย์ฝึกข่าวกรองกลาโหมออสเตรเลีย ณ โรงเรียนข่าวทหารบก 

ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองหัวหน้า และหัวหน้าฝุายความมั่นคง ได้ให้การต้อนรับการเยือนจากผู้น า
มิตรประเทศ เช่น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหารือความร่วมมือต่างๆ และรับทราบสถานการณ์ภายในประเทศไทย ซึ่งทุกท่านมี
ความเข้าใจและเป็นก าลังใจให้กับคนไทยทุกคน ในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของชาติให้ส าเร็จลุล่วงโดยเร็ว ตลอดจน
ยืนยันความสัมพันธ์และความร่วมมือทุก ๆ ด้าน ซึ่งยังคงด าเนินการต่อไปเช่นเดิม 



ในส่วนการด าเนินการในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติ
ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งสหประชาชาติ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 7-9 
กรกฎาคม 2557 

เมื่อ 4 กรกฎาคม พล.อ.อ.ประจิน จ่ันตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ/รองหัวหน้า คสช. เป็นหัวหน้า
ฝุายเศรษฐกิจ ได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ ประจ าประเทศไทย และคณะท่ีเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐกาตาร์ ท้ังนี้เอกอัครราชทูตกาตาร์ฯ ได้กล่าวว่า ผู้น ารัฐ
กาตาร์ได้ฝากแสดงความช่ืนชมมายังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ีได้เข้ามาสร้างความสงบสุขให้เกิด ขึ้นกับ
ประชาชน พร้อมท้ังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยกับรัฐกาตาร์ 

เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ คสช. โดย กนร. ได้จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียน
แรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพิ่มเติม รวมเป็น 8 จังหวัดในปัจจุบัน ได้แก่ สมุทรสาคร อยุธยา 
ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี และ สงขลา พร้อมท้ังให้ผู้ท่ีประกอบกิจการเรือประมงท่ีมีแรงงานต่างด้าว
ท างานอยู่ ได้จัดท าบัญชีรายช่ือ สัญชาติ และจ านวน แจ้งกับแรงงานจังหวัดตามภูมิล าเนาท่ีเรือจดทะเบียนไว้ในท้ัง 
22 จังหวัดชายทะเล ในสัปดาห์ต่อไป จะมีการจัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใน กทม. 
เพิ่มจ านวน 10 ศูนย์ฯ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับแรงงานต่างด้าวที่ท างานใน กทม. 

ในด้านการค้ามนุษย์ ได้ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ DSI 
ปรับกฎระเบียบด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมความไปถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อดูแลตามหลัก
มนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา TIP Report ต่อไป 

งานด้านเศรษฐกิจ 

จากแนวโน้มของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ีอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกในห้วงปลายไตรมาสท่ี 2 คสช. 
ได้มอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณามาตรการเยียวยาผู้ส่งออกและผู้ท่ีอยู่ในวงจรสินค้าเกษตรท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น ให้เอ็กซิมแบงค์ และบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
เยียวยาผู้ส่งออกSMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มข้ึนเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในปีนี้ไว้ให้ได้ไม่กลายเป็น 
NPL รวมท้ังอาจพิจารณา refinancing program ให้กับลูกหนี้ท่ีเป็นผู้ส่งออกด้วย 

ในเรื่องการท ากิจกรรมการตลาดสินค้าส่งออก เนื่องจากในห้วง1-2 ปีท่ีผ่านมานั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เน้น
เรื่องการขายข้าว วันนี้เราจะท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการเปิดตลาดใหม่ ๆ และการกระตุ้นตลาดเดิมของเราในสินค้าทุก
ประเภท ต้องเร่งท าเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะตลาดในยุโรป ท่ีสินค้าหลายตัวจะถูกกระทบจาก GSP ท่ีจะหมดลง
ส้ินปีนี้ และอาจเสียเปรียบด้านราคา เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ดังนั้นเราต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้าในยุโรปและ
ผู้ค้าอื่น ๆ ด้วย 

ส่งเสริมและเร่งพัฒนาการค้าชายแดน เรายังมีอนาคตท่ีสดใส ส าหรับการส่งออกของไทยได้อีกนาน 
ประเทศรอบบ้านเรามีความต้องการสินค้าไทยสูง เราได้เปรียบเรื่องระยะทาง เส้นทาง แต่ยังมีปัญหาเส้นทางท่ีเป็นคอ
ขวดในด่านเส้นทางเข้า–ออก ด่านศุลกากร ได้มอบให้กรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไป
ด าเนินการ เพื่อปรับปรุงพัฒนาช่องทางเข้า-ออก ถนนเส้นทาง โดยให้เริ่มด าเนินการได้ภายในเดือนธันวาคม 2557 
โดยอาจจะต้องตัดขั้นตอนการด าเนินการท่ีเป็นระเบียบราชการ ท่ีไม่มีความจ าเป็นและเป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ
ออก เช่น ขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ ท่ีต้องใช้งบประมาณสูงหลาย 10 ล้านบาท ในขณะท่ีทุกฝุายทราบดีอยู่



