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รายการคืนความสุขให้คนในชาติ 

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 20.30 น. 

-------------------------------- 

สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยท่ีรักทุกท่าน  วันนี้มาพบกันอกีครั้งหนึง่ในทุกวัน
ศุกร์ เมื่อวานนี้ ได้มีการสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วง 1 เดือนท่ีผ่าน
มา ซึ่งมีผลสรุปการด าเนินการในด้านต่าง ๆ มาตามล าดับ อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องท่ีเราต้อง
เร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อปากท้อง และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ท่ีเราได้สรุปมา
มีอยู่หลายด้านด้วยกัน พี่น้องประชาชนบางท่าน ได้แสดงความห่วงใยและเป็นกังวลว่า คสช. จะสามารถ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไรในหลาย ๆ ด้าน เช่น มีความสลับซับซ้อนของปัญหามีหลายมิติ ซึ่ง
ครอบคลุมเช่ือมโยง ท้ังด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง จิตวิทยาและอื่น ๆ และเป็นปัญหาท่ีสะสมมา
ยาวนานหลายปี หลายรัฐบาล ก็เป็นห่วงว่าเราจะท าได้ส าเร็จหรือไม่ 

วันนี้ คสช.  จะมาเรียนให้ทราบว่า เราจะพยายามท าอย่างเต็มท่ีโดยใช้เวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด
นั้น ให้เกิดผลโดยเร็วท่ีสุด  ซึ่งวันนี้เรามีแผนการในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่หลายข้ันตอนด้วยกัน มีการน าปัญหามา
จัดอันดับ จัดความเร่งด่วน จัดได้เป็นระยะ ดังนี้ 

ระยะแรก คือระยะเฉพาะหน้า เราจะด าเนินการภายในห้วง 3 เดือนของการด าเนินการ ซึ่ง
เราได้ด าเนินการตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ต้ังแต่เดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาท่ีต้องแก้ไข
โดยทันที แก้ไขรายวัน เช่น เรื่องการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การพนัน ยาเสพติด การลักลอบตัด
ไม้ท าลายป่า การปราบปรามจับกุมอาวุธสงคราม การปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ผู้ประกอบการรถ
รับจ้างท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม ขบวนการลักลอบน าพาแรงงานต่างด้าว มาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหา
เรื่องปากท้องค่าครองชีพ การช่วยเหลือเกษตรกร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อปลดล็อคปัญหา
อุปสรรคในด้านการค้า การลงทุน 

ท้ังนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
และการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557  โดยได้มีการการตรวจสอบมาตามล าดับ ในทุกโครงการท่ีเป็นของ
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ในด้านความจ าเป็น ความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ก่อนการอนุมัติจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบ กล่ันกรอง อีกช้ันหนึ่ง ในส่วนของการด าเนินการระยะแรก อีกอย่างหนึ่งท่ีส าคัญคือ เรื่องของการ
เตรียมการในการปฏิรูปเพื่อเข้าสู่การปรองดองสมานฉันท์ และการปฏิรูปในระยะท่ีสอง 

ส่วนของระยะส้ัน เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเร่งด่วน ซึ่งมีความเดือดร้อนโดยตรง ระยะส้ัน เราจะใช้
ระยะเวลาประมาณไม่เกิน 300 วัน เพื่อด าเนินการปฏิรูปในทุกด้าน ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม เช่น 
ปัญหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน การปฏิรูปการเมือง กระบวนการการเข้าสู่อ านาจ การ
ใช้อ านาจ กระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ การปฏิรูปพลังงาน ส่ือสารมวลชน การศึกษา  ระบบคุณธรรม
จริยธรรม การสร้างความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ลดความเล่ือมล้ า การเข้าถึงทรัพยากร และอื่น ๆ อีก
มากมาย ในขั้นนี้เราจะด าเนินการเมื่อมีรัฐบาล สภานิติบัญญัติ และสภาปฏิรูป 

ส าหรับปัญหาส าคัญอื่น ๆ ท่ีต้องใช้เวลาในการพิจารณาทบทวนละเอียด และค านึงถึงผลได้
ผลเสีย ท่ีจะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติและประชาชนส่วนใหญ่ในวงกว้าง 
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ในระยะยาว คงหลังจากการเลือกตั้ง จะน าปัญหาจากระยะท่ี 1 และ 2 ไปสู่ระยะท่ี 3 ปัญหา
ใดท่ียังไม่แล้วเสร็จ คงต้องไปด าเนินการให้ต่อเนื่อง และแก้ไขโดยรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้การ
ปฏิรูปท่ีเราท ามาท้ัง 2 ระยะนัน้ มีความสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์สุขของคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่อไป 

เรื่องประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการบริหารประเทศขับเคล่ือนเศรษฐกิจประเทศ 
คสช. มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ท้ัง ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน 

วันนี้เรารับฟังนโยบายและเสียงจากประชาชน และได้เสนอแนะนโยบายต่าง ๆ ท่ีประชาชน
ได้เสนอมา น าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เช่น การพบปะพูดคุยกับสภาหอการค้าไทย สภา
หอการค้าต่างประเทศ เร่งรัดให้กระทรวงพาณิชย์ ลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และเน้นย้ าให้
กระทรวงต่าง ๆ เร่งรัด แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน 

ท้ังนี้เราจะรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะของทุกกลุ่ม เพื่อให้การบริหารงานเหล่านั้น เป็นไปตามความคาดหวัง
ของประชาชน และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ให้ทุก
กระทรวงและหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ วันนี้ได้มีการจัดต้ังหลายหน่วย เพื่อ
จะน าค าร้องทุกข์และค าแนะน าต่าง ๆ มาสู่การพิจารณาแก้ไขท้ัง 3 ระยะ 

จากผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ของโพลล์เมื่อไม่นาน ได้ระบุว่าความพึงพอใจของ
ประชาชนอยู่ท่ี 8.82 เต็ม 10 ถือว่าเป็นเกณฑ์ท่ีดี อย่างไรก็ตาม คสช. ไม่ได้นิ่งนอนใจหรือยินดีกับผลส ารวจ
มากนัก ผมเห็นว่างานต่าง ๆ ยังมีอยู่อีกมากมาย เพราะฉะนัน้เป็นหน้าท่ีของพวกเราท่ีจะต้องท าให้ทุกคนมี
ความสุข ถึงแม้ว่าส่ิงท่ีเราท าอยู่ ความทุกข์กลับมาอยู่ท่ี คสช. เราก็ยินดีและเต็มใจท่ีจะท าให้กับพวกท่าน เรา
จะต้องแก้ไขอีกมาก หลายเรื่อง หลายประการ วันนี้ได้เร่งให้กระทรวง ส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ไป
จัดหาและจัดท าความคิดเห็นของประชาชน ความคาดหวังต่าง ๆ เพื่อน ามาพิจารณาด าเนินการต่อไปท้ังหมด 

เรื่องของการจัดกลุ่ม จัดระเบียบ วันนี้ด าเนินการมาเป็นล าดับ วันนี้เรารู้ว่าต้องท าอะไรใน
ระยะท่ี 1 และอะไรต้องไประยะท่ี 2 และต้องเตรียมอะไรในระยะท่ี 3 เราท าท้ัง 3 อย่างไปในเวลาเดียวกัน มี
คณะท างานมากมายในขณะนี้ 

