รายการคืนความสุขใหคนในชาติ 8 สิงหาคม 2557
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้งในรายการคืนความสุขใหคนในชาติ ครั้งที่ 9 เราพบกันมาเปนระยะเวลาที่
พอสมควร วันนี้ขอรบกวนเวลาเร็วขึ้น และเราไดมีการพูดคุยกันมาตลอด อยางไรก็ตามตองขอขอบคุณทุก
คนที่ไดกรุณาเสียสละเวลาในการติดตาม ฟงคําชี้แจง และไดไปถายทอดใหกับคนอื่น ๆ ทราบดวย ผม
ทราบจากในสื่อ ในสิ่งพิมพตาง ๆ ที่มีการนําคําพูดของผมไปเผยแพรใหทุกคนไดเขาใจมากยิ่งขึ้น อันนี้เปน
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการสื่อสารสองทาง ที่ผานมาในอดีตนั้น อาจจะ
ไมมีการพูดคุยในลักษณะนี้มากเทาที่ควร
วันนี้เราอยูในสถานการณที่ไมปกติ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใหตางฝายตางเขาใจซึ่งกันและ
กัน ผมไมไดมุงหมายจะบังคับใหใครตองเชื่อ ตองคิดเหมือนกัน เหมือนกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ทุกอยาง ผมเชื่อวาคนไทยทุกคนนาจะแยกแยะออกไดวา ที่ผมพูดไปแลวนั้น อะไรดี อะไรไมดี อะไร
ที่เปนเจตนาที่บริสุทธิ์ เวนแตจะไปตีความหมายเปนอยางอื่น
อยางที่เรียนไปแลววา ระยะนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของวันอันเปนมงคล
ยิ่ง สําหรับคนไทย คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12
สิงหาคม 2557 นี้ อยากใหทุกคนชวยกันทําสิ่งดี ๆ ตั้งจิตปรารถนาดี ๆ ใหกับประเทศชาติ เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล ในวาระมหามิ่งมงคลของชนชาวไทยอยางเชนทุกปที่ผานมา ปนี้อยากจะขอใหมากขึ้นอีก
วันนี้ทั้ง 2 พระองค ไดเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลศิริราช
ผมจะกลาวถึงเรื่องการสื่อสาร ทั้งในระบบ นอกระบบ ในโซเชียลมีเดีย หรือในโลกสวนตัวของแต
ละคน ซึ่งมีความเชื่อคนละอยางกัน ผมขอทวนเล็กนอย ในอดีตที่ผานมา แมกระทั่งในปจจุบันก็ยังมีการ
กลาวอางทําใหสถาบันเสียหาย ผมอยากจะใชโอกาสนี้ทําความชี้แจงเขาใจ การที่มีคํากลาวอางวาประเทศ
เรานั้นเปนประเทศที่มีศักดินา มีไพร มีอํามาตย ความเปนจริงเราไมไดเปนเชนนั้น เราเลิกใชตั้งแตสมัย
รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานเลิกทาสมาเปนเวลานานแลว
ฉะนั้น ใครที่ยังใชคําเหลานี้อยู ถือวาดูถูกคนไทยทั้งประเทศ เราทุกคนมีความเทาเทียม เสมอกัน
ในความเปนคน อาจจะมีความแตกตางกันอยูบางดวยชาติกําเนิด อาชีพ รายได ระดับคุณภาพชีวิต ที่
แตกตางกัน อาจดวยเหตุผลหลายประการ

ประการสําคัญคือ ประเทศของเราเปนประเทศที่เปนเสรีประชาธิปไตย ไมไดเปนระบบสังคมนิยม
หรือการปกครองแบบอื่นใด ดังนั้น ขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบอาชีพ การเขาถึงแหลง
ทรัพยากร อาจไมเทาเทียมกัน เรามีพื้นฐานตนทุนที่ตางกัน แตก็เปนหนาที่ของรัฐบาลทุกรัฐบาล ตอง
พยายามลดความเหลื่อมล้ําเหลานั้นใหได ถาไปอางวาเปนเพราะสิ่งตาง ๆ หรือโทษสถาบันฯ หรือเรื่องของ
อํามาตย ไพร หรืออะไรก็แลวแต ผมวาเปนความคิดที่ไมถูกตอง
ปจจุบันอํามาตยมีอยูคือขาราชการ ทุกคนไดทําหนาที่ดูแลแผนดิน ดูแลประชาชนแทน สถาบันฯ
สถาบันฯ ทรงอยูเหนือความขัดแยงทั้งปวง ทานไดทรงมอบพระราชอํานาจ ทั้งบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ
ใหกับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผานมา เพื่อมาใชในการบริหารประเทศ พระองคทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ จะเห็น
ไดวา ทรงโปรดเกลาฯ พระราชทานอะไรก็ตาม เปนไปตามรัฐธรรมนูญ หรือจารีตประเพณีที่มีมาแตโบราณ
กาล ซึ่งนอยมาก
เพราะฉะนั้น ขอความรวมมือ ขอความเขาใจกรุณาอยานําสถาบันลงมาอยูทามกลางความขัดแยง
อีก อยาไปโทษในสิ่งที่ไมเปนความจริง ผูรับผิดชอบทุกรัฐบาลที่เขามาบริหารประเทศ ตองมีประสิทธิภาพ
ใหมากขึ้น สิ่งที่ผานมาเปนปญหา เราถึงตองมีการปฏิรูป เพื่อใหการบริหารราชการ โดยใชพระราชอํานาจ
เหลานั้นเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลดังกลาวประกอบดวยหลักการ 6 ขอ ไดแก หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได หลักความคุมคา และหลักคุณธรรม จะเห็นวาครบที่
จะตองบริหารราชการแผนดินใหไดตามนั้น ก็จะไมเกิดความวุนวายเกิดขึ้นมาอีก
วันนี้รัฐบาลหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ฉบับที่ 11 ไดเพิ่มเติม โดยนําแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาบรรจุในการบริหารราชการแผนดินดวย การปฏิรูป
ในครั้งนี้ ก็นาที่จะเปนการนําทุกเรื่องที่ตองปฏิรูป ใหไปสูการมีธรรมาภิบาลอยางแทจริง เพื่อดูแลใหการ
บริการทุกขสุขของประชาชนอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน
การปฏิรูปคน นั้นมีความสําคัญมากที่สุด เพราะคนประกอบไปดวย หลายพวก หลายฝาย หลาย
ศาสนา หลายระดับความเปนอยู ฉะนั้นแตละคน แตละฝาย ก็จะมีคานิยมที่แตกตางกันออกไป มีทัศนคติที่
แตกตางกันออกไป ผมเคยเรียนไปแลววา การศึกษาเปนบอเกิดของปญญา หากการศึกษาไมสรางคน
ครอบครัวไมมีเวลา ขาดความอบอุน ครูไมมีกําลังใจในการสอน ไมมีประสิทธิภาพ เราก็จะไดนักเรียน
นักศึกษา หรือผูที่จบไปเปนคนที่คิดไมทัน ไมมีวิสัยทัศน รับมือกับภัยคุกคามทั้งรูปแบบเกาและใหมไมได
กาวไมทันตามวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศไทยจะไปอยูตรงไหน ตองกลายเปนประเทศ

ดอยพัฒนาในโลกใบนี้อยูตลอดไป ถอยหลังไปเรื่อย ๆ เพราะความขัดแยง ความเห็นแกตัว ไมสุจริต แบง
ฝกแบงฝาย ฯลฯ ผมคิดวา ทุกคนนาจะคิดใครครวญเรื่องนี้ใหดี มากกวาประโยชนสวนตน
คนทุกคนมีทั้งสวนดีและไมดี ทําอยางไร จะเอาสวนที่ดีออกมาพบกัน ออกมาเจอกัน คนเลว คนผิด
คนไมดี เราจะเอาอะไรมาตัดสินเขา บางอยางอาจตองใชกฎหมาย บางอยางสังคมชวยกันตักเตือน ไม
สนับสนุน ไมรวมมือ เราคงใชการไลลาฆาฟนกัน เพราะผิดกฎหมาย และเราคงฆากันไดไมหมด ฆาคนไมดี
ตองใชกฎหมาย และใชอยางไมเลือกปฏิบัติ เจาหนาที่ กระบวนการยุติธรรมตองชัดเจน ไมแบงฝกแบงฝาย
ไมลําเอียง สรางความไววางใจ และประชาชนตองรวมกระบวนการนั้นดวยใหการยอมรับ เราอยากใหทุก
คนมุงตรงนี้ ทั้งประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด
ผมไดยินคํากลาววา เราตองทําลายระบอบตาง ๆ จะชื่ออะไรก็แลวแต ผมถามวาที่ผานมา มี
อะไรบางที่ทําใหเกิดระบอบเหลานั้น ที่เกิดขึ้นมาก็เกิดดวยคน ดวยระเบียบ ดวยขาราชการ หรือบางภาค
สวน บางคน รวมกับประชาชนที่อาจจะไมดี คิดไมดีกับประเทศ กับผลประโยชน ฉะนั้นก็ทําอะไรที่เอื้อ
ประโยชนตอกัน ไมวาใครจะมาเปนผูนําก็ตาม ถาคนเหลานี้มารวมมือกันทําในสิ่งที่ไมเปนความผิด นั่นก็
คือระบอบอยูแลว ฉะนั้นถาเราไมตองการใหระบอบเหลานั้นเกิดขึ้น เราตองไมยอมรับในกระบวนการที่ไม
ถูกตอง เพื่อประโยชนของตนเอง จะไดไมเกิดขึ้นมาใหม
วันนี้หากเราตองการขจัดระบอบที่ไมดีใหยั่งยืน ตองมาชวยกันหาทาง หามาตรการที่เหมาะสม โดย
การเปนประชาธิปไตยแบบไทย ที่ใชสติปญญาของคนไทยรวมกันแกไข เพื่อไมใหมีใครมาทําใหเกิดขึ้นมา
อีกในอนาคต วันนี้เรามาแกไขในทุกมิติ เพื่อใหเกิดการปฏิรูปและไมใหเกิดสิ่งที่ไมดีเกิดขึ้นมาอีกในอนาคต
วันนี้อยากใหทุกคนแยกกันใหออก ระหวางอะไรที่เปนความผิด อะไรที่เปนความไมดีของบุคคล กลุม
บุคคล ที่ตองใชกระบวนการยุติธรรมดําเนินการไปตามปกติ แตในสวนของประเทศชาติ ตองเดินไป
ขางหนาดวย ถามัวทําขางใดขางหนึ่งอยูขางเดียว ก็แกไขปญหาตาง ๆ ไมได ประเทศชาติก็เดินตอไปไมได
แตผมไมไดหมายความวาจะไปชวยเหลือฝายหนึ่งฝายใด จะไปแกปญหาใหใครคนใด คนหนึ่ง เปนไปไมได
เพราะเราออกมาทํางานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชนคนไทย ถาเรื่องใดที่เปนความผิดถึงแมจะมีเจตนาดี
ก็ตาม สวนไหนที่ผิดก็ไปวากันตามกฎหมาย สวนไหนที่ถูกก็ไปวากันตามถูก ถาผิดตองถูกดําเนินคดีโดยไม
ละเวน ผมไมไปกาวลวงกฎหมาย ถาทานกาวลวงมาก ๆ กฎหมายไมทําตามใจ และความเชื่อถือก็ไมเกิด
แลวจะนําอะไรมาตัดสิน ถากฎหมายตัดสินไมไดและจะนําอะไรมาตัดสิน อยาทําใหองคกรเสียหายเพราะ
อํานาจในการปกครองประเทศมีอยู บริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ไมมีอํานาจอยางอื่นอีกแลว