แล้วว่าจะต้องด าเนินการ ในเรื่องนี้และประชาชนทุกฝุายเห็นด้วยและได้รับประโยชน์ ได้ส่ังการให้ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้ก ากับดูแลต ารวจทางหลวง ให้ไปดูแลอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ในการสัญจร
ผ่านเข้า-ออก วันนี้ทราบว่าจะมีการจราจรที่ติดขัดเป็นจ านวนมาก ตามด่านต่าง ๆ ซึ่งเราจะต้องอ านวยความสะดวก
ให้รวดเร็วขึ้น 

ในเรื่องของ BOI ได้เร่งติดตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติในห้วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาว่า เราได้ด าเนินการลงทุนจริง
มากน้อยเพียงใด เราคือเขา เขาเป็นคนท่ีขอเข้ามา ฉะนั้นต้องด าเนินการตรวจสอบว่าเขาได้ด าเนินการจริงมากน้อย
เพียงใด ปัญหาและอุปสรรคท่ีติดอยู่มีอะไรบ้าง จะแก้ไขได้อย่างไรและผลประโยชน์ท่ีเป็นส่ิงตอบแทนให้กับรัฐจะต้อง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงอย่างไรบ้าง บางอย่างมีก าหนดข้อยกเว้นหลายประการไปท าให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ไป
พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับบริษัทต่างชาติเหล่านั้นด้วย 

มาตรการเร่งกระตุ้นการท่องเท่ียว ส าหรับ High season ท่ีจะมาถึงห้วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้ จะส าคัญมาก 
เพราะเป็นช่วงท่ีมีนักท่องเท่ียว วางแผนการเดินทางส าหรับปลายปี ฉะนั้นเราต้องเร่งท ากิจกรรมการตลาดในทุกตลาด
ส าคัญ ท้ังประเทศญี่ปุุน ประเทศอินเดีย ฮ่องกง ASEAN สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีผ่านมาการบิน
ไทยจะเป็นกลไกส าคัญ เวลานี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง อาจจะต้องมอบหมายให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และสภาธุรกิจท่องเท่ียวจับมือสายการบินต่างประเทศหลายๆ สาย รวมท้ัง chartered airlines ท่ีเป็นพันธมิตรของ
ไทย ให้เร่งออก campaigns มาเมืองไทย ในช่วงตุลาคมปีนี้ถึงมีนาคมปีหน้า นอกจากนั้น อาจพิจารณาถึงมาตรการท่ี
รัฐบาลจะต้องดูแลในเรื่องประกันภัยให้กับนักท่องเท่ียวในช่วงท่ีเรามีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นท่ีน่ายินดีว่า เราได้
รับทราบจากข้อมูลว่า มีการประเมินจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าในปีหน้านั้น มูลค่าของการท่องเท่ียวในประเทศมี
แนวโน้มท่ีสูงขึ้นซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีซึ่งทุกคนต้องช่วยกัน 

เร่งรัดให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พื้นท่ีห่างไกล เพื่อสร้างงาน 
สร้างอาชีพให้ประชาชน ท่ีอยู่ห่างไกล ได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่ต้องเดินทางเข้ามาหางานในเมืองใหญ่ ลดความ
แออัดของเมือง และปัญหาสังคมต่าง ๆ ท่ีจะตามมา นอกจากนี้ยังปูองกันการลักลอบการค้าท่ีผิดกฎหมายตามแนว
ชายแดน การลักลอบสวมสิทธิ์สินค้าเกษตรต่าง ๆ 

ในวันท่ี 7 กรกฎาคม 2557 ท่ีผ่านมาได้ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ SMEs ได้รับฟังข้อเสนอข้อคิดเห็นท่ี
เป็นประโยชน์ ในท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันว่าSMEs เป็นกลไกพื้นฐานท่ีส าคัญของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ 
จะต้องพร้อมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการยกระดับ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มี
ขอบเขตงานท่ีกว้างขึ้น เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกกระทรวงและภาคเอกชน 
ท้ังในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การบริหารจัดการ ให้เกิดความรวดเร็ว รวมถึงการก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