เรื่องของความมั่นคงนัน้ เป็นส่ิงส าคัญ ความเร่งด่วน เราจะต้องน าความมั่นคงเข้ามาบูรณา
การ เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกมิติ ในทุกด้าน ในส่วนของงานปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา 
หรืออื่น ๆ ยังขาดมิติงานทางด้านความมั่นคง  จะท าให้มีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องของความขัดแย้งกันทางการเมือง จนน าไปสู่ความแตกแยก การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ท่ีเน้นในเรื่องผล
ก าไร แรงงานราคาถูก ส่งผลให้เกิดปัญหาร้ายแรง เกิดแรงงานนอกระบบ ผิดกฎหมาย ปัญหาการค้ามนุษย์ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เรื่องของการท่องเท่ียว โดยมองท่ีปริมาณเป็นหลัก มีรายได้อย่างเดียว จะท าให้เกิดปัญหามา
เฟียและกลุ่มก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ถ้ามุ่งหวังอย่างเดียว ก็จะเกิดการ
บุกรุกตัดไม้ท าลายป่า ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยท่ัวไป 

ส าหรับด้านการพัฒนาการค้าการลงทุน ตามแนวชายแดน ระเบียบประเทศเพื่อนบ้านตลอด
ระยะทาง 5,800 กิโลเมตร ถ้าหากเราไม่ค านึงถึงความมั่นคง ปัญหาเขตแดน ปัญหาเรื่องการหล่ังไหลของ
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อาชญากรรม แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะเข้ามา เพราะว่าเราไม่ได้มีรั้ว วันนี้ก็ต้องเพิ่มวิธีการ ท าอย่างไร
เราจะเฝ้าระวังให้เต็มท่ีในพื้นท่ีแนวชายแดน 

ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบันคือ ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลงานด้านความมั่นคงด้วย 
และเสริมด้วยทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น กล้อง หรืออุปกรณ์ในการ
ดักจับความเคล่ือนไหวในพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีรกทึบ 

ส าหรับการสร้างความมั่นคง นอกจากเราจะมีความเข้มแข็งของทหาร หรือกองก าลังท่ี
เข้มแข็งแล้ว ผมว่าส่ิงท่ีส าคัญวันนี้เราต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วน ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน 
ต ารวจ ประชาชน ภาคประชาสังคม นิสิตนักศึกษา นักเรียนท่ีต้องมีจิตส านึก ในเรื่องความมั่นคง มีความ
รับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ว่า เราจะท าอย่างไรให้ประเทศชาติปลอดภัย ทุกคนต้องถือว่าเป็นงานของทุกคน จะต้อง
ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมายว่าอย่างไร ผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นส าคัญแค่ไหน อันนี้ต้อง
ยึดถือเป็นที่ต้ัง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะได้ลดล าดับลงไป ถ้าหากเราเข้มแข็งเพียงพอ ปัญหาเหล่านั้นจะไม่สามารถ
ลุกลามบานปลายได้ในระยะต่อไป 

วันนี้ต้องรว่มมือกัน เราก็พยายามสร้างความเข้าใจ มีการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้ท่ีเห็นต่างกันก็จะได้รับรู้ความเป็นไป และเกิดความเข้าใจท่ีตรงกัน ยอมรับ
กันได้ เห็นต่างแค่ไหนก็ตาม แต่ต้องอยู่ร่วมกันอยา่งสันติ และมีกติกาของสังคม คือกฎหมายท่ีจะท าให้สังคม
นั้น เป็นสังคมท่ีปลอดภัย ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศชาติ ให้ต่างชาติเขายอมรับเรา ปัญหามากมายใน
เรื่องของต่างชาติในปัจจุบัน เพราะเรายังพึ่งพาในเรื่องของการส่งออกเป็นหลัก รายได้ของประเทศในปัจจุบัน
ประมาณ 70% เราต้องพึ่งพาการส่งออกทั้งส้ิน และเป็นการส่งออกในส่วนของวัตถุดิบ ท่ีมีมูลค่าต่ าเป็นจ านวน
มาก ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปในเรื่องนี ้

ความม่ันคง 
ส าหรับท่าทีนานาชาติในปัจจุบันที่พวกเราทุกคนเป็นห่วง ไม่ว่าจะเป็น ท่ีประชุมคณะมนตรี

ต่างประเทศของ อียู ประจ าเดือนมิถุนายน ท่ีผ่านมา ได้แสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในประเทศไทย และได้
พิจารณาทบทวนความร่วมมือกับไทยบางประการ เพื่อมุ่งหวังให้ไทยเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว ผมได้
เรียนให้ทราบถึงปัญหาว่า ปัญหาของเราคืออะไร การเป็นประชาธิปไตยท่ีไม่สมบูรณ์นัก จะเป็นอันตรายต่อท้ัง
เราและเขาด้วย เราพยายามอย่างเต็มท่ี ท่ีจะท าตามท่ีสังคมโลกจับตามองอยู่ให้ดีท่ีสุด 
วันนี้การจัดการเลือกตั้งในปัจจุบัน ถ้าหากเรายังจัดอยู่ จะเป็นสภาวะท่ีท าให้เกิดความขัดแย้ง และประเทศชาติ
จะกลับไปสู่วังวนเดิม ในเรื่องของการขัดแย้งกัน ใช้ความรุนแรงต่อกัน ทุจริตคอรัปช่ันของกลุ่มผู้มีอ านาจทาง
การเมือง การก่อการร้าย การใช้อาวุธสงคราม เราคงยอมตรงนั้นไม่ได้อยู่แล้ว ผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่คง
เข้าใจ และไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น 

ถ้าเราดูต่างประเทศวันนี้ หลายประเทศในโลกมีการสู้รบกัน มีการใช้อาวุธสงคราม มีการแบ่งพวก แบ่งฝ่าย รบ
กันในเมือง และต่างชาติก็เข้าไปแก้ไข ผมคิดว่าเราไม่น่าจะไปถึงจุดนั้น ต้องระมัดระวังให้มากท่ีสุด 
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะปฏิรูปให้ได้โดยเร็ว และท าให้ประเทศไทยนั้นเป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ ก็หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า อียูหรือสหรัฐอเมริกา จะมีความเข้าใจท่ีเหมือนกับคนไทยส่วนใหญ่ท้ังประเทศในปัจจุบัน ท่ีเข้าใจ
สถานการณ์ดี และมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาของพวกเราในวันนี้ 
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วันนี้สมาคมผู้ประกอบการและนักธุรกิจจากกลุ่มประเทศอียูเอง จากสหรัฐอเมริกาเอง ก็ได้มี
การพบปะพูดคุยกันอยู่แล้ว และวันนี้ยังคงด าเนินความสัมพันธ์ในเรื่องการค้าการลงทุนกับไทยอย่างต่อเนื่อง 
จนถึงปัจจุบัน 

ในส่วนมาตรการต่าง ๆ ของสากล หรือประชาคมโลก ผมอยากให้พี่น้องคลายกังวล เราจะ
พยายาม เราไม่อยากจะไปแก้ตัว หรือไปโต้ตอบให้เกิดความรุนแรงต่อกัน เราเป็นมิตรประเทศกันมา บาง
ประเทศเป็น 100 กว่าปี บางประเทศก็ 50 ปี 30 ปี ตามล าดับ เราต้องสร้างความเข้าใจให้เขา และให้เขารู้ว่า
เรามีความมุ่งหมายอย่างไร มีเจตนารมณ์ในการบริหารครั้งนี้อย่างไร เราไม่อยากจะไปประณามเรากันเอง ให้
ต่างชาติเขารู้ว่าเรามีข้อบกพร่องต่าง ๆ มากมายอย่างไร แต่บางครั้งมีความจ าเป็นเหมือนกัน เพราะเขาไม่
เข้าใจ 

เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 ท่ีผ่านมา ทางหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ท่านผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด ได้ให้การต้อนรับท่านทูตสหรัฐฯ ในการเข้าหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
รับทราบแนวทางโรดแมป หรือการบริหารงานของ คสช. ในขั้นต้นไปแล้ว  ท่านก็ได้กล่าวว่ามียินดีท่ีไทยมี
แนวทางชัดเจน และแก้ไขในเรื่องของการปราบค้ามนุษย์ ท่านก็เห็นดีด้วย ขณะเดียวกันก็จะแก้ปัญหาในระบบ
ของเราอื่น ๆ ไปด้วย และเรียนให้ท่านทราบไปแล้ว 