คสช. ตองการมายุติปญหาเหลานั้น และเดินหนาประเทศไปใหได ยุติการแบงฝกแบงฝาย แบงแยก
ของทุกระดับทั้งบริหาร ราชการ ประชาชนใหได บางคนอาจจะหาวาชวงนี้ผมพูดซ้ํา ๆ บางอยางจําเปนตอง
พูดซ้ํา เพราะเปนปญหามายาวนาน ถาไมพูดซ้ําก็ไมสนใจ ไมแกไข และถาหากมองวาสิ่งที่ผมทําวันนี้เปน
ประชานิยม ผมไมเห็นวาจะเปนตรงไหน ในการที่เราจะทําตามปญหาที่เกิดขึ้น ตามคํารองเรียน ตามความ
ตองการของประชาชน มุงหวังที่จะแกไขปญหาเรงดวนเดือดรอนของประชาชน ผมไมเขาใจวาจะเปน
ประชานิยมตรงไหน ตองการใหคนมารัก คสช. มากขึ้น ผมไมตองการอยางนั้น
ผมตองการแตเพียงวา ทําอยางไรประชาชนมารวมมือกับ คสช. ใหมากขึ้นในการที่จะเดินไปสู
เปาหมายที่เราตองการ อะไรที่ทําได เราก็ทํากอน อาจจะดูวาจะอยางไรตอไป ก็ไปแกระยะสั้น ระยะยาว
ตอไป เรื่องใดทางกฎหมาย กฎหมายก็ไปวามา อะไรชาบาง เร็วบาง ก็ไมตองเรงรัดกันมากนัก เราตอง
เรงรัดการปฏิรูปประเทศชาติใหไดกอน จะขับเคลื่อนประเทศไปขางหนาอยางไร ทางดานความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ รวมถึงการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน วันนี้มีเวลาจํากัด เหลือนอยเต็มทีแลว
ถาเอาทุกอยางมาปนกันแลวเรงรัดทํา ทําไมไดหรอก ไมมีใครทําได และเราจะแกไขอะไรไมไดซักอยาง ก็จะ
กลับมาใหมเหมือนเดิม ขอความรวมมือจากทุกทานดวย
การใหขอมูลขาวสารของ คสช. ผมเรียนแลววา ทุกวันนี้เราตองการใหทุกคนทราบถึง
ความกาวหนา ที่สําคัญ และเราตองการขอมูลกลับมาวา สิ่งที่เราทํามีปญหาอะไร อยางไร ทําไดหรือไม
หรือทําไดแลวยังมีปญหาอยูอีกเรื่องตามมา บางเรื่องก็ตองฟงจากทาน ถาผมไมพูด ไมแถลง ไมชี้แจง ฝาย
ประชาสัมพันธไมออกเปนขาว ผมก็ไมทราบวาที่ทําไปถูกตองสมบูรณหรือไม ผมถือวาเปนการรับฟงขอมูล
จากทานดวย
การบริหารราชการของ คสช. ในวันนี้ หลายคนบอกวาเปนทหารจะรูหรือเรื่องการบริหารราชการ
การบริหารบานเมืองเปนเรื่องใหญ ผมเรียนทานแลวทุกวันนี้ เราทํากฎกลไกของรัฐปกติ ในเรื่องของการ
บริหารราชการแผนดิน ผมไมเห็นจะยากตรงไหน ในการที่จะบริหารใหคนทํางาน แตจะกาวหนาหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกี่ยวของ สิ่งที่เราทําอยูขณะนี้ เราทําตามระเบียบการบริหาร
ราชการแผนดิน ที่มีกฎ มีระเบียบ มีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) มีกฎหมาย เขียนไวมากมาย บางอยางก็ทํา
บาง บางอยางก็ไมทําบาง ในอดีตที่ผานมา
วันนี้เรามากํากับดูแลใหเขา ขับเคลื่อนใหเขา สรางใหเขาริเริ่ม ใหเขาคิด ใหเขาทําเปนกระบวนการ
ใหเขาเกิดการบูรณาการรวมกัน นั่นเปนสิ่งที่ คสช. ทํา ทหารทําได เพราะทหารเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้อยู
แลวในกองทัพ ไมเชนนั้นกองทัพอยูไมได กองทัพมีคนหลายแสนคน

ฉะนั้น เราจะทําอยางไรใหงบประมาณที่เรามีอยูอยางจํากัด ทําใหทุกคนสามารถทํางานได เปนคน
ที่มีคุณคากับประเทศ ไมใชจะอยูเฉย ๆ ไมวาจะฝกหัด เตรียมการ รับสถานการณภัยพิบัติ ชวยเหลือ
ประชาชน เราตองเตรียมใหพรอม ผมก็นําประสบการณตรงนี้ ไปขับเคลื่อนตรงโนน ใหเกิดการบูรณาการ
ใหเกิดขึ้นใหได เทานั้นเอง ผมวาไมนาจะยากมากนัก ในเรื่องของอื่น ๆ
เรื่องของความรู และเรื่องตาง ๆ ผมตองพึ่งพาอาศัยขาราชการ พึ่งพาอาศัยคนที่มีความรู
ความสามารถ อาศัยที่ปรึกษา รับฟง อานเอกสาร และเราก็จัดระเบียบเขา ใหสามารถทํางานได เขา
เรียกวาการบริหารจัดการ กองทัพบกทํามานานแลว เรื่องการบริหารจัดการในกองทัพบก แตละปจะมี
นโยบายของเรา ปนี้พัฒนาคน ปหนาพัฒนาทุกระบบ ปตอไปบริหารระบบบริหารจัดการ ปตอไปเปนเรื่อง
ของการพัฒนากองทัพไปสูความทันสมัย เรามีกรอบกําหนดเวลาไวชัดเจน ผมจะนําสิ่งเหลานี้ไปขับเคลื่อน
ในการทํางานของรัฐบาลที่จะมีในอนาคต และจะสงตอไป อันไหนที่ดีก็ทําตอกันไป อันไหนคิดวาไมดี ทําได
ดีกวาทานก็นําไปทํา
วันนี้ขอให คสช. ทํา ขอใหไวใจกัน ผมไมไดไปดูถูกภูมิปญญาใคร ผมอาจจะรูนอยกวาทานดวยซ้ํา
แตผมมีความจริงใจ มีความบริสุทธิ์ใจ ในการบริหารราชการ และตองการแกปญหาของประเทศ นั้นคือ
ประเด็นสําคัญที่จะเรียนใหทุกคนทราบ ถาเราไมยึดถือหลักการตาง ๆ ใชวิธีการเดิม ๆ ตอสูกันตอไป ใชทั้ง
กฎหมายบาง ใชกระบวนการประชาธิปไตยบาง และทายสุดก็ตองไปเขนฆากัน ถาใชวิธีนั้นแกปญหา ใคร
แข็งแรงกวา ใครมีอาวุธมากกวา ใครไดรับความนิยมชมชอบมากกวาแลวชนะ อีกฝายก็ไมยอมสูขางบน
ไมได ก็ไปสูใตดิน
ผมวาวันนี้ตองลดสิ่งเหลานี้ใหได คนที่คิดวาจะไปสูใตดิน ประเทศชาติเสียหาย ประเทศชาติ
เสียหายผมพยายามจะมาแกใหทานก็จะกลับไปแบบเกา ไมนาจะถูกตอง แลวเราจะกลับไปสูยุค โบราญ
ซึ่งใชอาวุธ ใชกําลังสูกัน ตองกลับไปสมัยสักรอยปมาแลว วันนี้คงไมได ฉะนั้นใครที่ไปตอตาน ตั้งกระบวน
ตาง ๆ ผมวาไมใชเวลา เพราะเราไมไดไปไลลาฆาฟนใครในเวลานี้ ใชกฎหมายอยางเดียว
สิ่งที่ผมอยากจะเรียนตอไปคือหลาย ๆ คนอาจจะโกรธเคืองผมอยูบาง ตองขอโทษดวย หากคํากลาว
ใด ๆ ที่ผานมา อาจทํารายความรูสึกของคนบางกลุมบางพวกโดยไมตั้งใจ ผมจําเปนตองหยุดเลือดที่ไหล
อยูใหไดกอน บางอยางอาจจะพูดแรงไปบาง พูดเบาไปบาง เพราะทุกฝายนั้นเชื่อมั่นในความคิดของตนเอง
ผมตองทําใหทุกคนสงบลง บางคนก็บอกวาทําไมไมไปวาทางนั้น ทางนี้
สรุปวาผมจําเปนตองวาทุกพวกใหสงบลง แลวนํากฎหมายมาแกไข เพราะบางกลุมตอสูดวย
กฎหมาย ความถูกตอง ความยุติธรรม ความชอบธรรม บางกลุมอาจตอสูดวยวิถีทางทางการเมือง หรืออื่น