1. สังคมจิตวิทยา นอกจากการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝุายแล้ว คสช.มี
ยุทธศาสตร์เร่งด่วนท่ีจะด าเนินการคือ การลดความเหล่ือมล้ าของประชาชน ด้วยการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความ
ยากจน ความไม่เท่าเทียมกันในสังคม การสร้างระบบความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในทุกพื้นท่ี โดย คสช.ได้มอบหมายให้ 
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ร่วมกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ( กอ.
รมน.) กระทรวงมหาดไทย องค์กรส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เข้าไปด าเนินการแบบบูรณาการในแต่ละ
พื้นท่ี ในประเด็นท่ีชุมชนเหล่านั้น มีความต้องการ ซึ่งแต่ละชุมชนมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน เช่น อาจจะมีปัญหา
เรื่องรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน การส่งเสริมสุขอนามัย การพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินการในเรื่องใด ๆ ท่ีสามารถบูรณาการกันได้ในพื้นท่ี ก็ให้เร่งด าเนินการโดยทันที หากเรื่อง
ใดท่ียังไม่มีงบประมาณหรือเกินกว่าขีดความสามารถในพื้นท่ี ให้น าเสนอมาท่ี คสช. หากพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็น



ประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
มีงบประมาณรองรับ ก็จะมอบหมายให้กระทรวงและส่วนราชการท่ีรับผิดชอบไปด าเนินการโดยเร็ว หากเรื่องใดท่ีอยู่
นอกเหนือแผนงานของกระทรวง ทบวง กรม คสช. จะมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) น าไปเป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณประจ าปี 2558 ร่วมกับส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม 

หัวหน้าฝุายสังคมจิตวิทยา คสช. (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ หัวหน้าบัญชาการ
ทหารเรือ) ได้ร่วมประชุมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในเรื่องการแก้ไขปัญหาบ่อขยะ การ
ลักลอบตัดไม้ การบุกรุกปุาและอุทยาน นอกจากนี้ เมื่อวันท่ี 13-14 กรกฎาคม 2557 จะได้เดินทางร่วมกับผู้แทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกปุาอุทยานสิรินาถ และ
โรงงานก าจัดขยะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ณ จังหวัดภูเก็ตซึ่งเราได้ไปดูในเรื่อง
ของการจัดระเบียบในพื้นท่ีชายหาดท่ีปุาตอง จังหวัดภูเก็ตตรงนี้ต้องขอความร่วมมือไปยังชายหาดทุกแห่งในประเทศ
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวส าคัญของเรา ถ้าหากว่าเราไปสร้าง ห้าง ร้าน ร้านอาหารต่าง ๆ ท่ีไม่เป็นระเบียบในบริเวณริม
ชายหาดซึ่งไม่เป็นท่ีน่าช่ืนชม ไม่น่าดู น่าเท่ียว เราต้องขอความร่วมมือ อาจจะเดือดร้อนอยู่บ้าง ต้องขออภัยด้วย ถ้า
วันนี้เราไม่ท า วันหน้าเราจะท าไม่ได้เช่นเดิมและจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังไปเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา 

ในส่วนของกระทรวงคมนาคม และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ขสมก.) ไปพิจารณาทบทวน
โครงการจัดซื้อรถเมล์ ขสมก. ในเรื่องความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพ และประโยชน์ต่อประชาชน
อย่างแท้จริง โดยไม่เป็นภาระในเรื่องการเงินการคลัง วันนี้เรามีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะซึ่งไม่มากนักและท าอย่างไร
จะสามารถลดหนี้สาธารณะลงให้ได้มากท่ีสุด ฉะนั้นจะต้องไปศึกษาเปรียบเทียบแนวทางของการเช่า หรือการเปิดให้
เอกชนเข้าร่วมทุน แม้กระท่ังการร่วมการจัดซื้อ ในประเด็นส าคัญในเรื่องความสะดวกปลอดภัยของผู้โดยสาร ความ
คุ้มค่า การซ่อมบ ารุง การดูแลรักษา และให้ ขสมก.เร่งด าเนินการให้มีรถโดยสารใหม่ให้ประชาชนได้ใช้โดยเร็ว 

การปรับปรุงเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ ส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมปัจจุบันและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุดังกล่าว คสช.อนุมัติให้ปรับเพิ่มเงินบ านาญขั้นต่ าให้ได้รับไม่น้อย
กว่าเดือนละ 9,000 บาท 