ในส่วนของวันท่ี 26 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ทางรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัล
ยะ) ได้พบปะพูดคุยกับสภาหอการค้า กลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ของต่างประเทศ และรับฟังปัญหา
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางแก้ไข ท้ังนี้เพื่อไม่ให้กระทบจากมาตรการดังกล่าว ของอียูและของ
สหรัฐอเมริกาด้วย และผู้ประกอบการเหล่านั้น จากต่างประเทศก็มีความเข้าใจ ในสถานการณ์ของเราดีขึ้น 
และพยายามจะช่วย คสช. แก้ไขปัญหาเหล่านั้น ทุกคนต้องช่วยกันในองค์กรแต่ละระดับ ทางภาคเอกชน ภาค
ธุรกิจ ก็ต้องด าเนินการในส่วนของเขาไปด้วย 

ท้ังนี้ หากเราแก้ไขทุกอย่างได้ ในระยะเวลาอันส้ัน มาตรการต่าง ๆ เหล่านั้น ก็น่าจะลดล าดับ
ลงในอนาคต ปัญหาหนัก ๆ ตอนนี้ ท่ีเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือเรื่องของแรงงาน การค้ามนุษย์และปัญหาในเรื่อง
ประชาธิปไตยของไทย อันนี้ผมเรียนไปแล้วว่าต้องใช้เวลาในการปรับท้ังคนและระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย 
กติกาต่าง ๆ ให้เป็นสากล และป้องกันการใช้อ านาจรัฐในทางท่ีไม่ถูกต้อง การใช้จ่ายงบประมาณ การลงโทษ 
มาตรการในการลงโทษของการทุจริตคอรัปช่ันจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มากขึ้น 

ส่วนของการท างานของข้าราชการในวันนี้ ผมคิดว่าเพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามในอนาคตท่ีมีมาก
ขึ้นตามล าดับ หลังจากเราเปิดประเทศเป็น AEC ประเทศเราก็จะเปิดมากขึ้น เพราะฉะนั้นภัยคุกคามก็จะเข้า
มาในบ้านเมืองของเรามากขึ้น เราต้องปรับวิธีการท างานของข้าราชการให้เป็นมาตรการเชิงรุก และป้องกัน 
มากกว่าเชิงรับหรือแก้ไข ซึ่งท่ีผ่านมาเราท ามาแบบนั้นตลอด ฉะนั้นเราต้องปรับยุทธศาสตร์ในการท างานใหม่ 
และก าหนดยุทธศาสตร์ ให้ชัดเจนท้ังในประเทศ และต่างประเทศว่า เราจะเดินหน้าประเทศไทยไปอย่างไร ท้ัง
ภาคธุรกิจ เอกชน เศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ วัฒนธรรม การท่องเท่ียว ต้องปรับให้ได้ เพื่อรองรับกับคนท่ีจะมาก
ขึ้น และการเปิดประเทศท่ีจะมีมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ 

ในส่วนของการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของทุกส่วนนั้น เราต้องปรับปรุงในระบบ
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้เกิดความโปร่งใส เราจะน าไปแก้ในระยะท่ี 2 เรามีเรื่องต้องแก้มากมาย 
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เรื่องกฎหมายเร่งด่วน วันนี้เราได้แก้โดยการเชิญ ผู้แทน 20 กระทรวง ประชุมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายเร่งด่วนท่ีค้างอยู่ วันนี้ผมเรียนให้ทราบว่า ในกระบวนการยุติธรรม ซึง่มีมากกว่า 400 เรื่อง 
เช่น กฎหมายฟอกเงิน ในเรื่องการอนุญาตการน าเงินเข้า-ออกประเทศ การพิจารณาแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่ออนุมัติการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านทุจริต ปีพ.ศ.2546 ท่ีเสนอโดยคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเรายังไม่เรียบร้อย ถ้าหากเราท าได้ก็จะเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันในประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามหลักกฎหมายสากล 

เรื่องของการพิจารณาทบทวนการมีกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจ าจังหวัด 
วันนี้ก็มีการหารือกนัว่าจะเดินกันอย่างไรต่อไป ผมเกรงว่าหลาย ๆ มักจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมือง
ท้องถิ่น และเพิ่มภาระต่าง ๆ ด้านงบประมาณ หลายหน่วยงาน ไม่ใช่เฉพาะ ป.ป.ช. อย่างเดียว วันนีจ้ะต้อง
เพิ่มข้ันตอนในการด าเนินการให้ชัดเจนขึ้น ใครท าท่ีไหน อย่างไร และมีในทุกพื้นท่ีอันนี้ต้องแก้ไขในระยะท่ี 2 

เรื่องการจับกุมอาวุธสงคราม อันนี้เป็นอันตราย ผมเรียนมาทุกครั้ง วันนี้ก็มียอดมากกว่า 
2,000 กระบอก ท่ีหน้ากลัวคือ ปืนสงคราม ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด อาวุธต่อสู้รถถัง ลูกกระสุนคอ ลูกระเบิด
ขว้าง และเครื่องกระสุนเป็นจ านวนมาก วันนี้ก็มกีารจับกุมทุกสัปดาห์ และต่อไปก็จะสรุปในรอบเดือน ท่านจะ
ได้เห็นว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างไรและอันตรายแค่ไหน ท่านจะได้เข้าใจว่าวันนี้เราท าอะไรกันอยู่ ถ้าเราไม่ท า 
อาวุธเหล่านี้ก็จะมาฆ่าฟันพ่อแม่พี่น้องพวกเรากันเอง 

ส่วนเรื่องการพนนั เป็นอันตรายต่อผู้ปกครอง พ่อแม่ ครอบครัว มีผลของการจับกุมกวาดล้าง
บ่อนการพนัน ตู้ม้า และส่ิงผิดกฎหมาย วันนี้ได้ส่ังการแล้ว ส่ิงใดก็ตามท่ีหลุดจากการด าเนินการทางคดีแล้ว 
จะต้องน าไปท าลาย เหมือนกับยาเสพติด เช่น ตู้สล็อต ตู้ม้า ประมาณ 1,000 ตู้ และอุปกรณ์การพนันเป็น
จ านวนมาก ต้องขอร้องกันให้ลดปัญหาสังคม ลดการเล่นการพนันในลักษณะนี้ให้ได้โดยเร็วท่ีสุด เด็กอาจไม่มี
อนาคต เหมือนกับปัญหายาเสพติด รุนแรงเช่นกัน 

การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ วันนี้เราก าหนดเป็น 3 ระยะ ซึ่งจะ
เป็นไปตามโรดแม็ป ของ คสช. วันนี้ได้มีการเริ่มจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้รวดเร็ว ถูกกฎหมาย ลดขั้นตอน 
และประหยัด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ การขออนุญาตท างาน มีแผนการด าเนินงานใน
รายละเอียด ดังนี้ 

จัดต้ังศูนย์ประสานรับแรงงานกัมพูชากลับเข้าท างาน ใน 4 พื้นท่ี มีกระทรวงมหาดไทยเป็น
เจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ในการออกใบอนุญาตช่ัวคราว 
เพื่อให้นายจ้างสามารถน าแรงงานกัมพูชาไปจดทะเบียนขออนุญาตท างาน ณ จังหวัด ซึ่งเป็นท่ีต้ังของสถาน
ประกอบการ ภายใน 60 วัน โดยให้ซักซ้อมและรายงานผลการปฏิบัติใน 25 มิถุนายน 2557 และเปิด
ด าเนินการใน 26 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป 

จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) วันนี้เราได้
มีการเตรียมการเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบท างานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานชาวกัมพูชาท่ี
ได้รับอนุญาตกลับเข้าท างานใหม่ วันนี้ใช้พื้นท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดน าร่อง พร้อมเปิดด าเนินการ
ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตท างาน 
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จัดต้ังศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ส าหรับป้องกันการลักลอบเข้ามาท างาน 
โดยเฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมประมงใน 22 จังหวัดท่ีมีอาณาเขตพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเล พร้อมเปิดบริการ
ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม2557 เป็นต้นไป 

ส าหรับจังหวัดอื่นที่เหลือ จะเริ่มด าเนินการให้ได้ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 รูปแบบการด าเนินการ คือจัดต้ัง
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ใช้แนวทางของจังหวัดสมุทรสาครเป็นแนวปฏิบัติ วันนี้ก็
แจ้งเตือนและประสานกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้จังหวัดต่าง ๆ เตรียมด าเนินการตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้
แล้วนี้ 

ในห้วงสัปดาห์ท่ีผ่านมา คสช. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานต่างด้าวที่ท างานในสถานประกอบการต่าง ๆ 
เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่ของเขาเหล่านั้นมีมาตรฐานอย่างไรมีสวัสดิการอย่างไรให้เป็นมาตรฐานสากล วันนี้
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประกอบการ 

ส าหรับแรงงานชาวกัมพูชาท่ีเดินทางกลับประเทศ วันนี้เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ามาท างาน
ตามล าดับ ได้ประสานงานกับกัมพูชาว่าให้ร่วมจัดต้ังศูนย์รับแรงงาน ท้ังสองฝ่าย เพื่อลดขั้นตอน ท้ังนอก
ประเทศและในประเทศให้ได้ ลดค่าใช้จ่าย ดูแลความเป็นอยู่ให้ดีท่ีสุด ให้มีการพบกันระหว่างนายจ้าง  ลูกจ้าง 
โดยตรงเพื่อตัดอิทธิพลจากกลุ่มมาเฟีย หรือกลุ่มอิทธิพลรีดผลประโยชน์ต่าง ๆ 

เศรษฐกิจ 
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีในปีการผลิต 2557/58 คสช. ได้ให้หน่วยงาน

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ไปพิจาณาจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผลผลิตทางการเกษตร เพื่อจะเช่ือมต่อการด าเนินงาน ของทุก
หน่วยงาน ให้มีการบูรณาการ มีการติดตามก ากับดูแลทุกมาตรการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ศูนย์ต่าง ๆ เหล่านั้นให้กระจายอยู่ในทุกพื้นท่ีท่ัวประเทศ ทุกจังหวัด ถ้าเป็นไปได้ก็ทุกอ าเภอ 
เกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถจะเสนอแนะข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ให้กับเรา ใน
การท่ีจะท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

วันนี้ได้มีการส่ังการให้ทบทวนมาตรการการประกนัภัยนาข้าว เรามีการด าเนินการมาทุก ๆ ปี 
วันนี้ก็จะปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นและเป็นประโยชน์กับชาวนาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในพื้นท่ี
เพาะปลูกประมาณ หนึ่งล้านห้าแสนไร่ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี จะต้องหา
มาตรการในการช่วยเหลือ โดยการจัดสรรพื้นท่ี ท่ีมีความเหมาะสม ดูแลระบบชลประทาน ระบบป้องกัน
อุทกภัย จัดท าโซนนิ่งพื้นท่ีในการเพาะปลูกให้มีความเหมาะสม พื้นท่ีใดท่ีมีปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง เป็นประจ า
ซ้ าซาก จะต้องท าให้ชาวนาไม่ทนล าบากในการปลูกต่อไป ก็ต้องหาพืชท่ีทนแล้งได้ หรือต้องการน้ าน้อยได้ แต่
มีราคาท่ีใกล้เคียงกับราคาของข้าว คล้าย ๆ กับการโซนนิง่ในอนาคต เพราะวันนี้เราต้องดูคนเหล่านี้ก่อน เช่น
พื้นท่ีท่ีอยู่นอกชลประทาน ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ถ้าปลูกข้าวท้ังหมด เท่าไหร่น้ าก็ไม่พอ จะท าอย่างไรให้คน
เหล่านี้เขาได้ท าอย่างอื่นแทน แต่เขาต้องมีความพึงพอใจด้วย เพราะคนไทยทราบดีไม่ชอบถูกบังคับอยู่แล้ว แต่
ก็ล าบากมาตลอดคงต้องแก้ไขกัน 

เรื่องการระบายข้าว ได้ส่ังการให้กระทรวงพาณิชย์ไปช้ีแจงท าความเข้าใจกับทุกภาคส่วนว่า 
คสช. ไม่ได้มีนโยบายให้ระงับข้อตกลงท่ีได้ท าไว้แล้วกับผู้ประกอบการต่าง ๆ ในเรื่องการระบายข้าว ก็ท าความ
เข้าใจอีกครั้งหนึ่ง ท่านสามารถด าเนินการตามสัญญาเดิมต่อไปได้ เฉพาะในส่วนท่ีไม่มีปัญหาในเรื่องการ
ตรวจสอบการทุจริตคอรัปช่ันของ ป.ป.ช. เข้าใจ การค้าขายก็มีปัญหาไม่ต่อเนื่อง และขอความกรุณาอย่าไป
อ้าง คสช. ไม่ให้ขายข้าว ไม่ใช่แบบนั้น ตรงไหนท่ีท าสัญญาแล้วก็ต้องด าเนินการไปให้โปร่งใส 
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คสช.เห็นชอบให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย ได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อน ามาช่วยเหลือเพิ่มค่าอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2556 - 
2557 อัตราตันอ้อยละ 160 บาท จะจ่ายตรงกับชาวไร่อ้อยทุกตันอ้อย ท่ีส่งเข้าหีบในโรงงานน้ าตาลทราย รวม
ผลผลิตอ้อยท้ังส้ิน 103.70 ล้านตัน เป็นเงินมูลค่าประมาณ 16,592 ล้านบาท และให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ควบคุม ไปตรวจสอบก ากับดูแล การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือ ชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ์ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์  ให้คงการปรับข้ึนราคาน้ าตาลทรายภายในประเทศ นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ พล.อ.ฉัตร
ชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ. และ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหาอ้อยและน้ าตาลทรายท้ังระบบในระยะยาว เพื่อน าเสนอ คสช. พิจารณาต่อไป 

การอนุมัติงบประมาณให้กับกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ปัญหากุ้ง
ตายด่วน ท่ีวันนี้เป็นปัญหากับผู้เล้ียงกุ้งเป็นจ านวนมาก วันนี้เราได้อนุมัติเงนิจากงบกลางเป็นจ านวนหนึ่ง
ประมาณ 90 กว่าล้านบาท จากวงเงินท่ีขออนุมัติมากว่า 200 ล้าน   เป็นระยะแรกจะใช้งบกลางให้ไปเพราะมี
ระยะเวลาด าเนินการเพียงช่วง 3 เดือน ก่อนท่ีจะส้ินปีงบประมาณ 57 ในส่วนของท่ียังขาดจะไปปรับแก้ใน
งบประมาณของกระทรวง งบประมาณปี 2558 และท าให้ครบถ้วนต่อไป วันนี้ต้องปรับปรุงท้ังเทคโนโลยี
วิธีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการเล้ียง ท้ังนี้ เพื่อให้มีการผลิตและส่งออก คือต้องเพิ่มก าลังผลิต ส าหรับ
กุ้งขาวเพราะวันนี้มีราคาท่ีสูง และวันนี้เรายังไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้ วนันี้เราได้ซื้อพ่อพันธุ์ แม่พนัธุ์ เข้ามา
จ านวนหลายร้อยคู่ก่อน กรมประมงของเรามีความสามารถสูงในการด าเนินการเหล่านี้  ให้ความเห็นชอบ
หลักเกณฑ์โครงการค้ าประกันสินเช่ือในลักษณะ PGS ส าหรับผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน ได้
อนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นวงเงนิไม่เกิน 1,600 ล้านบาท จะให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก และวิสาหกิจชุมชนได้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนท่ีจ าเป็นต่อการประกอบกิจการ 
 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