ๆ การใหรายซึ่งกันและกันตองยุติ เหลือกฎหมายไวทํางาน ที่ผานมาลดลงไดระดับหนึ่งแลว คราวนี้ก็เปน
การเริ่มตนสรางกระบวนการทางความคิดใหม รวมทุกคนใหได แยกคนที่ผิดออกไป จะไปสูคดีดําเนินคดีก็
วากันไป ในสวนของที่เหลืออยู ตองมาพัฒนาประเทศไทย ชวงที่ผานมาเราประสบวิกฤติความขัดแยงทาง
การเมือง และขยายตัวลุกลามไปสูการเผชิญหนา มีทั้งผิดและถูก และนํามาซึ่งความรุนแรง ใชอาวุธ ทําให
ประชาชนผูบริสุทธิ์ตองบาดเจ็บ ลมตาย หลังวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คสช. เขามาควบคุมและทําให
บานเมืองสงบลงไดจนปจจุบัน ดวยความรวมมือของทุกทาน
สําหรับนักการเมืองที่ดี ๆ มีมากมาย ทั้งในอดีต ปจจุบัน และผมคิดวาอนาคตก็มีนักการเมืองหนา
ใหม ๆ อีกมาก ซึ่งเขาอยากจะเขามาดูแลบางเมืองบาง ผมถือวาชวงนี้ถาเรามีการปฏิรูปทุกภาคสวน
ทั้ง 11 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเมือง คนดี ๆ ก็จะเขามา ซึ่งมีอํานาจมากอยูแลว คนไมไดมีนอย อยาไป
เหมาเขงกันไปมา วาใครดีหรือไมดี ตองแบงพวกแบงฝายกันตอไป สรุปคือใหกฎหมายตัดสิน ใหมาชวยกัน
สําหรับความคืบหนาของ คสช.
ผมเรียนไปแลว นอกจากเรื่องยุติความรุนแรงตาง ๆ ก็มีเรื่องเศรษฐกิจที่ตองเดินหนาไปตลอดเวลา
การใชจายงบประมาณยังคงตองทําอยู วันนี้ คสช. และ ทุกสวนราชการ พยายามสรางความเชื่อมั่นดาน
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ทั้งในไทยและตางประเทศ
สําหรับประเทศในกลุมยุโรป เชน เยอรมัน ไดมีการทําความเขาใจในสถานการณดานตาง ๆ
และดานแรงงาน และความชัดเจนของ คสช. และรัฐบาลในอนาคตทางดานเศรษฐกิจกับกรรมการบริหาร
สมาคมธุรกิจเยอรมันประจําภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก และไดทราบวา ภาคธุรกิจขายปลีกของเยอรมัน มี
ความเขาใจ และมีปฏิกิริยาตอบรับในทางบวก
กลุมประเทศอาเซียน หวงที่ผานมา ผูบริหารระดับสูงของอินโดนีเซียไดแสดงความเขาใจและ
พรอมใหความรวมมือที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยเดินหนาตอไป รวมทั้งมุมมองจากการสัมมนา ของอดีต
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจําประเทศไทย ซึ่งพอจะสรุปที่เขากลาวไววา “ แนวทาง
ประชาธิปไตยในรูปแบบตะวันตกอาจไมใชประชาธิปไตยที่สมบูรณแบบ จึงไมมีความจําเปนที่ทุก
ประเทศตองปฏิบัติตาม แตละประเทศควรหาแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณของแตละ
ประเทศ ทั้งนี้ โดยไมขัดแยงตอหลักการประชาธิปไตย ของสังคมโลกมากนัก ” อันนี้ผมเคยเรียน
ทานแลวคนไทยตองใชสติปญญาในการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยวาจะเดินหนากันไปอยางไร ใน
ขณะเดียวกันตองไดรับการยอมรับจากโลกสากลดวย

การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงคมนาคมไดกําหนดแผนยุทธศาสตรไวเปน
ระยะเวลา 8 ป 5 แผนงาน คําวาแผนยุทธศาสตรคือวางแผนระยะยาวเอาไว ทั้ง 5 แผนงาน 8 ป ไมใชสราง
ทั้งหมดกี่ลาน ๆ บาท ไมทราบเรื่องตัวเลข ตัวเลขตั้งแต 8 ป ถาทําทีเดียวก็ตองเปนแบบนั้น จากนั้นจะนํา
แผนที่วางมาตัดตอน วาจะปไหน งบประมาณมาจากที่ไหน ยังไมไดทําอะไรทั้งสิ้น ก็บอกวาเหมือนกัน
เหมือนเดิม เดี๋ยวก็มีการทุจริตตรงนั้น ตรงนี้ คนละขั้นตอน ขั้นตอนที่ไปทํา ไปจัดซื้อจัดจาง ไปตรวจสอบ
การทุจริต ไปวากันตรงโนน ตรงนี้เปนเรื่องของนโยบายเปนเรื่องของการอนุมัติแผนงานโครงการระยะยาว ก็
เหมือนที่เราวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ก็เดินไปทุก 5 ป ก็เหมือนกันใหสอดคลองกับแผน
ที่วางไว
วันนี้เราจะมีการเชื่อมโครงขายคมนาคมกับประตูการคา เมืองหลัก กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ตองเขาใจ
ทั้งชายแดน ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น ตองตอเนื่องเชื่อมโยง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการใหบริการ
ประชาชนอยางทั่วถึง และเปนธรรม
เรื่องตอไปที่เราเรงใหดําเนินการ คือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงทางราง ทาน
ทราบดีวา ไมมีการขนสงใดที่มีคาใชจายถูกกวาการใหบริการทางราง ทั้งขนสง โดยสาร การบริการอื่น ๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ นอกนั้นก็เปนเรื่องของทางน้ํา ทางบกใชสิ้นเปลืองใชงบประมาณสูง แตก็เปน
เรื่องที่จําเปนทุกอยาง ตองทยอยทําไปตามแผนงาน จะไปหาเงินที่ไหนกันมา จะไปกูหรือไม ใชเงิน
งบประมาณในประเทศหรือไม ยังไมไดพูดถึง พูดถึงตัวเลขคราว ๆ เทานั้น ถึงเวลานั้นอาจจะถูกกวานี้ แพง
กวานี้อีกก็ได ถาเราตีเสนวาจะเทานี้เทานั้น ทําอะไรไมไดทั้งหมด ไปแยกขั้นตอนใหเปน คิดใหออก ให
เหมือนที่พวกเราคิด ทานคิดไดดีกวาผมอยูแลว ถาทานไมฟงผม ทานก็จะพูดของทานไปเรื่อย และกลับมา
ที่เกา ทําอะไรไมไดสักอยาง
ในหวงที่ผานมา ตัวแทนหอการคาสหรัฐฯ ในอาเซียน ไดเขาพบหัวหนาฝายเศรษฐกิจ ไดทราบถึง
แนวทางพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของไทย ซึ่งจะอํานวยความสะดวกใหกับนักลงทุนเปนอยางมากใน
อนาคต มีความพึงพอใจในสิ่งที่ คสช. ไดวางยุทธศาสตรไวในเรื่องของการคมนาคมและขนสง และรับวาจะ
มีการนําไปประชาสัมพันธในตางประเทศ เพื่อใหมีการลงทุนคาขายเพิ่มเติมกับเราตอไป นั้นคือสิ่งที่เรา
จัดทําแผนงานเตรียมการยุทธศาสตร ยุทธศาสตรเปนเรื่องใหญ เรื่องของประเทศ วางกรอบไว ถาทํางานไม
มียุทธศาสตรใหญ ก็ทําเปนชิ้น ทําเปนแผนยอย เปนโครงการยอย ก็จะเปนแบบเดิม ทุกเรื่องตองมี
ยุทธศาสตร
การบริหารจัดการน้ํา เราไดจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของประเทศ
ครอบคลุมทุกลุมน้ํา ทุกมิติ ปองกัน น้ําทวม น้ําแลง หรือใหมีการกักเก็บน้ํา โดยทั้งนี้ ทั้งนั้นจะตองมีการรับ