เรื่องอื่น ๆ ท่ีส าคัญ ในห้วงสัปดาห์ท่ีผ่านมานั้นได้มีการเข้าพบปะหารือของคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ประเทศเมียนมาร์กับ คสช. สรุปประเด็นส าคัญ ท่ีไทยและเมียนมาร์จะร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือผู้ล้ีภัยจากการสู้
รบ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถูกจ ากัดอยู่ในพื้นท่ีควบคุมมาเป็นเวลานานหลายปีแล้ว ขาดอิสระเสรีภาพ เป็นปัญหามายาวนาน 
มีผู้ล้ีภัยจาการสู้รบพ านักอยู่ศูนย์พักพิงของไทย 9 แห่งจ านวนมากกว่า หนึ่งแสนสามหมื่นราย ซึ่งไทยและเมียนมาร์จะ
อ านวยความสะดวกให้บุคคลเหล่านั้นได้เดินทางกลับประเทศโดยสวัสดิภาพเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้
ยังมีความร่วมมือด้านอื่น ๆ เช่น การร่วมมือกันในการพิสูจน์สัญชาติผู้อพยพชาวโรฮิงญา การปักปันเขตแดนในพื้นท่ีท่ี
ไม่มีปัญหา และการไม่สนับสนุนกลุ่มต่อต้านของท้ังสองประเทศ รวมท้ังการร่วมมือกันพัฒนาในเรื่องพลังงาน ซึ่งเรายัง
มีปัญหาพอสมควร ท้ังนี้ทางการสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้เแสดงความขอบคุณ คสช.ท่ีเรามีมาตรการท่ีจะ
ดูแลช่วยเหลือลูกเรือประมงชาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ให้ได้รับความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีดีขึ้น 

ส าหรับการเตรียมการเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น คสช.ได้เร่งรัดให้เตรียมความพร้ อมท้ังใน
เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมถนนโครงข่ายต่างๆ ช่องทางเข้า-ออกด่านศุลกากร คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า 
ระบบรางท่ีจะต้องมีการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สามารถเช่ือมต่อกันได้ท้ังอาเซียน และให้กระทรวงพาณิชย์



และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องไปเร่งเจรจาทางด้านกฎกติกาทางการค้า แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อ
การค้าการลงทุนในกรอบของอาเซียน และท้ังนี้ฝุายไทยต้องไม่เสียประโยชน์ การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตามแนวชายแดน เช่น การปลูกปุาอาเซียนท่ีกองทัพบกได้เริ่มด าเนินการมา
ระยะหนึ่งแล้ว 

ในด้านปัญหารัฐวิสาหกิจ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยฝุายไทย
ต้องไม่เสียประโยชน์ การส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน หรือ ซุปเปอร์บอร์ด เมื่อวันท่ี 9 ก.ค. ท่ีผ่านมา 
ได้มีแนวทางด าเนินการในการปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ (1) การแก้ปัญหาเรื่องความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (2) การปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ตามความคาดหวังของประชาชน โดยมิได้มุ่งหวังท่ีผลก าไรเพียงอย่างเดียว (3) การสร้างความเข้มแข็งทางการเงิน
ให้กับรัฐวิสาหกิจ เพราะบางรัฐวิสาหกิจอาจจะยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ (4) การบูรณาการการลงทุนของรัฐวิสาหกิจเพื่อ
ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และเกิดความต่อเนื่องเช่ือมโยง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่เป็นการส้ินเปลืองงบประมาณ
ของรัฐ คสช. ได้มีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการขึ้นมาท างานในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้กับประชาชน
และสาธารณชนได้ทราบตามห้วงเวลาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จะมีคณะกรรมการท่ีจะเข้าไปตรวจสอบกิจการของ
รัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาว่า จะด าเนินการต่อไปอย่างไร มีความเหมาะสมหรือไม่ แล้วถ้าหากว่ามีอยู่จะต้องท าการฟื้นฟู
กิจการอย่างไร จะเร่งด าเนินการภายใน 30 วัน 

เรื่องการตรวจสอบโครงการรับจ าน าข้าว วันนี้อยากจะเรียนว่ามีอยู่ 2 แนวทาง/การปฏิบัติ 1. เป็นการ
ปฏิบัติของ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบและ
ระบายข้าว ของ คสช. จะมีท่ีรับบัญชีจากวันท่ี 1 มิถุนายน เป็นต้นมา เพื่อจะไปตรวจสอบตามโกดังข้าวต่าง ๆ ท้ังนี้ 
เพี่อจะได้ตรวจสอบถึงความพร้อม หรือความมีคุณภาพของข้าวว่า สามารถจะด าเนินการอย่างไรได้ต่อไป ในเรื่องของ
การระบายข้าว หากเก็บกักไว้นานก็จะเส่ือมคุณภาพ และราคาก็จะมีปัญหาต่อไป ในอนาคตจะทยอยมีการระบายข้าว
ต่อไป ส่ิงนี้จะแจ้งให้มีการแข่งขันโดยเสรีในอนาคต แต่ในส่วนท่ีมีปัญหาก็คงเป็นเรื่องของการด าเนินการทางกฎหมาย 
ท้ังแพ่งและอาญา ในส่วนของ ป.ป.ช. ท่านก็จะตรวจสอบของท่านไป ส่วนของ คสช. ก็จะตรวจสอบของเรา เป็น
ลักษณะการตรวจสอบและการถ่วงดุลท้ัง 2 ฝุาย ท้ัง 2 ด้าน ข้อมูลก็คนละข้อมูลกันในตอนท้ายคงต้องมาสรุปข้อมูลให้
ตรงกันอีกครั้ง 