คสช. ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนและมีปัญหาท่ีต้องการให้ 
คสช .แก้ไข ได้เดินทางไปยังส่วนราชการท่ีรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ ได้ส่ังการให้กระทรวงและส่วนราชการ
จัดเตรียมช่องทางพิเศษ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ จากพี่น้องประชาชนทุกคน และ คสช. จะคอยติดตาม 
รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าไปพิจารณาแก้ไข บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์โดยเร็ว 

นอกจากนั้น ได้ส่ังการในท่ีประชุมให้กระทรวงและส่วนราชการต่าง ๆ ไปส ารวจความ
เดือดร้อน ความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พลเรือน นิสิตนักศึกษา ครูอาจารย์ ภาคประชา
สังคม กลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ ท่ีมีปัญหาท่ีต้องการให้ คสช. แก้ไขช่วยเหลือเร่งด่วน ไม่ขัดกับระเบียบและ
กฎหมาย ตลอดจนในเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศและเราเราจะด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอนใน
ระยะเวลาต่อไป 

เรื่องการปฏิรูป ทุกคนมีความห่วงใยว่า จะเดินไปได้อย่างไร ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระยะท่ีหนึ่ง ใน
ปัจจุบันนั้นเราได้เน้นให้มีการสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วน ได้เชิญคู่ขัดแย้ง ผู้น าทาง
การเมือง ภาควิชาการ ผู้น าชุมชน เข้ามาหารือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพื่อจะน าไปสู่ระยะท่ีสอง ในสภาปฏิรูป 
ให้มีข้อมูลท่ีเพียงพอ ในส่วนภาคประชาสังคมจะเชิญมาให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเช่นกัน 
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ส าหรับความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ปัญหาอุทกภัยน้ าท่วม ปัจจุบันเริ่มเข้าสู่หน้าฝน วันนี้ได้
มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ไปด าเนินขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า เพื่อให้มีความพร้อมก่อนถึงฤดู
ฝน และได้ส่ังการให้กองทัพ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เมื่อมี
เหตุให้ด าเนินการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทันที วันนี้ผมเห็นคูคลองต่าง ๆ มีผักตบชวา จอกแหน เป็น
จ านวนมาก ซึ่งขีดขวางการระบายน้ าและไม่สวยงาม สกปรก ต้องรีบด าเนินการเนื่องจากส่ังการไปแล้ว ต้อง
เรียบร้อยภายใน 3 เดือนนี ้
 
เร่ืองอื่น ๆ 

ด้านพลังงาน ไฟฟ้า ประปา ภาษี ระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ใช้มาตรการ
เร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่ัวคราวไปก่อน ส าหรับการปฏิรูปพลังงานท้ังระบบ ซึ่งมีความสลับซับซ้อน 
ต้องด าเนินการในระยะท่ีสอง เช่น การให้สัมปทาน การแข่งขันอย่างเสรี รัฐจะไม่อุดหนุนได้อย่างไร สัดส่วน
ค่าตอบแทนรัฐท่ีเหมาะสม ตรงนี้เป็นการสนับสนุนในเรื่องอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้านพลังงาน ถ้าเราก าหนดมาก
เกินไปก็จะไม่มีคนลงทุน ก าหนดน้อยเกินไป ประเทศชาติ รัฐจะเสียประโยชน์ต้องหาทางแก้ไขในระยะท่ีสองให้
ได้ ในส่วนของค่าตอบแทนต่าง ๆ  สิทธิประโยชน์ของบอร์ด ผมเรียนไปแล้วจะปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ทุกคนพอใจ 
ให้ประชาชนมั่นใจ 

การบริหารจัดการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บางพื้นท่ียังไม่
สามารถเลือกตั้งได้ในช่วงเวลานี้ ทาง คสช. ได้ส่ังการให้มีการจัดผู้รักษาการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ เพื่อ
ขับเคล่ือนงบประมาณท่ียังค้างอยู่ในปี 2557 และเตรียมการจัดท างบประมาณปี 2558 เพื่อให้การใช้จ่าย
เหล่านั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติของส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในลักษณะสอดคล้องเกื้อกูลกันในกลุ่มงาน
เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 สศช. 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ท าไว้แล้วจะต้องด าเนินการตามนั้น วันนี้ถ้า
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคท าไปแล้วและท้องถิ่นไม่ท าตามนี้จะเกิดการซ้ าซ้อนกันเช่นเดิม ไม่เป็นเอกภาพ ไม่
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และไม่ท่ัวถึง ส่วนการบริหารจัดการจะมุ่งสู่ประโยชน์ทางฝ่ายการเมืองบ้าง กลุ่มการเมือง
บ้าง หรือผู้มีอิทธิพลต่าง ๆ ในท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้การบริหารงานของท้ังประเทศไปได้อย่างล่าช้า 

เรื่องการบริหารงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วันนี้ก าลังปรับปรุงบทบาทและหน้าท่ี ตลอดจนวิธีการหารายได้ การใช้จ่าย
งบประมาณ การส่งคืนคลัง ก าลังเร่งด าเนินการ วันนี้เรื่องส าคัญคือการแจกจ่ายกล่อง Set Top Box ก าลังเร่ง
ด าเนินการ วันนี้อยู่ในช่วงของการท าประชาพิจารณ์ว่าจะถึงมือทุกครัวเรือนหรือไม่ จะถึงอย่างไร ถ้าไม่ถึงจะ
ท าอย่างไรต่อไป ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการ 