ฟงความคิดเห็นทุกภาคสวน ตองมีการทําประชาพิจารณดวย ที่ผานมาบางทีกะทันหัน ถึงเวลาประชาชนก็
ไมรู ไมทราบ และตอตานกันมานาน วันนี้ตองไปทําความเขาใจกันใหได ถาทานบอกวาตองการน้ํา จะสราง
อะไรไมได ทําตรงนั้นก็ไมได ทําตรงนี้ก็ไมได และน้ําจะมาจากไหน ตองรอฝนอยางเดียว ปนี้เขาใจวาฝนตก
นอยลง นาจะมีการกักเก็บน้ําไดนอย เพราะฝนตกนอย จะทําอยางไร ประชาชนตองรวมกันชวยคิด อยา
ตานกันอยางเดียว ตรงไหนทําไดตองใหทํา ไมเชนนั้นจะคางคาไปเรื่อยทุกเรื่อง สรางก็ไมได พอสรางไดก็
ทุจริตอีก ไปตรวจสอบใหเร็ว และคนทําก็อยาไปทุจริต บานเมืองจะเดินไปขางหนาได ประชาชนกับ
ขาราชการตองรวมมือกัน โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน ทําไดทุกอยาง
จากการไปตรวจโครงการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ํา จังหวัดปราจีนบุรี ผมไดไปดูเรื่องโครงการ
กําจัดผักตบชวา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผมเห็นมีมาก จะทําอยางไรกับผักตบชวา ผมเห็นลอยเต็ม
ตั้งแตแมน้ําเจาพระยา ตลอดจนทุกคลอง ทุกซอย และคนที่อยูริมแมน้ําทําอยางไร จะชวยกันไดหรือไม จะ
ชวยกันเก็บหรือไม ถาเก็บคนละ 10 – 20 ตน ก็ชวยกันคนหลายลานคนอยูริมแมน้ํา ถาทําไดก็ขอความ
รวมมืออยาไปปลอยใหเจาหนาที่อยางเดียว บางทีเจาหนาที่ก็ไมพอ เรือก็มีนอยผมยกตัวอยางงาย ๆ
เรื่องขยะก็เหมือนกันตัวผมเองก็เคยทําตั้งแตเด็ก ๆ ขับรถไปไหน เดินไปไหน เห็นอะไรไมรูก็จอด
รถเก็บมาใสรถและไปหาที่ทิ้งขยะใหเขา ถาทุกคนชวยกันคนละไม คนละมือ ไมใชใชในรถเปดหนาตางโยน
ทิ้งออกไป เดี๋ยวคนมาเก็บขยะมาเก็บเอง ถาเปนแบบนี้ก็สกปกอยูแบบนี้ เทาไรถึงจะพอ ทุกคนตองชวยกัน
และหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องของการดูแล ความสะอาด ทางน้ําไหลตาง ๆ ทานตองดู เพราะทานเปน
เจาหนาที่ งบประมาณก็มีอาจจะนอยบาง มากบาง แตอยูที่หัวใจทาน หนาที่ของเรา เราจะทําใหเกิดความ
ตั้งใจอยางไร ในการทําใหเต็มที่ ทหารคิดแบบนี้
ถาคิดแบบวา งบประมาณมีก็ทํา ไมมีก็ไมทํา มีนอยก็ทํานอย ถาคิดแบบนี้ทหารอยูไมไดเหมือนกัน
วันนี้ทหารคิดอีกแบบหนึ่ง ใชงบประมาณที่มีอยูอยางคุมคา ถางบประมาณในเรื่องนี้ ถาเพียงพอหรือเหลือ
นําไปทําเรื่องอื่น ถาเราประหยัดได ก็ประหยัดไปทําเรื่องอื่น ฉะนั้นจะเห็นวากองทัพทําไดหลายอยาง
บางอยางไมมีงบประมาณสวนใหญนอย แตเราตองทําใหได เพราะเราเปนที่พึ่งของประชาชน เราตอง
ปลูกฝงคนทุกคนใหเปนแบบนี้ ประชาชนก็มีสวนรวมของประชาชน ขาราชการก็ทําใหเต็มที่
ในสวนของลุมแมน้ําเจาพระยา ปริมาณฝนตกขณะนี้ที่วัดไดต่ํากวาคาเฉลี่ยในปที่ผานมา และฝนตก
สวนใหญตกใตเขื่อน คือขางลางลงมา เหนือเขื่อนตกนอย การกักเก็บน้ําก็ 30 กวาเปอรเซ็นต ใกลเคียงกับป
ที่ฝนแลง ก็ตองชวยกันภาวนาใหฝนตกมากขึ้น จากนี้ไปถึงอีก 2-3 เดือนขางหนา กอนที่จะหมดหนาฝน

ฉะนั้น ถาฝนตกอยูแบบนี้จะเปนปญหาในการกักเก็บน้ํา ทําไมได การผลิตไฟฟา การปลอยน้ํามา
ชวยเหลือประชาชน และการเกษตร ตองลดลง การทํานาขาว การปลูก การเกษตรตาง ๆ มีปญหาหมด ก็
เดือดรอน และถาถามกลับไปวาทําไมฝนถึงตกลงมานอย ขอเทวดามาก ๆ ทานจะใหหรือไม ชวยตัวเอง
กอน ชวยกันปลูกตนไม ชวยกันรักษาผืนปา ชวยกันรักษาปาตนน้ํา ทําคูคลองใหสะอาด ชวยกันขุดลอก
เมื่อมีงบประมาณ อะไรที่ชวยตัวเองไดก็ตองชวย
สมัยกอนเรายังทํากันเองได สมัยกอนผมเห็นบานนั้น บานนี้ รวมคนมาวันสําคัญหรือ
วันหยุดราชการ มาขุดบอ ลอกหนอง คลองบึงที่มีอยูในพื้นที่เล็ก ๆ นอย ๆ ทําได แตวันนี้ทําไมไดเลย ตอง
ใชเครื่องมือเครื่องจักรหมด ตองกลับมาใหม เพราะเรามีคนอยูทุกที่ อะไรที่เปนแหลงน้ําธรรมชาติ สามารถ
ที่จะเก็บกักน้ําไดก็ชวยกันขุด ระดมแรงกัน ระดมกันมาทั้งหมูบานมาชวยกัน นําอาหารมาเลี้ยงกัน
สนุกสนาน ตองกลับไปแบบนั้น ถาเรารอรัฐอยางเดียว รองเครื่องจักรอยางเดียวจนทําอะไรไมได ทําอะไรไม
เปน บางทีพอน้ําทวม น้ําแลง ผมไปตรวจไปดู ตันแคไมเทาไหร 5 -10 เมตร ก็ไมแกกันตองรองบประมาณ
ผมไมทราบวาทําไมเปนแบบนั้น ตองแกไข ทานรูอยูแลววาตรงไหนตัน ตรงไหนนอยหรือแคบ ทานก็ไปขุด
กันเองบาง ถาใหญ ๆ ก็รัฐเขามาใชงบประมาณใชเครื่องใช ตองชวยกัน แมกระทั่งในบาน ในกรุงเทพฯ ดวย
ทอตันตาง ๆ ก็ไมดูตองเรียกคนหมด และก็ทําไมทัน พอไมทัน พอมีน้ําทวม ฝนแลง เปนตน ก็ตองหาจําเลย
กันแลว ทุกคนเปนจําเลยหมด ผมเองก็ดวย ถาเกิดเรื่องทั้งประเทศ ประชาชนทุกคนเปนเจาของประเทศ
ฉะนั้นตองชวยกันทํา
สําหรับเรื่องของฝนเทียม ฝนหลวง วันนี้เรงรัดไปแลวใหไปทํากอนเวลาดวย ขณะนี้ทางกรมฝน
หลวงก็ไดชี้แจงไปบางแลว จริง ๆ ยังไมไดทําในชวงที่ผมสั่งไป ผมก็บอกวาสั่งไปทางสังคมจิตรวิทยาไป
ประสานวาไปทํากอนไดหรือไม ตองไปดูวาความชื้นพอหรือไม เมฆมีหรือไม ไมใชวานึกจะทําตรงไหนก็ทํา
ก็ไมตก ไมมีเมฆ ไมมีความชื่น ความเกิดจากไหน เกิดจากปา ถาทานบุกรุกปาไปเรื่อย ๆ สรางรีสอรทไป
เรื่อย ๆ ไปปลูกยาง ปลูกอะไรไมใชที่สวนบุคคล ปาหายไปความชื้นไมได ฝนไมตก น้ําไมมี แลวจะไปโทษ
ใคร
สําหรับสถานการณอุทกภัย วันนี้เทาที่ไดรับรายงานมีทั้งหมดรวม 19 จังหวัด สวนใหญอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเขาใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผมเปนคนเกิดที่นั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผม
เขาใจถึงพี่นองชาวอีสานวาทุกคน รอฝน รอธรรมชาติในการที่จะประกอบอาชีพ อากาศเวลาแลง ๆ มาก ๆ
ฝนไมตก ไมรูจะทําอะไร ก็เปนบอเกิดของเรื่องอื่น ๆ อีกในอนาคต ทําอยางไรจะมีน้ํา ทําอยางไรน้ําจะไม
ทวม ทําอยางไรจะมีที่กักเก็บน้ํา