การตรวจสอบทางบัญชีก่อนหน้าวันท่ี 1 มิถุนายน จะเป็นเรื่องของ ป.ป.ช. ด าเนินการ เพราะเป็นเรื่องการ
ของจ าน าข้าว เก็บข้าว รักษาข้าว ของ คสช. จะรับบัญชีมาต้ังแต่วันท่ี 1มิถุนายน เพื่อตรวจสอบจ านวนข้าวท่ีมีอยู่ 
และเราจะระบายข้าวอย่างไร นี่เป็นหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการอีก 2 – 3 คณะท่ีจะด าเนินการต่อไป 

เร่ืองความม่ันคง 

เรื่องการจับกุมอาวุธสงคราม วันนี้ คสช. ได้ออกหมายเรียก หมายจับ ไปหลายรายด้วยกัน โดยได้
ด าเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีผู้มามอบตัวหลายราย มีการสอบสวน สืบสวนท่ีเป็นประโยชน์ และได้อาวุธ/
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มาเพิ่มขึ้น ซึ่งนี่เป็นความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ คสช. ต้องการท่ีจะสืบสวนข้อมูลต่าง ๆ ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง วันนี้ก็มีความก้าวหน้ามาตามล าดับ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป โดยได้มีการสอบสวนอยู่ท่ีส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 



เรื่องการบริหารจัดการน้ า สาธารณูปโภค ท่ีทุกคนเรียกร้องอยากให้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขึ้น ส่ิงนี้เราต้องมี
ความละเอียดรอบคอบในการวางแผนงาน คสช. ได้เร่งด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ในปี 57 เราจะท าอะไรบ้าง และปี 
58 งบประมาณประจ าปี 58 จะท าอย่างไร อาจจะมีการหาเงินเพิ่ม ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ ตลอดจนจะต้องมีการ
วางแผนงาน ท้ังน้ าและสาธารณูปโภค ในห้วงระยะกลางคือ 5 ปี ระยะยาวคือ 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ในแผนท่ี 12 – 13 ต่อไปในอนาคต 

เร่ืองที่สังคมอยากทราบ 

เรื่องส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีสังคมคงอยากทราบคือในเรื่องของการจะท่ีเราจะเดินไปข้างหน้ากันอย่างไร 
เรื่องแรก คือ รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ซึ่ง คสช. จะท าไว้โดยฝุายกฎหมาย ก็จะมีไม่เกิน 50 มาตรา ระบุให้รัฐบาลท่ี
จะได้มีการจัดต้ังขึ้นมาภายในเดือนกันยายน 2557 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อท่ีจะ
แก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองท่ีมีเป็นจ านวนมากให้เป็นผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวังของประชาชน ซึ่งอาจจะต้องมี
ข้อจ ากัดบางประการอยู่บ้างในรัฐธรรมนูญดังกล่าว ท้ังนี้หากใช้วิธีการบริหารราชการปกติทุกเรื่องอย่างท่ีทุกคน หลาย 
ๆ ฝุายต้องการ ก็จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ไม่ได้แน่นอน ฉะนั้นจะไม่เกิดประโยชน์ ต้องให้เวลา คสช. ให้โอกาส และ
เครื่องมือในการท างานนี้ด้วย 

เรื่องอ านาจ คสช./รัฐบาล มีการตรวจสอบถ่วงดุลกันเท่านั้น การบริหารจะเน้นหนักให้รัฐบาลเป็นผู้บริหาร
ราชการ ด้านความมั่นคงจะเน้นหนักให้ คสช. ดูแลรับผิดชอบ ส าหรับความร่วมมือระหว่าง 2 ฝุาย คือการหารือร่วม 
ประชุมร่วม แลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลกัน มีการประชุมเม่ือจ าเป็น และเสนอแนะข้อพิจารณาต่าง ๆ ให้รัฐบาลน าไปสู่
การปฏิบัติ ในเรื่องอื่นๆ เป็นไปในลักษณะค าแนะน าท่ี คสช. จะมีต่อรัฐบาล 