ภาคอุตสาหกรรม ขยะ ของเสีย ควันพิษ เป็นอันตรายต่อทุกคนท้ังส้ิน วันนี้ก าลังเร่ง
ด าเนินการให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปก ากับดูแล ฉะนั้นต้องมีประสิทธิภาพกวดขัน ทุกโรงงาน 
ทุกพื้นท่ี จะต้องไม่มีการระบายน้ าเสียหรือปล่อยควันพิษขึ้นสู่อากาศ จะต้องถูกลงโทษ บางพื้นท่ี ถ้าไม่แก้ไข
ตามระยะเวลาท่ีก าหนด ต้องปิดโรงงาน ต้องว่ากันไป แต่ท้ังนี้ต้องมีความเป็นธรรม ท่านต้องเร่งด าเนินการ
เสียก่อน ท่านต้องรีบด าเนินการโดยเร็วท่ีผ่านมา อาจจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้าง วันนี้ท่านต้องช่วยเรา ไม่เช่นนั้น
จะเกิดการเอื้อประโยชน์ มีผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดต้ังโรงงานไม่มีคุณภาพ เป็นโรงงานท่ีระบบไม่ครบ 
ดังนั้นภาระต่าง ๆ จะกลับเข้ามาสู่รัฐบาล กลับมาสู่ประเทศต้องใช้ภาษีต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือมากมาย ท่าน
ต้องดูแลส่วนของท่านให้ได้ก่อน รัฐบาลพร้อมท่ีจะท าในส่วนของรัฐบาล 
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ส่วนของการพัฒนาบุคลากร ท้ังข้าราชการ ประชาชนทุกภาคส่วน เราก็จ าเป็น เพราะ
ปัจจุบันโลกเราเปล่ียนแปลงไปเร็วมาก ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศเราเป็นแหล่ง
ทรัพยากรและเป็นแหล่งท่ีประเทศเพื่อนบ้านมุ่งหวังจะเข้ามาหางานท า มาหาเงินกลับประเทศ หาเงินกลับไป
ดูแลครอบครัว ฉะนั้นเราจะต้องพัฒนาบุคลากรของเรา ท้ังการศึกษา การเรียนรู้ รับรู้ ปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง โดยดูตัวอย่างจากนานาอารยประเทศ มาประยุกต์ให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต ดูจากทีวี เคเบิ้ลทีวี ผม
ไม่ห้ามท่าน และท่านต้องดูสารคดีเหล่านี้บ้าง ท่านจะได้เห็นว่าต่างประเทศท่ีมีความเจริญแล้ว เขาท าอย่างไร 
บ้านเมืองเขาสะอาดอย่างไร คนมีระเบียบอย่างไร เข้าคิว เข้าแถวอย่างไร คูคลองบ้านเมืองเขาสะอาดอย่างไร 
ผู้คนเขามีระเบียบวินัย บ้านเมืองเราคงไม่ต้องท าขนาดนั้น เนื่องจากบ้านเรามีวัฒนธรรมท่ีเก่าแก่ มีประเพณีท่ี
งดงามและคนไทยเป็นคนท่ีอยู่ง่าย ๆ ซึ่งต่างชาติอยากจะมาดูความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของไทยเช่นกัน ไม่ได้
หมายความถึงว่า เราต้องรื้อ จัดระเบียบใหม่ สร้างใหม่ท้ังหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะเรามีวฒันธรรมเก่าแก่
สวยงาม ฉะนั้นคนต่างชาติต้องการท่ีจะมาท่องเท่ียว แต่จะท าอย่างไรเขาถึงจะมาปลอดภัย ท าอย่างไร
บ้านเมืองเราจะสะอาด ท าอย่างไรคนไทยถึงจะมีระเบียบวินัย เรื่องรอยยิ้มสยามเล่ืองลือไปท่ัวโลก วันนี้ต้องน า
กลับคืนมาให้ได้ ท าให้คนไทยยิ้มให้กันและกัน ไม่ใช่ยิ้มแต่กับชาวต่างชาติอย่างเดียว แต่กับคนไทยไม่ยิ้ม ไม่ได้ 
ทะเลาะกันไม่ได้ เราจะดึงคนเข้ามาสู่เราด้วยรอยยิ้มและมาตรการการบริหารประเทศท าให้เกิดความ
สนุกสนาน ไม่มีอะไรที่ท าให้เสียช่ือเสียง อะไรที่ผิดกฎหมาย ไม่ใช่ต่างชาติอยากจะมาเมืองไทยเพราะได้ท า
อะไรที่สามารถท าผิดกฎหมายได้ง่าย ๆ ต่อไปนี้ต้องไม่ใช่ ต้องเข้ามาเพราะต้องการอยากจะมาดูชีวิตง่าย ๆ 
ของคนไทย ดูรอยยิ้มของคนไทย ไม่ใช่เหมือนช่วงท่ีผ่านมา ผมคิดว่าอะไรน่าจะดีขึ้นมาบ้างในอนาคตนี้ 

เรื่องท่ีมีการกล่าวว่า มีการกักขังทางการเมือง เรียนว่า ไม่ใช่การเมืองท่ีท าในวันนี้ พวกเรา
ไม่ได้ท าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ได้เป็นศัตรูของใคร เราต้องการท าให้บ้านเมืองเป็นปกติ หลายมิติ
เนื่องจากบ้านเมืองมีปัญหาซับซ้อนมากมาย วันนีท่ี้เราเรียกมาท้ังหมดนั้น ถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายเราต้องปล่อย
กลับไป ซึ่งผมเรียนไปหลายครั้งแต่ยังมีความกังวลกัน วันนี้ท่ีเรียกมาได้ปล่อยกลับไปหมดแล้ว ท่ีเหลือได้อยู่ใน
กระบวนการยุติธรรม เพราะมีการถือกฎหมายอื่น ๆ กฎหมายอาญา กฎหมายปกติ มีหมายเรียก หมายศาล จึง
ต้องส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เขาสามารถไปต่อสู่คดีได้ แม้กระท่ังคดีท่ีส่งศาลทหาร คสช. ยังสามารถให้
ประกันตัวสู้คดีได้ ตรงนี้ก็เหมือนกับวิธีการปกติใกล้เคียงกันมาก ถึงแม้ว่าจะเป็นการขึ้นศาลทหารก็ตาม แต่
อย่าไปกังวลกับศาลทหาร คดีตัวอย่างเช่น จารุพงศ์ เรื่องสุวรรณ, จักรภพ เพ็ญแข ซึ่งมีคดีอยู่มากมาย (คดี 
116(2) คดีอาญา ฯลฯ)  หลายคดีท่ีเกี่ยวข้องกับท่านและเรียนว่าให้กลับมา ถ้ากลับมาเราจะดูแลให้เกิดความ
ยุติธรรม เกิดความชอบธรรมตามท่ีท่านต้องการ วันนี้ถ้าท่านยังต่อสู่อยู่แบบนี้ ผมว่าคดีท่านคงมากขึ้นเรื่อย ๆ 
เกี่ยวข้องกับอาวุธสงคราม เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทมากมาย ท่านต้องถูกด าเนินคดีต่อไป ฉะนั้น
อย่าให้คนเหล่านี้เป็นคนช้ีน าประเทศไทยโดยเด็ดขาด ถ้าเรื่องใดเช่ือว่าเป็นคดีทางการเมือง ต้องไปพิสูจน์
หลักฐานกันและน าไปแก้ไขในระยะท่ี 2  ว่า จะต้องท าอย่างไรให้เกิดความเป็นธรรม ชอบธรรม การเมืองต้อง
เป็นเรื่องของการเมืองและไปว่ากนัต่อไป แต่เรื่องใดท่ีผิดกฎหมายคดีอาญา การใช้อาวุธสงคราม ส่ังการ การ
ท าให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียของประชาชนผู้บริสุทธิ์ ถือว่าอันตราย คนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็น
เจ้าหน้าท่ีต้องด าเนินการโดยเด็ดขาดทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เพราะเรื่องเหล่านี้ท าให้เกิดความขัดแย้งท้ังท่ี
ผ่านมา และถ้าหากว่าเราท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอาจจะเกิดเป็นความขัดแย้งในอนาคตอีกด้วย ฉะนั้นต้องท า
อย่างระมัดระวัง ส่ือต่าง ๆ ต้องระมัดระวงัในการส่งข่าว การลงข่าว ต้องถามเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องก่อนว่า เรื่อง
นี้เป็นมาอย่างไร ถ้าเขียนไปเอง จิตนาการไปเอง จะท าให้เสียหายในอนาคต เพราะว่าการพูดจาของกลุ่ม
ต่อต้านรัฐบาลในอดีต ซึ่งมีการกล่าวอ้างถึง หน.คสช. ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด 
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ในระหว่างนัน้ 6 เดือนท่ีผ่านมา ได้มีบทบาทหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐ ต้องการให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง มีการบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติตามค าส่ังของรัฐบาลในขณะนั้น ไม่ได้ไปร่วมคิด
ร่วมปฏิบัติกับฝ่ายใดท้ังส้ิน เราต้องแยกแยะตัวเราให้ออก ว่าเราอยู่ตรงจุดไหน อะไรเป็นเรื่องของ
ประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กลไกของรัฐ ในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม ก็ต้องท าตามนั้น ฉะนั้นท่ีผ่านมาจะ
ไม่เข้าใจ ผมจะไม่ท าให้กองทัพเสียหายแบบนั้น แต่เมื่อใดก็ตามท่ีมีความจ าเป็น ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึง
ต้องมี คสช. วันนี้หลายฝ่ายหรือบางฝ่ายได้ท าไปแล้ว และจะพยายามจะท าต่อ ขอห้ามไว้ตรงนี้ว่า ห้ามการจัด
งานลักษณะเช่นนี้อีก เช่น การจัดการพูดคุยทางการเมือง รับประทานอาหารระดมทุน ไม่ว่าจะไปช่วยเหลือใคร 
ส่ิงนี้ยังไม่ถึงเวลา ถ้ามีการระดมได้เมื่อไหร่ พูดคุยได้เมื่อไหร่ เป็นกลุ่มเรื่องการเมืองก็จะไปหารือว่าจะท าอะไร
ต่อไป ซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งต้องมา ต้องมาทุกพวกทุกฝ่าย ต้องกลับไปสู่วงจรเก่า ๆ อีก ซึ่งขอความร่วมมืออย่าท าอีก 
ฉะนั้นถ้าอยากพูดคุยต้องไปคุยท่ีบ้านเงียบ ๆ สองคน ถ้าออกมาจัดการชุมนุมหรือจัดงานเล้ียงข้างนอกไม่ได้ 
เพราะผิดข้อก าหนดของ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก ถ้าท าอีกจะถูกเรียกตัวทุกคนท่ีเกี่ยวข้องมาด าเนินคดี ฐานะ
ผู้ฝ่าฝืนค าส่ัง คสช. ส่ือก็จะต้องพิจารณาตรวจสอบให้ดีก่อนลงข่าว ต้องตรวจสอบกับทาง คสช. ก่อน 