ผมพูดไปแลวหลายอยางเมื่อสักครู ผมไดสั่งการใหกระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย รวมทั้งกองทัพทุกกองทัพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเหลาทัพอื่น ๆ ดวยติดตามสถานการณและเขา
ชวยเหลือประชาชนอยางทั่วถึงดวยความรวดเร็ว โดยไมตองสั่ง ทหารบอกไปแลววาไมตองสั่ง ถาตรงไหน
ทวมใหไปไดเลย งบประมาณเบิกทีหลัง อดทน ไปประสานผูวาราชการจังหวัดของบประมาณเพิ่มเติม เบี้ย
เลี้ยงเทานั้นเองที่จะใหทหาร คาน้ํามัน ไมมีคาจาง ไปทําให ที่ผานมาก็เปนไปตามความเรียบรอย
ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอื่น ๆ ก็ตองสํารวจความเสียหาย ตรงนี้ตอง
ขอความรวมมือวาตองสํารวจอยางจริง ๆ เสียตรงไหน ตรงไหนไมเสีย ก็เวนใหชัดเจน เดี๋ยวก็มีปญหาอีก
จายไมไดอีก พอจายไมไดคนเดือดรอนก็ไมได สวนคนที่ไมเดือดรอนก็ไมเปนปญหา เพราะวาไมได
เดือดรอนจริง ฉะนั้นตอไปนี้ตองสํารวจความเสียหายใหชัดเจนตองมีคนรับผิดชอบ ผูวาราชการจังหวัด
กรมปองกันภัยฯ ไมใชประกาศทั้งจังหวัดไปแลวปรากฏวาทวมไมกี่อําเภอ อําเภออื่นก็จะเอาดวย ก็เปนบอ
เกิดของการทุจริต
ฉะนั้น ขาราชการทุกคนตองอยาทํา พี่นองประชาชนอยาไปรวมมือกับเขา อยาไปเซ็นชื่อใหเขา ทํา
ใหเกิดการเบิกจายทําไมได พอทําไมไดก็ลาชา บางอยางตองอนุมัติยอนหลังป 1-2 ป เพราะอะไร เพราะไม
โปรงใสถาประชาชนทุกคนอยากไดอะไรไดเร็ว ๆ อยาไปรวมมือในเรื่องของการทุจริต จะเร็ว เพราะสามารถ
จะอนุมัติไดในวงเงินที่เปนจริง ไมมากมายจนเกินไป ถามากพออนุมัติไปก็เหมือนกับใชเงินไปโดยที่ไมเกิด
อะไรเลย นอกจากเอามาบรรเทาความเดือดรอนชั่วคราว ๆ อยูแบบนี้ ความยั่งยืนไมเกิด ที่เหลือก็ไมมีเงิน
ใช ขอรองเรื่องความเสียหายเปนพื้นที่ อยาใหเกิดขึ้นอีกตามไปเซ็นชื่อรับเงิน แบงกัน อยาใหมี ถาเปน
ขาราชการก็ตองถูกปลด
การแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตร
ลองกอง ปนี้ผลผลิตลนตลาดแนนอน มีการประชุมใน คสช. การประชุมในลักษณะ คณะรัฐมนตรี
(ครม.) นําทุกพืชผลมาพูดกัน ขาว ลองกอง มังคุด ออย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลม พูดหมด เดี๋ยวจะ
นอยใจวาพูดแตเรื่องขาวไมพูดเรื่องอื่น พูดทุกเรื่อง รูวาทุกเรื่องคือปญหาและทุกอยาง ทุกเรื่องก็แกมาทุก
รัฐบาล ก็แกระยะยาวไมได เดือนรอนก็ Subsidze ลงไป นําเงินไปชวยก็เปนอยูแบบนี้ 10 ปหนาก็เปนแบบ
นี้
วันนี้ทําใหเปนระบบขึ้น ทุกอยางตองดูเรื่องการขนสง การจัดหาตลาด ควบคุมพอคาคนกลาง
รวมทั้งแปรรูปใหมีมูลคาสูงขึ้น สงออกตางประเทศไดงายขึ้น มีคุณภาพ ไมมีเชื้อโรค ไมมีปลอมปน คืออยา
ไมโกงใครเขา เวลาคาขายกับตางประเทศ มีคนบางกลุม บางพวก กะขายทีเดียว รวยแลวเลิก แต

ประเทศชาติเสียหาย ไปกําจัดคนเหลานี้ใหได มีทุกกระบวนการ สงไปตรวจสอบดี แตเวลาสงจริง ๆ ทั้งหมด
มีปลอมปนลงไป มีคุณภาพไมได ผิดบริษัทหนีไปเลิก ผมวาคนแบบนี้ใชไมได อยาใหมีอีก
ยางพารา ใหไปดูความตองการในประเทศ แตวันนี้ในหลายประเทศปลูกยางมากขึ้น ประเทศใหญ
ๆ เขาไปปลูกที่อื่นแลว ไปสนับสนุนในประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยมีมากแลว ฉะนั้นถาไปปลูกที่อื่นคาใชจาย
ลดลง ถูกลง ราคายางตองตกลง อยากใหพี่นองสวนยางเขาใจตรงนี้ดวย และมาดูวาจะทําอยางไร เราจะ
ลดตนทุนลงไปได ทานมีกําไรบางพอสมควร ไมใชกําไรมากจนเกินไป อันนั้นเปนการสราง Demand (อุป
สงค) เทียม ฉะนั้นตองควบคุมทั้ง อุปสงค – อุปทาน ถาไปตัด ทั้ง อุปสงคอุปทาน ตองพอเพียงตอกันและ
เปนขอเท็จจริง มีการสํารวจที่มีฐานขอมูลที่ตรงกันที่ชัดเจนไมโกหกกัน ถาแบบนั้นจะวางแผนได เราจะได
วางแผนและใชเวลาแกไขวาง Road map วา เราจะแกเรื่องยางอยางไร พื้นที่ตรงนี้ควรจะปลูกเพิ่มหรือไม
ในเมื่อปริมาณที่ตองการในตลาดไทย ตลาดโลก ลดลงและเราจะปลูกไปและจะทําอยางไร วันหนาถาปลูก
ไปเรื่อย ๆ เห็นรายไดดี ก็มารุมกันปลูก ไมได ฉะนั้นตองมีการ Zoning แนนอน Zoning นี้ผมเตือนไวแลววา
จะตองมีการ Zoning ตั้งแตวันนี้แตจะบังคับใชเมื่อใดไปวากันอีกที
ขอสรางความเขาใจกันกอนวา ถาทานบอกวาอยากจะปลูกอันนี้ และทานเรียกรองวาราคาตองสูง
แบบนี้ ไมมีใครทําไดในโลกนี้ ไมมี ฉะนั้นคอยคุยกัน ตรงไหนจะ Zoning ปลูกอะไร ตามความตองการ
เทาใด ตรงไหนจะตองแปลงไปเปนอะไร มีตั้งหลายอยาก ปลูกพืชทดแทน ปลูกพืชหมุนเวียนหรือไปทํา
อุตสาหกรรมอยางอื่น หรือยกระดับอุตสาหกรรมในทองถิ่น โรงงานขนาดเล็กแปรรูป ยกระดับ
เรื่องยางเหมือนกัน วันนี้ทานดูแลว การที่จะยกราคาขึ้นมาคาขายในประเทศอยางเดียว
โดยเฉพาะเรื่องการทําถนน ใชไดนอยปริมาณเพียง 5% แตดีกวาที่ไมไดใช สําหรับเรื่องการทําถนนนี้ และ
ราคาถนนจะสูงขึ้นบางสวนอาจตองใช แตสิ่งที่ผมกําลังสั่งการไปคือ ไปขอขอมูลจากบริษัท หาง ราน
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําถุงมือยาง การทําอะไรที่เกี่ยวกับการใชยาง การที่นํายางธรรมชาติไปทํา ไมตอง
ไปซื้อที่อื่น ซื้อจากไทย เรื่องการผลิตยางรถยนต เพราะวาบริษัทเขามีกติกาของเขา ฉะนั้น ตองดูทั้งระบบ
บริษัทใดที่มาตั้งในเมืองไทย ถาทําเรื่องยางจะตองมาซื้อผลผลิตยาง 75% เพราะแบบนี้จึงตองไปดูทั้งระบบ
ไมใชมาขึ้นราคา ขึ้นลงกําหนดราคา รัฐจะนําเงินไป Subsidze ก็เปนแบบนี้ทุกอยาง ทั้งพืชอื่น ๆ ดวย
เรื่องโรงน้ําตาล เรื่องออย ไดมีการขยาย เพราะออยเปนผลผลิตที่ทํารายไดใหกับประเทศเปน
แสนลานบาท และมีพื้นที่เปนจํานวนมาก วันนี้หลายภาคสวนอยากจะตั้งโรงงานน้ําตาลเพิ่ม ผมยืนยันไป
วา ถาจะตั้งโรงงานน้ําตาลเพิ่ม ตองอยูในระยะ 80 กิโลเมตร ของเดิมที่ตั้งมาแลว ระยะยังไมได ทานตองไป
หาแหลงปลูกออยของทานเอง ไมอยางนั้น ถาใครจะแยงกัน ตองอยูในระยะไมเกิน 60 และจะทําอยางไร ก็
ตองไปกดราคาของผลผลิตจากเกษตรกรใชหรือไม เพราะฉะนั้นตอไปนี้ผมยืนยันเหมือนเดิม 50 โรงให

กระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจแลววา ถูกกี่โรง ที่เหลือจาก 80 โรง ถาไมถูกไปหาวิธีการแกไขใหเขาใหได
จะไปรื้อทิ้งคงจะไมไดตองไปหามาตรการ กฎหมายอะไรตาง ๆ ก็วาไป และจะทําอยางไรใหขยายไปเปลี่ยน
ที่เพาะปลูกออย มาเปนเพาะปลูกขาวแทน และสงเสริมโรงงานที่ไมมีวัตถุดิบไดหรือไม ประเภทตั้งใหมตอง
80 กิโลเมตร ยืนยันนะครับ ไมตองตกใจของเกาก็จะตองโดนแยงไป ของใหมก็จะตองใหมจะทะเลาะกันอีก
ออย มันสําปะก็เหมือนกันทุกอยางตองคิดเปนระบบแบบนี้ ความตองการตลาด วิธีการเพิ่มมูลคา คิดให
ครบ อยาคิดอยางเดียว เกษตรกรตองเขาใจตรงนี้ ตองเห็นใจรัฐบาลบาง เพราะมีหลายอยางมีหลายพืชที่
ตองดูแล
สําหรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุพืชในราคาถูกลง ปุยในราคาที่ถูกลง เพื่อลดพื้นฐานการผลิต
ฉะนั้นตองเริ่มตั้งแตคาใชจาย ในตอนเริ่มตน เราใหไปตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบเมล็ดพันธุของ
รานคา ที่จําหนายเปนปจจัยการผลิตทางการเกษตร เปนนโยบายของ คสช. จํานวน 225 แหง พบวา ผาน
การตรวจสอบและติดปายรับรอง 197 แหง ไมผาน 28 แหง ไมผานมาตรฐานคุณภาพไมไดหรือปลอมปน
ปลูกก็ไมขึ้นอะไรทํานองนี้ และมีการตรวจสอบ พบวา มีการปลอมแปลงเมล็ดพันธุขาวของกรมการขาว 2
แหง คือนําของหลวงไปปลอมไปผสมไปปะปน จึงไดมีการสั่งอายัดของกลาง และดําเนินคดีตาม
กระบวนการกฎหมายแลว
เรื่องการเจรจาซื้อขายขาว แบบ รัฐ ตอรัฐ ไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชย โดยอธิบดี
กรมการคาตางประเทศ เดินทางไปเจรจาที่จีน มีผลการเจรจากลับมา เปนขาวดีคือ การสงมอบขาวตาม
สัญญาที่เหลือ 9 แสนตัน ทางจีนแจงวาจะยังคงดําเนินการตอไป ทุกเดือน เดือนละ 8 หมื่น ถึงหนึ่งแสน
ตัน ตั้งแตเดือนกันยายน 2557 ถึง กันยายน 2558 จริง ๆ แลวตองสงเขาล็อดที่ 2 แลว สําหรับกติกาเดิม ล็
อด 1 ล็อด 2 วันนี้ล็อด 2 จีนเขาใหแกราคาใหมได ตามราคาทองตลาดไมอยางนั้นราคาจะตองต่ํากวานี้
สําหรับล็อดแรก และนี่คือสิ่งที่เราทํา
จีนสนใจการสั่งซื้อปลายขาว โดยสั่งซื้อ 1 แสนตันในเดือนสิงหาคม 2557 และเปดโอกาสใหเราสง
ตัวอยางขาว ที่เราไปตรวจมา แลวที่ผานมาตรฐานดีที่สุด ดี ปานกลาง ต่ํา ใหเขาเลือกดูวาเขาจะชวยเรา
ตรงไหนไดบาง ทางเราจะเสนอราคาใหจีนพิจารณาเพิ่มเติม ประเด็นสําคัญจีนมองวา ขาวเปนสัญลักษณ
ทางวัฒนธรรมระหวางไทย-จีน ซึ่งนาชื่นใจ
สําหรับ หนี้สาธารณะ ณ ปจจุบัน ยังอยูในเกณฑที่ถือวาวางใจได รอยละ 46.6 ของ GDP ถา
อันตราย คือ 60 ขึ้นไป จะเอาตัวอยางตางประทศไมได บางประเทศเจริญมากแตเรื่องหนี้ หนี้ตรงนี้เขา
ยอมรับไดเปน 100% เพราะเขามีรายได แตเรารายไดนอยและเรากําหนดไวไมเกิน 60 วันนี้อยูใน 46.6 ถือ
วายังปลอดภัยอยู

หนี้สินครัวเรือน นาเปนหวงอีกเหมือนกัน โดยเฉพาะสินเชื่อสวนบุคคล การใชจายผานบัตรเครดิต
โดยไมระมัดระวัง มีความอันตราย เพราะวาบางคนไมทราบวามีกี่ใบ ใบนี้หมดก็ใชอีกใบ ไมไดนึกถึงเวลาที่
จะใชหนี้ใหเขาอยางไร และมีปญหาลมละลาย ถูกตามทวงหนี้ ก็ตองไปกูเงินนอกระบบมาและการเปนหนี้
นอกระบบนี้คือสิ่งที่เราไมระมัดระวัง ฉะนั้นทุกคนตองใชจายใหอยูในกรอบวินัยการเงินของตัวเอง รัฐตอง
อยูในกรอบของวินัยการเงินการคลัง คนก็ตองอยูในกรอบของตัวเองของครอบครัว ไมเดือดรอนและ
พยายามใหใชแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ก็ตองรูจักการอดออมบาง
มีมากใชมาก มีนอยใชนอย มีการวางแผนอนาคตไวดวย มีภูมิคุมกัน ผมพูดไปหลายครั้งแลว
เรื่องหนี้สินนอกระบบเหลานี้เปนปญหาใหญกับครอบครัว โดยเฉพาะกับคนที่มีฐานะระดับลาง
ยากจน ไดประสานกับธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ไปดูวาเราจะชวยกันดูแลเรื่องนี้อยางไร
ประชาชนตองเขาใจสถานภาพการเงินของตัวเอง วันนี้ขอมูลสรุปมาวา ประชาชนสวนใหญประมาณรอย
ละ 53.8 ของครัวเรือนทั้งประเทศ ยังเปนหนี้สถาบันการเงินอยู ทุกพวก ทั้งพลเรือน ทหารประชาชนเปน
หมด ทหารผมก็เปนมาก เพราะรายไดเขานอย ประชาชนก็นอย แตคาครองชีพสูงขึ้น สิ่งของตาง ๆ มี
ความจําเปนมากขึ้น รายไดกับรายจายไมพอกัน ตองไปแกกันตอไปวาจะตองทําอยางไร ถาเปรียบเทียบ
รายไดปจจุบัน การเปนหนี้ของบุคคลอาจจะถึงประมาณรอยละ 128 ของรายได เพราะวาถาเรื่องหนี้
ครัวเรือน ถือวาเปนกลุมประเทศที่มีหนี้สินครัวเรือนตอรายไดสูง ซึ่งเปนเรื่องของบุคคลอยากได ก็ขอใหใช
จายเงินดวยเหตุดวยผล ระมัดระวัง มีการเก็บออมไวในอนาคตบาง มีนอยใชนอย และอยาใชจายดวย
อารมณ บางคนบอกอารมณเสีย อารมณไมดีไป Shopping ดีกวา
วันนี้อารมณดีก็ไปฉลองดวยการ Shopping ดีกวาและรูดการดกันไป ถึงเวลาคราวหนาก็กุมขมับ
ไมทราบวาจะนําเงินที่ไหนไปใช ฉะนั้นอยาแกปญหา อยามีความสุขหรือมีความทุกข โดยแกปญหาดวย
การ Shopping เพราะไมมีประโยชน และไมไดใช กองอยูเต็มบาน ไมไดใชหรอกแตระบายความรูสึกได
อันตรายนะ
ดานความมั่นคง

การแกปญหาแรงงานตางดาว วันนี้เราจะตั้งจุดจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาว
แบบเบ็ดเสร็จ เกือบครบทุกจังหวัดแลว ไดอนุมัติงบประมาณ ในการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร และ
คาตอบแทนเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเพียงพอในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แลว
เรื่องสําคัญอีกเรื่องคือ ศูนยดํารงธรรม ที่ไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย ผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัดไปจัดนั้น ก็ขอใหไปดําเนินการใหไดโดยเร็ว อันนี้เปนนโยบายของ คสช. เพื่อจะแกปญหาใหกับ
ประชาชน ใหการบริการประชาชนในทุกมิติ เดิมอาจจะทําหนาที่อยางเดียว ประชาสัมพันธอยางเดียว รับ
เรื่องรองเรียนอยางเดียว วันนี้ที่ตองทําคือ
การใหขอมูล ขอแนะนํา ในการติดตอราชการเรื่องตาง ๆ มีแบบฟอรม มีเอกสาร คําแนะนําวา
เรื่องนี้จะตองไปที่ไหน ไปอยางไร บางทีคนไปศาลากลางจังหวัดไมทราบจะไปไหน เพราะคนมากมาย
หลายหอง หลายสวน หลายฝาย ทุกกระทรวง ทบวง กรม แยกไปหมด ตรงนี้จะเปนศูนยรวมจะตองมี
หนวยงานหลัก ๆ เขามาเกี่ยวของ มีเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มานั่งอยูตรงนี้และเขามาเรื่องนี้ คนนี้อธิบายไป
ไหน ตอไปใหประชาชนกลับไปใหม ระหวางนี้ยังไมมาตองประชาสัมพันธถาทําเรื่องนี้ตองนําอะไรมาดวย
พูดสักทีไป ไมอยางนั้น ประชาสัมพันธตองประชาสัมพันธไป เวลาทําก็อีกพวกหนึ่งซึ่งไมตอเนื่องกัน ฉะนั้น
ตองอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดทุกเรื่อง ใหเร็วและเที่ยวเดียว One Stop Service เหมือนกันวา
จะตองไปทําอะไรตอ และจบภายในวันเดียวตองเปนอยางนั้น
การใหขอมูลในเรื่องอื่น ๆ ใหเขาไดดวย หาการจัดเชื่อมระบบอะไรก็ตาม จากกระทรวง ทบวง
กรมไป ทุกคนสามารถจะรูได สงสัยเรื่องนี้ ใครตอบไมได มาถามที่ศูนยนี้จะตอบไดหรือไม ราคาพืชผล
การเกษตร ขอมูลน้ําจะมากจะนอย ตรงนี้ปลูกไดหรือไม อันนี้เปนเขตโซนนิ่งหรือไม อันนี้เขตพื้นที่ปาไม
หรือไม เขตอุทยานหรือไม จะไดไมถูกไมผิดกันอีกตอไป เปนการตรวจสอบไดดวยตอง Link ขอมูลกันใหได
การใหบริการขอมูลเรื่องกฎหมาย ถาประชาชนสงสัยวา กฎหมายเรื่องนี้เปนอยางไร ตรงนั้นวา
อยางไร ผังเมืองวาอยางไร อันนี้ถูกหรือไม ของผมจะทําอยางไรตอไป ตองตอบได และกระบวนการ
ยุติธรรมทั้งหมด เราตองการใหประชาชนเขาถึงกระบวนยุติธรรมใหเทาเทียมกัน
การรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน วันนี้จะเห็นไดวาแตกอนนี้คนจะออกมาเดินขบวนและแช
อยูตรงนั้น กางมุง กางเตนทอยูตรงนั้น เสียเวลา กลับไปอยูบานดีกวา ถามาก็มาสงหนังสืออธิบาย สงคน
มาเจอกัน วันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลเขาทําแบบนี้ ศูนยรับเรื่องรองเรียนประชาชนก็คุยกัน ชั่วโมง 2 ชั่วโมง และ