การปรองดอง/การปฏิรูป 

การปรองดองต้องการให้สังคมเข้าใจ และแยกออกจากกันว่า การปรองดองคืออะไรการปฏิรูปคืออะไร การ
ปรองดองคือ การสร้างสภาวะแวดล้อมสู่การปฏิรูป เพื่อให้ลดความขัดแย้งลงมีการพบปะพูดคุยกัน ระบายความ
คิดเห็นได้บ้าง ถ้าเราปรองดองกันไม่ได้ ก็ไปปฏิรูปกันไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นต้องหาทางออกจากความขัดแย้งให้ได้
ก่อน จากทุกพวกทุกฝุาย ในประเด็นของการปรองดองนั้นต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ/ทุกกลุ่มฝุายต้องลด
ความบาดหมาง กินใจ หรือความไม่ไว้วางใจต่อกัน และต้องท าอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราท าให้ไม่เกิดการรับรู้ร่วมกัน มี
การคบค้าสมาคมกัน มีความสุขร่วมกัน สดช่ืน รื่นเริง แต่ขณะเดียวกันก็มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกพวกทุกฝุาย 
ในระดับพื้นท่ี จนกระท้ังถึงระดับส านักงานคณะกรรมการปรองดองและการปฏิรูปของ คสช. โดยทุกฝุายจะต้องหาจุด
ท่ีจะเข้าไปร่วมกันตรงนั้น ว่าจะหาทางออกของความขัดแย้งได้อย่างไร ท้ังในระยะเร่งด่วน และยั่งยืนในอนาคต ต้อง
ทราบว่าขัดแย้งกันด้วยอะไร และจะแก้ด้วยอะไร ถ้าทุกคนไม่เห็นชอบก็จะเดินหน้าไปไม่ได้ ต่อให้มีดนตรีทุกวัน มี
เพลงฟังทุกวัน แต่ถ้าใจไม่ยอมรับกัน ก็ไม่สามารถแก้อะไรได้เลย แล้วจะอยู่กันอย่างไรต่อไปในอนาคต วันนี้ต้ อง
ช่วยกัน จะทะเลาะเบาะแว้งกันต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องยอมรับในความต่าง ความชอบส่วนตัว ความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน 
ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ ผมอยากให้ไปดูบทเรียนของต่างประเทศ ท่ีน่าติดตามอยู่ขณะนี้คือประเทศอินโดนีเซีย ท่ีก าลัง
เลือกต้ังประธานาธิบดีอยู่ วันนี้ก็มีผลการเลือกต้ังในระยะท่ี 1 ออกมาแล้ว ได้ฟังเขา เขามีประชาธิปไตยท่ีผ่านมา
ประมาณ 20 ปีเท่านั้นเอง แต่ปัจจุบันนี้เขามีประชาชนเป็นอันดับ 3ของโลก และเขาก็ยอมรับในความเห็นต่าง 
ความชอบท่ีแตกต่างกัน วันนี้เขาก็ยอมรับในผลของการเลือกต้ังในระยะท่ี 1 โดยได้บอกว่า เขาได้ยอมรับในกติกาว่า 
ควรจะต้องเป็นอย่างไร แต่ท้ังนี้เราก็ต้องน าเขามาเป็นแบบอย่างเหมือนกัน ต้องน าอดีตมาเป็นบทเรียนว่าเราขัดแย้ง



กันอีกไม่ได้ ในเรื่องของประชาธิปไตย ดูตัวอย่างประเทศใหญ่ ๆ แต่ถ้าเราสร้างกลไกของประชาธิปไตยให้ดีแล้ว 
เหมือนท่ีเราก าลังจะท าในขั้นของการปฏิรูป ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ก็จะไม่เกิดความขัดแย้งต่อไปในอนาคต เราก็จะเป็น
อย่างท่ีเขาเป็น เราเสียเวลามามากแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยของไทย หลายสิบปีมาแล้ว นี่คงต้อง
แก้ไขให้ได้โดยเร็ว 