การปฏิบัติต่อผู้เห็นต่าง หรือการชุมนุมอื่น คสช. พยายามท่ีจะใช้มาตรการที่ละมุนละม่อม 
วันนี้ได้เชิญนิสิต นักศึกษาท่ียังขัดแย้ง ยังมีความเห็นไม่ตรงมาพบ ได้ให้กองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย
กองทัพภาคท่ี 1 เชิญมา พูดคุยกันซึ่งต่างคนต่างเข้าใจในเหตุผล ในปัญหา ความเข้าใจในแต่ละฝ่าย วันนี้ดีขึ้น
แล้ว เราไม่ต้องการให้มีการบังคับการใช้กฎหมายอย่างรุนแรง มีเฉพาะว่าจะลดอย่างไรให้ได้มากท่ีสุด ช่วงนี้จึง
ต้องขอให้มีความอดทนไปก่อน ถ้าตามใจท่านวันนี้ก็ยังไม่ท าให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อย จึงต้องขอเวลา ใน
ส่วนการจ ากัดเสรีภาพแทบจะไม่มี เว้นเสรีภาพทางความคิดท่ีเป็นภัยต่อการปฏิบัติงาน ก็จ าเป็นต้องช้ีแจงท า
ความเข้าใจว่าต้องไม่ขัดแย้ง ไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหามากมาย 

การจัดระเบียบต่าง ๆ มีความจ าเป็นต้องขออภัยทุกภาคส่วนไว้ด้วย ท้ังแก้ปัญหายาเสพติด 
การพนัน ตู้ม้า ผู้มีอิทธิพล คงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การจัดระเบียบต่าง ๆ  ต้องต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหา
หนี้สิน ให้กับครอบครัวในทุกระดับ 

เรื่องกองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการชุมชน เมือง โฉนดชุมชน ท่ีเคยด าเนินการมา 
เราได้พยายามท าให้เกิดความยั่งยืนขึ้น เพื่อความเหล่ือมล้ าไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีอยู่ในประเทศไทย ท่ี
ก าลังอยู่ในขั้นการพิจารณาหาวิธีการด าเนินการ โดยไม่ให้มีผลกระทบกับระบบการเงิน การคลังของประเทศ 

การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทางบก ทางทะเลอย่างยั่งยืน ก าลังให้ กอ.รมน. ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ก าหนดยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ท้ังระยะส้ัน ระยะยาว
ต่อเนื่อง โดยใช้ท้ังนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประกอบกันด้วย เพราะมีผลกระทบกับประชาชนบางส่วน และมุ่งเน้น
ไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเด็ดขาด เพื่อเพิ่มเติมผืนป่าให้ได้โดยเร็ว ท้ังป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนและป่าชุมชน และ
ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชด าริ ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน 

การด าเนินการต่อส่ือ บางครั้งได้มีการด าเนินการเรียกร้องมากมาย และได้เกิดการเรียกร้อง
ให้ คสช. เปิดสถานีให้ด าเนินการโดยปกติ ซึ่งท่านย่อมรู้ว่าสถานีท่ี คสช. ได้ปิดไปผิดกฎหมาย ฉะนั้นได้มีหลาย
ฝ่ายได้ใช้ประโยชน์จากสถานีวิทยุท่ีผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเมือง และรวมท้ังหมดกว่า 8,000 สถานี วันนี้
เราได้พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหาให้ได้ วันนี้ได้เปิดไปกว่า 3,000 สถานีซึ่งเหลืออีก 4,000 กว่าสถานี และจะเปิด
ได้ในระยะแรกประมาณ 1,000 กว่า ๆ สถานีและจะทยอยเปิดอีก 3,000 สถานี อีกส่วนหนึ่งซึ่งผิดกฎหมายไป
เลยตรงนี้เปิดไม่ได้อย่างแน่นอน ฉะนั้น 8,000 กว่าสถานีโดยก าลังทยอยด าเนินการ ถ้าท าตามระเบียบได้ ก็
ต้องเปิดไม่มีใครสามารถมาห้ามท่านได้ ปัญหาของเราคือผลประโยชน์ทับซ้อนกัน บางคนเป็นเจ้าของ 4 - 5 
สถานี และมีไปขัดแย้งเรื่องอะไรต่าง ๆ มากมาย 
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ปริมาณสถานีกับคนบริโภค ไม่ได้สัดส่วนกัน ฉะนัน้ต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ ซึ่งได้ กสทช. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจว่า จะเดินหน้าไปได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องปัญหา
ได้เรียนไปแล้ว เราแก้เป็น 3 ระยะ Road map/ก าหนดเวลาในการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ในวันนี้ ขอเรียนอีกครั้งคงจะแน่นอนมากยิ่งขึ้น 

ระยะท่ี 1 มองกลับไปวันท่ี 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา ถึงวันนี้นับได้ 37 วัน (นับถึงวันท่ี 
27 มิถุนายน 2557) วันนีไ้ด้ด าเนินการคู่ขนานการแก้ปัญหา นั้นคือส่ิงท่ีเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนญู วันนี้ได้
จัดท ารัฐธรรมนูญ (ฉบับช่ัวคราว) เพื่อใช้ในการบริหารประเทศตามหลักนิติรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ในการท าหน้าท่ีปฏิรูปประเทศในทุกด้าน และน าไปสู่การจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับถาวร โดย
ยึดถือข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นหลักการส าคัญ 

การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวนั้น ได้จัดท าเสร็จส้ินแล้ว และผ่านการพิจารณาตรวจแก้
โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยู่ในขณะนี้ และสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาของ คสช. ว่าจะต้องแก้ไข
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขหรือแกไ้ขอะไรมากก็แล้วแต่ เพราะฉะนั้นจะด าเนินการให้รวดเร็ว หากมี
การแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการบริหารประเทศซึ่งต้องใช้อ านาจพิเศษให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยแล้ว 
ก็จะน าร่างรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงลงพระปรมาภไิธย ให้มีผลบังคับใช้
ภายในเดือน กรกฎาคม ศกนี้ นี่คือขั้นตอนการจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 

ระยะต่อไป (ระยะท่ี 2 ) หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมแล้ว 
ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 1 เดือน หรือเกินกว่านั้นเล็กน้อย ในการจัดต้ังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
และคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ในเดือนกันยายน 2557 