รับเรื่องกลับไป อยางนอยอธิบายเขาได ตอไปถามาแลวไมผานศูนยดํารงธรรมมากอนมีเรื่อง ศูนยดํารง
ธรรมตองรับผิดชอบ ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด นอกจากการรับเรื่องรองเรียน แกปญหาในชั้นตน
การประชาสัมพันธ นั้นสําคัญ ไมใชวาประชาชนอยากจะพูดอะไรก็พูด พูดในสิ่งที่เขาอยากฟง
ไมใชพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูด ฉะนั้นตองสรางเครือขายใหทุกอําเภอ มีความเชื่อมโยงขอมูลถึงกัน บางที
มาศูนยดํารงธรรมไมไหวไกล ก็ไปแวะที่อําเภอ นายอําเภอตองไปดูแล ติดตอกับศูนยดํารงธรรมเรื่องนี้แบบ
นี้ จะตองไปที่โนนตอและเตรียมอะไรไปบางไปทีเดียว ไมใชชาวบานไปสะเปะสะปะ ไปเรื่อยจะติดตอทํา
สัญญา ทําอะไรสักทีเดินทาง 3-4 เที่ยว คารถหมดแลว คนจนลําบาก นี่คือเรื่องศูนยดํารงธรรม คราวนี้
กําลังเตรียมการใหคนเขาไปตรวจเยี่ยม มีการนําลองอยูหลายที่ดวยกัน ทานผูวาราชการจังหวัดคงเขาใจ
และในศูนยดํารงธรรมผมไดออกคําสั่ง คสช.ไปแลววา ใหมีขาราชการกระทรวงอื่น ๆ ดวย เพราะจะบอกวา
นี่คนกระทรวงมหาดไทยตอบไมได ผมใหอํานาจทานไปแลว ทานไปขอคนเขามา ไปนั่งทํางาน ไมอยางนั้น
ตองแยกแผนก แยกกลับไปกลับมาไมได ไปตรงนี้ปาไมเรื่องทํากิน เรื่องโรคภัยไขเจ็บถามไดหมด จากนั้นจะ
ไปไหน ก็มีแผนกรับเรื่องโดยตรงไป นี่เปนการคัดกรอก ใหคนตองเดินทางมารองเรียนในกรุงเทพมหานคร
ไมได และเราถึงจะแกให ถึงจะเปนระบบขึ้นในอนาคต
การชวยเหลือคนไทยลิเบีย กระทรวงการตางประเทศ ไดติดตามและดําเนินการประสานความ
รวมมือจากทุกฝายเราเรงรัดไปใหสื่อกับคนไทยอยางตอเนื่อง ยอดแรงงานไทยจากการสํารวจเพื่อ
เตรียมการอพยพ มี 929 คนเกือบ 1,000 คน ปจจุบันแรงงานไทยออกจากลิเบียแลว 119 คน กลับถึงไทย
แลว 39 คน ที่เหลือยังอยูระหวางดําเนินการ แตใครที่ยังไมกลับก็จะเนนความปลอดภัย อยูที่ไหน เปน
อยางไรสวนใหญตองเห็นใจเขา อยากจะอยูตอ เพราะเสียเงิน เสียทองมาแลวในเรื่องของการเดินทาง กูหนี้
ยืมสิน อันนี้ตองเห็นใจ
ฉะนั้น นายหนาตาง ๆ บริษัทตาง ๆ ตองดูวาจะทําอยางไร ครั้งตอไปถาสถานการณยุติลง และเขา
จะไปทํางานใหมไดหรือไม ไปอยางไร สัญญาวาอยางไร ทานตองรับผิดชอบดวย ดูดวย ผมเขาใจ รัฐจะ
ชวยในสวนของรัฐ พวกเราก็พี่นองคนไทยดวยกัน เขาไปกูหนี้มาใหทาน กูหนี้ยืมสินเปนคาเดินทาง เปนคา
นายหนา และวันนี้ตองกลับมาอาจจะดวยเหตุผล สงครามอะไรก็ตาม ทานจะชวยเขาไดอยางไร บางบริษัท
ก็ชวย บางบริษัทก็เฉย ๆ ผมวาเราเปนคนไทยดวยกัน ถาเรารีดเลือดกับปู รีดเลือดคนไทย ไปดวยกันเรื่อย ๆ
ผมวาไมเปนกุศล ไมมีความสุข รวยอยางไรก็ไมมีความสุข
การชวยเหลือคนไทยในอิสราเอล วันนี้สถานการณการสูรบการเจรจา การพูดคุยตาง ๆ ถือวา
ความเสี่ยงลดระดับลงบาง อยางไรก็ตาม สถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟ ไดแนะนําใหคนที่อยูในฉนวนกาซา
ออกมาจากพื้นที่ปญหา หรือหากใครตองการยังจะอยู ก็ตองปฏิบัติตามระเบียบ สัญญาณเตือน ตองไป

หลบในที่ปลอดภัย คนไทยไมคอยกลัว เวลามีสัญญาเตือนก็ยังชะโงกดูโนนดูนี่ ตามปกติของคนไทย และ
อันตราย และเกิดขึ้นมาแลวโดนสะเก็ดระเบิดโดนอะไรตาง ๆ ใครใหลงไปคนไทยชอบอยากรูอยากเห็น
แผนดินไหว ที่มณฑลยูนนาน ทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก ทางการไทย ประชาชน
ชาวไทย ทําหนังสือและขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งตอความสูญเสียจากภัยพิบัติในครั้งนี้ และขอ
ยืนยันถึงความแนบแนนในความสัมพันธ ไทย-จีน รวมทั้งพรอมใหการสนับสนุนการชวยเหลืออยางจริงใจ
หากทางการจีนรองขอ

ดานสังคมจิตวิทยา
มีความสําคัญผมบอกแลววา การศึกษา เปนบอเกิดของปญญา ไดรับการรองเรียนจากเด็ก
ผูปกครองเปนจํานวนมากวา หลักสูตรการเรียนในปจจุบัน ยังมีความไมเหมาะสมอยูบางประการ เชน การ
ใหความรูในวิชาตาง ๆ นาจะปรับใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก มากกวาที่จะเรียนนั้น ตั้งแตเล็ก ๆ บางอยาง
ไมสมควรที่จะเรียนแตวัยเล็ก ๆ อาจจะเปนวิธีการคิดแบบในปจจุบัน เพราะโลกปจจุบันคิดใหม พอใหเด็ก
เรียนตั้งแตเล็ก ๆ สมัยกอนเรียนแลวก็จบไปเปนเรื่อง ๆ เปนวิชาตามวัย คือเปนเด็กรูก็รูเทานี้พอ พอโตขึ้นก็
ไปเรียนวิชาอื่น เพราะบางวิชาไมเหมาะสมที่จะเรียนตลอด
ผมก็ไมแนใจวา วิชามากมายสําหรับเด็กเล็ก ๆ นี้ มีวิชามากมายและเด็กจะตองเรียนทุกวิชา
เพียงแตเรียนพื้นฐาน และตอไปก็เรียนเทาเกา ปตอไปก็เรียนเทาเกา แตยากขึ้น ยากขึ้นไปเรื่อย ๆ เด็กไมมี
เวลาวาง ไมมีเวลาอยูกับพอกับแม เรียนมากไมเขาใจ ไมแนน และเปนภาระในการทําการบานมาก ไมมี
เวลาใหผูปกครองอบรมสั่งสอน ชวยงานบาน ฉะนั้นทําใหเด็กสมัยใหมหยิบจับอะไรไมเปน พอแมทําให
หมด ทํางานบานก็ไมเปนเปน ขอเท็จจริงอะไรตาง ๆ เหลานี้ตองระมัดระวัง ตองเรียนรู เด็กโตตองเรียนให
เหมาะสมกับวัย เราเขาใจเตรียมเด็กไปสูอนาคตตองแขงขันกับโลกภายนอก ตางประเทศ แตถาเด็กฉลาด
ไมกี่คนที่ไปชนะเหรียญมา แตที่เหลือโงทั้งประเทศ ผมวาไมใช
เรื่องคาใชจายในการศึกษาในเวลายังสูง ยิ่งถาเรียนกวดวิชา คาใชจายยิ่งสูงมาก ทําไมจึงบังคับให
เด็กไปเรียนกวดวิชา ถาเรียนในหองดีพอแมไมเดือดรอน ครูก็ไมเดือดรอนกลับบานไปดูลูกตัวเองเหมือนกัน
ครูตองมาเสียเวลาไปกวดวิชา ลูกคนจนก็สงไปเรียนไมไดก็สอบตก อันนี้กระทรวงศึกษาธิการไปหามา ไป
ทํามา การศึกษาตองสามารถไปเรียนตอได แขงขันไดเหมือนกันแตคาใชจายตองนอยลง ไมเปนภาระ
ผูปกครอง
จากเหตุเดียวกันนี้ คนจบปริญญาตรีตกงานรอยละ 53 ผมถามวาเราจะเรียนปริญญาตรีไปอีก
เทาไหรก็ตกมาเรื่อย ๆ ตองแกไข ตองปรับคานิยมใหมและจะทําอยางไร ทั้งนี้ ขึ้นอยูที่กระทรวงศึกษา ธิการ
ถาผมเองคงสอนใหนอยลงสําหรับเรื่องวิชาการ ใหนอยลงไดหรือไม ใหเขาเรียนรูใหมากขึ้น เพื่อตัวเองก็ได
เรียนใหมีคุณภาพไมใชเนนปริมาณ สรางคนดานวิชาอาชีพใหมากขึ้น ตองพอในความตองการของตลาด
ประเทศชาติขาดแคลน ตองอาศัยแรงงานภายนอกมาบางอยาง เพราะวิชาชีพเราไมไดผลิตหรือคนไมนิยม
เพราะวา อยางเชน ชางกลดีก็มี ตีกันก็มาก พอแมเขาไมอยากใหลูกมาเรียนไมปลอดภัย ถาอยางนั้น รุนพี่
รุนนองตองกลับไปคุยกัน ตอไปนี้ผมตองการยกระดับสถาบันวิชาชีพใหสูงขึ้นใหไดรับความนิยม ใหไดรับ
ความปลอดภัย ผลิตสุภาพบุรุษออกมา สุภาพบุรุษชางกล สุภาพบุรุษโรงเรียนวิชาอาชีพ