การปฏิรูป 

ขณะนี้ทางส านักงานปฏิรูปฯ ของ คสช. ได้รวบรวมคน/ข้อมูลจากหลายภาคส่วนไว้แล้ว ในการท าความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน ต้องการให้ทุกส่วนมีการเตรียมการจัดผู้แทน เพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป ในระยะท่ี 2 โดย
จะมีกระบวนการคัดสรรท่ีก าหนดไว้แต่เดิมประมาณ 11 กลุ่ม น่าจะประมาณ 550 คน และจะต้องไปเพิ่มเติมในส่วน
ของการคัดเลือกจากจังหวัดต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นผู้แทนจังหวัด น่าจะจังหวัดละ 5 คน รวมเป็น380 คน ในส่วนของ
จังหวัดต้องคัดเลือกให้เหลือจังหวัดละ 1 คน โดยประมาณ ซึ่งจาก 380 คน ก็จะเหลือ 76 คน รวมกับจากกลุ่มปฏิรูป 
ท่ีรับสมัครจากท่ัวไปอีก 11 กลุ่ม (550 คน) จากนั้นก็จะคัดสรรให้เหลือไม่เกิน 250 คน และแบ่งลงกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้
ท้ัง 11 กลุ่ม โดยจะต้องมีส่วนร่วมในทุก ๆ กลุ่ม ฉะนั้นเมื่อถึงเวลานั้นผู้ท่ีสมัครจากหน่วยงาน หรือจากทุกภาคส่วนท่ีมี
สิทธิในการเข้ามาสมัครนั้น จัดอยู่ในนั้นรวมหมดแล้ว ถ้าไปสมัครไว้ตรงนั้น แล้วเมื่อต้ังขึ้นมาได้จ านวน 550 บวก 76 
ก็จะประมาณ 630 เป็นตัวเลขโดยรวมก่อน เสร็จแล้วจะคัดเลือกออกมาให้ได้เหลือ 250 ใน 250 ก็จะแบ่งลง 11 กลุ่ม
ให้ได้ ในกลุ่มต่าง ๆ จะต้องมีคนทุกภาคส่วนเข้าร่วม ท่านสมัครอะไรมาก จากกลุ่มท่ี 1 กลุ่มการเมืองมีจ านวนมากไป
ก็ต้องเฉล่ียไปยังกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้รับรู้รับทราบโดยท่ัวกัน ท้ังหมดก็จะเป็นผลของการปฏิรูปขึ้นมา และ
น าเสนอสู่ท่ีประชุมของสภาปฏิรูป เป็นมติออกมา ก็เสนอมาให้สภานิติบัญญัติส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เสนอไปยัง
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาในการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับถาวร ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะรับข้อมูล
จากท้ัง 2 ส่วนคือ สภาปฏิรูป สภานิติบัญญัติ โดยรวบรวมปัญหา/ข้อขัดข้องต่าง ๆ ท่ีเป็นความขัดแย้งมาต้ังแต่
รัฐธรรมนูญฉบับท่ีผ่านมา เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข จัดท า และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวร เพื่อจะน าไปใช้ในการ
เลือกตั้งในโอกาสต่อไป ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความชอบธรรม และเป็นธรรมแก่ทุกพวกทุกฝุาย เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกต่อไปในอนาคต 

จะเห็นได้ว่าช่วงเวลาระยะท่ี 2 เป็นระยะเวลาท่ีมีความส าคัญยิ่งกับประเทศชาติและประชาชนในอนาคต
ของเรา เวลาจะเห็นว่าไม่มากนักท่ีได้ประกาศโรดแมปไปแล้ว คสช. ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท้ัง
ประชาชน ทุกพวก ทุกฝุาย ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อจะช่วยกันแก้ปัญหาทุกอย่าง ทุกด้าน ได้รับการแก้ไขให้ได้
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 1 ปี ให้ได้อย่างยั่งยืน ทุกคนกลัวว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีก ถ้าการปฏิรูปยังเกิดขึ้น
ไม่ได้ ก็จะมีการต่อต้านมีความขัดแย้ง มีความวุ่นวาย มีความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในอนาคตในปีข้างหน้าต่อไป เราต้อง
เตรียมการวันนี้ให้พร้อม ฉะนั้นในช่วงของการปฏิรูปมีความส าคัญ ทุกคนต้องลดอัตตาตนเองลงบ้าง ทุกคนต้องคิดว่า
ท าอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติในอนาคต ท าอย่าง ไรท่ีจะอยู่ร่วมกัน แม้จะมีความเห็นต่าง โดยต้องมองท่ี
ประเทศชาติเป็นหลักว่าจะเดินไปอย่างไร ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พลังงาน การศึกษา การทุจริตคอรัปช่ัน 
กฎหมาย มีปัญหาอยู่มากมาย จริง ๆ แล้ว 1 ปี ค่อนข้างจะน้อยด้วยซ้ าไป แต่ก็ไม่ต้องการท่ีจะรบกวนเวลาท่านมาก
นกั หากท่านไม่ช่วยผมปัญหาก็จะกลับมาเหมือนเดิม วันนี้เราใช้วิธีการตามกฎหมาย ท่ีไม่ปกติในการควบคุมอ านาจใน
การบริหารราชการแผ่นดินในเวลานี้ ฉะนั้นหากท่านบอกว่าในห้วงท่ี 2 จะเป็นปกติมากกว่านี้ จะต้องเป็น
ประชาธิปไตยมากกว่านี้ ผมถามว่าจะแก้ไขอะไรได้ไหม ถ้าแก้ได้ง่ายขนาดนั้น ผมก็ไม่จ าเป็นต้องออกมา ไม่ต้อง
ออกมาควบคุมอ านาจอยู่แล้ว ท่านกลับไปถามตัวเองว่าจะท าได้ไหม ถ้าท าได้มาบอกผม 