ส่วนสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น เนื่องจากต้องใช้กระบวนการในการสรรหา เพื่อให้ได้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้มีประสบการณ์จากทุกภาคส่วน จากทุกจังหวัด มาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป จึงต้องใช้เวลาประมาณ 2 
เดือน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว คาดว่า สภาปฏิรูปแห่งชาติจะเริ่มปฏิบัติหน้าท่ีได้ในต้น
เดือนตุลาคม 2557 

การปฏิรูปโดยสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว ก าหนดให้มีการปฏิรูปในทุกๆ ด้าน ท้ัง 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม พลังงาน กระบวนการยุติธรรม และอื่น ๆ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะ
จัดท าข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องจัดท าร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรให้แล้วเสร็จ 
โดยใช้เวลาในการปฏิรูประยะท่ี 2 ประมาณ 10 เดือน ต้องใช้เวลาในการจัดต้ัง 2 เดือน หลังจากวันท่ีสภา
ปฏิรูปแห่งชาติปฏิบัติหน้าท่ี ท้ังหมดคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 12 เดือน นับจากวันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว คือเดือนกรกฎาคม 2558 

ระยะท่ี 3 เมื่อรัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรมีผลบังคับใช้ ย่อมถือได้ว่าประเทศไทยมีการปกกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลของ คสช. 
จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 3 เดือน ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา แต่ก็ถือว่าเป็นการบริหารประเทศใน
กรอบรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปประเทศไทยในทุกด้าน และ คสช. ก็ต้องการให้มีการ
เลือกตั้งท่ีจะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อจะเป็นพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งของ
ระบอบประชาธิปไตยไทยท่ีสมบูรณ์ เป็นระบบการเมืองท่ีสร้างสรรค์ มีความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศ ไม่ใช่
การเมืองท่ีมีแต่ความขัดแย้งดังท่ีผ่านมา ภายในปี 2558 ใจเย็น ๆ เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิรูป ทุก
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อย่างน่าจะเสร็จส้ินภายในปี 2558 ท่านจะได้มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์ ต้องช่วยกัน ในช่วงท่ี
ผ่านมานั้น คสช. พยายามท่ีจะแก้ไขปัญหา พยายามท่ีจะเดินไปข้างหน้าด้วย ในเวลาเดียวกันและมุ่งสู่อนาคต 

ฉะนั้นเราทุกคนต้องคิดเหมือนท่ีผมคิด เหมือนท่ี คสช. คิดว่า เราต้องอยู่เพื่อปัจจุบัน โดยน า
อดีตมาเป็นบทเรียน และเดินไปสู่อนาคตท่ีคาดหวังว่าเราจะมีประชาธิปไตยกันอย่างไร และมุ่งหวังท่ีจะให้
ประเทศชาติด าเนินการไปได้อย่างไรในอนาคต วันนี้คงจะเป็นเรื่องท่ีผมต้องการเรียนให้บรรดาพ่อแม่ พี่น้อง
ต่าง ๆ ได้ทราบไปแล้วตามล าดับ 

ในส่วนของการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาล็อตเตอรี่ราคาแพง ทางกระทรวงการคลังได้มีการ
ประกาศเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้ว ใจเย็น ๆ ขอเวลาเล็กน้อย ถ้าไปรื้อท้ังระบบก็จะวุ่นวายหมด 
พยายามท่ีจะแก้ปัญหา ล็อตเตอรี่ ให้ได้โดยเร็วในระยะท่ี 1 ก่อน รอฟังอีกครั้ง ซึ่งวันนีไ้ด้มีการประกาศไปแล้ว 
แต่ได้ส่ังการไว้ โดยขอให้ลงในรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะท าอย่างไรต่อไป วันนี้ใครจะเป็นผู้รับบริการ ผู้ซื้อ 
ผู้ขาย และจะท าอย่างไร เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังท่ีจะต้องด าเนินการเรื่องปัญหาล็อตเตอรี่ 

การปรับปรุงระบบข้าราชการ ศาล กระบวนการยุติธรรม เรื่องอยู่ในสภาปฏิรูป จะเร่ง
ด าเนินการในระยะท่ี 1 เรื่องอะไรที่ต้องถกแถลง ต้องท าความเข้าใจตามล าดับ อยู่ในระยะเวลา 1 ปี ในช่วง
ของการปฏิรูป 10 เดือน และ 12 เดือนในระยะท่ี 2 ท้ังนี้ เรื่องการปฏิรูปได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เข้ามาดูแลในเรื่องหลัก ๆ ซึ่งได้ส่ังการเพิ่มเติมในส่วนของส านักงานในรูปแบบของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์
เพื่อการปฏิรูปว่า นอกจากการน าคนมา น าคู่ขัดแย้ง หรือใครที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันแล้ว เป็นไปได้หรือไม่ 
ต้องการให้น า 3 เรื่องหลัก ๆ ด้านวิชาการ สถาบันพระปกเกล้ารับดูแลในภาคประชาชน 

ในส่วนของเศรษฐกิจ สังคมต่าง ๆ จะให้กลุ่มสมาคมท้ัง 7 สมาคมท่ีท าไว้แล้วเดิมเข้ามาช้ีแจง 
ท าความเข้าใจ และรับผิดชอบในกลุ่มดังกล่าว เรื่องท่ี 3 เป็นเรื่องของด้านวิชาการ ซึ่งเป็นกลุ่มของ
อธิการบดี 3 กลุ่มหลัก ๆ จะเริ่มเข้ามาด าเนินการ เพื่อให้ทุกภาคส่วน มีส่วนเกี่ยวข้องในสภาปฏิรูป ได้ถกแถลง 
ท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ท้ังหมดยังไมไ่ด้ข้อยุติใด ๆ ท้ังส้ิน จะเข้าด าเนินการตอนที่มีผู้ได้รับการคัดเลือกมา
เป็นสมาชิกสภาปฏิรูป ก็ให้มาน าเสนอ มาถกแถลงกันให้ได้ข้อยุติในช่วงท่ี 2 

วันนี้ได้มีการส่ังการอย่างชัดเจนและจะเร่งด าเนินการ วันนี้ทุกอย่างยังเดินไปข้างหน้า ปัญหา
ข้างหลังยังมีปัญหาท้ังในและนอกก็ยังมี แต่ยอมรบัว่าพวกเราพร้อมท่ีจะแบกรับปัญหาเหล่านั้น ขอให้ทุกคนได้
ช่วยกัน ขอความร่วมมือเท่านั้นเอง บางคนอาจจะหงุดหงิดไปบ้าง อาจจะท าให้ดูละครช้าไปเล็กน้อย ต้องขอ
อภัยด้วย แต่ได้ดูแน่นอน 

สุดท้ายวันนี้ เนื่องจากว่าเดือนนี้ก าลังจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ขอให้
ประชาชนคนไทยท้ังประเทศได้ร่วมกันอวยพรใหพ้ี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ได้สามารถบ าเพ็ญกุศลถือศีลอด
ในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลส าเร็จ ตามเจตนารมณ์ทุกประการ และขอให้ผลของการบ าเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุก
คนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในส่ิงอันพึงปรารถนาโดยท่ัวกัน คงจะต้องเผ่ือแพรถ่ึงกันและ
กันด้วย คนไทยทุกศาสนาอยู่ร่วมกันได้ ท้ังหมดเป็นส่ิงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้แล้ว
ว่า ทุกศาสนาในโลกสามารถอยู่ร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรี ขอขอบคุณอีกครั้ง 
และขอให้เข้าใจในเรื่องการท างานของ คสช. ในขณะนี้ ขอบคุณ/สวัสดี 
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