ในช่วงนี้เป็นสัปดาห์แห่งความเป็นมงคลกับชีวิตทุกท่าน อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันท าบุญ ท ากุศล 
ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาปีนี้ เป็นประเพณีของคนไทยท่ีนับถือพุทธศาสนาทุกคน ถือโอกาสในวัน
เข้าพรรษา ก็อยากให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมน าค าสอนของพระพุทธเจ้ามาสู่การปฏิบัติ ท้ัง พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ เราได้แต่พูดกันมาพอสมควรแล้ว ฉะนั้นต้องน าไปสู่การปฏิบัติด้วย 

ถ้าสังคมเรามีศาสนาเป็นสถาบันหลักในการยึดเหนี่ยวให้คนเป็นคนดี เป็นคนมีศีลธรรม หรือยึดถือใน
ลักษณะการเป็นคนไทยท่ีเผ่ือแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกัน มีรอยยิ้มให้กัน ไม่ขัดแย้งกัน ผมว่าน่าจะดี อยากจะขอร้องให้
พวกเราทุกคนให้ร่วมใจกันท ากุศลให้มากขึ้น หยุดหลายวันก็ไม่อยากให้ไปเท่ียวอย่างเดียว กรุณาเข้าวัดเข้าวา ไหว้
พระไหว้เจ้าบ้าง และขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองตัวเอง ครอบครัวปลอดภัย ประเทศชาติปลอดภัย และสวดมนต์
ให้กับ คสช. ด้วย เราก็สวดมนต์ให้กับประชาชนทุกวันอยู่แล้ว ฉะนั้นให้กับ คสช. บ้าง เราจะได้มีก าลังใจท างานต่อไป
ในอนาคต และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีท่านทรงรับส่ังมาตลอดเวลาว่า อยากให้ส่ิงท่ีพระองค์ได้
ท าไว้ ตามแนวพระราชด าริท่ีได้ทรงพระราชทานมามากว่า 40 ปี ทรงครองราชย์มากว่า 60 ปี ได้เป็นแนวทางการ
พัฒนาท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย น าค าพระราชด ารัสของพระองค์ท่าน น าแนวพระราชด าริของพระองค์ท่าน
มาปรับใช้กับตนเอง ทุกคนจะได้ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย คือ ทางสายกลาง มีความไม่ประมาทค านึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนการใช้คุณธรรมและความรู้ เป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต ท่ีส าคัญคือ การมี “สติ ปัญญา ความเพียร” ซึ่งจะน าไปสู่ “ความสุข” ในการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง 
ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้ง ท่ีได้กรุณารับชมรับฟังมาโดยตลอด 7 ครั้งท่ีผ่านมา ขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
และสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งศาสนา พุทธศาสนา ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัย และน้อมน าส่ิงท่ีได้กล่าวมาใช้กับ
ตัวเอง เพื่อเป็นมงคลต่อไปในวันข้างหน้า ประเทศชาติจะได้ปลอดภัย สถาบันปลอดภัย ประชาชนปลอดภัย และทุก
คนปลอดภัย ผมว่าอย่าคอยแต่ให้รัฐมาดูแลในเรื่องอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง การด่ืมสุรา การเมาสุรา หรือต้อง
เสียชีวิตเพราะความประมาท ผมว่าไม่คุ้มค่า เราส้ินเปลืองมหาศาลในเรื่องท่ีบั่นทอนชีวิตตัวเอง และในส่วนของการท า
ให้สังคมเดือดร้อน ท าให้ครอบครัวคนอื่นเสียหาย และเสียพ่อ แม่ พี่น้อง ลูก หลาน วันนี้สังคมไทยต้องมีการ
เปล่ียนแปลง ทุกคนต้องเผ่ือแผ่แบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน มีน้ าใจให้กัน เพื่อท่ีประเทศเราจะได้เป็นประเทศท่ีน่ารัก ใน
สายตาของชาวต่างชาติ และเป็นส่ิงท่ีดีงามของสังคมไทยต่อไปอย่างยั่งยืน ขอบคุณอีกครั้ง ขอให้ทุกคนมีความสุข 
สวัสดีครับ 

 

 

 