ฉะนั้นเราตองสนับสนุนในเรื่องการศึกษาใหมากขึ้น ไปดูวาวันนี้ผมเขาประชุมมากไมทราบวากี่รอย
กี่พันทุนและทุนไปตรงไหนทั่วถึงหรือไมและมีผลสัมฤทธิ์หรือไมวา ไปเรียนมาแลวกลับมาทําอะไร ไปดูใหม
ฉะนั้นตองผลิตนักศึกษาใหสามารถที่จะปอนตลาด ที่ตองการอยางแทจริง การศึกษาตองมีทั้งในระบบ
นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยตองสอดคลองกับระบบซึ่งกันและกัน กระทรวงศึกษาธิการพูดไปแลวนะ
ครับ ฉะนั้นตองบูรณาการ การศึกษาทั้งหมดใหเกิดประโยชนสูงสุด
เรื่องขอทาน มีขบวนการทั้งขอทานคนไทยและตางดาว ไดรับการรองเรียนมาอีก มีรายไดดี ก็ให
สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไปแกไขใหไดโดยเร็วทั้ง
ระบบ ไมเชนนั้นจะสรางความรําคาญและจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหสังคมไมเรียบรอย ไมสงเสริมการ
ทองเที่ยว การรองเรียนผมไดรับคํารองเรียนมากวา
ในทองทีเ่ มืองพัทยา และในพื้นที่ภูเก็ต มีการรองเรียนวา เวลาที่ไปลงเรือเชาหรือที่ไปลงเลนน้ํา
ในทะเล จะมีเรือ มีคนนําเรือมาชนมาเฉี่ยวและไดเรียกรองคาเสียหาย โดยหาวาทําใหเขาไดรับบาดเจ็บ
อยาทํา เพราะจะจับกุมดําเนินคดี คนพวกนี้ทําใหการทองเที่ยวนั้นเสียหาย ตรงนี้ตางชาติบอกผมมา เลน
น้ําทะเลเวลาที่เชาอะไรออกไป จะมีเรือพวงเขามาชนและเรียกคาเสียหาย 5,000 -10,000 บาทบาง ไมได
ถือวาทําลายการทองเที่ยว หรือไมอีกแบบเคยมีทัวรศูนยดอลลารหรือศูนยบาททํานองนี้ มาถึงไมตองใชเงิน
ใชบัตรเครดิตแทน บอกไมตองนําเงินมา ใชบัตรเครดิตและบังคับใหเขาใชบัตรเครดิตที่โนนที่นี่ คนแบบนี้มี
อยูไดอยางไร ฉะนั้นกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ตํารวจ กระทรวงวัฒนธรรมไปดูวา ใครเกี่ยวของกับ
เรื่องพวกนี้อยาใหมีอีก ไปบังคับใหเขารานโนนรานนี้และขึ้นราคา โกงราคา ไมตองใชเงิน ใหใชบัตร บัตรก็
บังคับใชที่นี่ไดรานนี้ได สรุปคือโกงเขาทั้งสิ้น และใครจะมาเที่ยวกับทาน และวันนี้เราบอกวาคนมาเที่ยว
นอยลง ก็ทานทํากันเอง ไปกวดขันตรงนั้นดวย ในภาคประชาชน ภาคการทองเที่ยวไปดูกันเอง ที่โนนที่นี้
แพงเกินเหตุ เกิดการโกหกหลอกลวง ชี้เปามาตํารวจเขาจะไดไปจับ ถาตางคนตางปลอยกันไปกันมาแลว
มาโทษ ใหรัฐตองไปดูทั้งหมดซึ่งดูไมไหว
เรื่องการแพรระบาดของไวรัสอีโบลา อยาไปตกใจกันมาก ตอนนี้ กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน
แลววา ดูแลได ควบคุมได เขมงวดการตรวจผูโดยสาร ทุกคนตองสังเกตอาการ วันนี้ผมไดสั่งการชัดเจนไป
แลว อยาตื่นตระหนกกันเกินไป อยาประมาท รักษาสุขภาพตัวเอง และสังเกตอาการของครอบครัวและบุตร
หลานดวย
การแกปญหาขยะ ตรงนี้ผมถือวาเปนความจําเปนเรงดวน คสช. ไดสั่งการไปแลว ใหทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ จัดทําแผนงาน โครงการสรางโรงงานกําจัดขยะ แปรรูปขยะ ที่ทิ้งขยะ ทั้งในสวนกลาง สวน
ภูมิภาค สวนทองถิ่น แตปนี้จะเกิดอยูบางประมาณสัก 5-6 แหง มีที่ทิ้งขยะที่ทันสมัย มีที่แยกขยะ เพิ่ม

มูลคาอะไรก็แลวแต ดําเนินการนํารองในปนี้กอนและปตอ ๆ ไป ตองทําใหเปนรูปธรรม ปจจุบันตองให
คุณภาพทองถิ่นทําความเขาใหกับประชาชนกอน ถาประชาชนตองการที่ทิ้งขยะ ประชาชนไมใหไปทิ้งใน
พื้นที่ชุมชนของตัวเอง และผมถามวาจะไปทิ้งตรงไหน ทานตองรูจักวาจะตองทําอยางไร พื้นที่ตรงไหนจะ
บริหารได ทําอยางไรจะไมมีพิษมีภัย เขาบอกเขาทําแลวไมมีปญหา ทานก็ตองใหเขาทํา ถาทานไมใหทํา
แตทานจะทิ้งขยะจะทิ้งแลวที่ไหน นอกโลกสามารถทิ้งไดหรือไม ทิ้งไมไดตองทิ้งที่ประเทศไทย ถาทานไม
ยอมจะไปทิ้งที่ไหน
ดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตอนนี้ดําเนินการอยูแลว กฎหมายที่อยูคางในสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ หรือในคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกามากก็จะเขาไปกอน เปนการแกไขใหทันสมัย ไมซ้ําซอน
สอดคลองกับหลักสากล วันนี้หลายกฎหมายไมทันเวลา ไมทันสมัย ตั้งแต 2,400 กวายังอยูอีกมากก็แกเปน
พ.ศ. 2557-2558 จะไดทันกับรอบบานที่เขาเปลี่ยนไปหมดแลว เรายังไมทําเลยโดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวกับ
พันธะสัญญาตาง ๆ การคาระหวางประเทศ แตไมมีผลกับเขตแดนอะไรทั้งสิ้นไมใชเรื่องพวกนั้น
เรื่องกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวของกับหลายองคกรตองพยายามรอบคอบและสอดคลองกับการปฏิรูป
ประเทศในภาพรวม อันนี้ตองไปอยูในการปฏิรูปและเขาสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) อาจจะ
ตองทําเร็วได ทําชาไดชา ทําตอไปในอนาคตตองทํา เพราะผูกพันหลายสวน หลายฝาย หลายงาน หลาย
ผูรับผลกระทบ
กรณีเรื่องการอุมบุญก็มีมานานแลว ทุกเรื่อง คือสื่อผมเขาใจวา เรื่องอะไรที่จะยกขึ้นมาบางที
บางครั้งจะขยายกันเองมาก มีก็นําสูการดําเนินคดีจับกุม สรางความเขาใจ คือพูดกันในทุกวันจนกระทั่ง
ประเทศไทยเปนประเทศที่ผิดไปกับทุกเรื่องทั้งหมดเลย ผมวาไมนาจะอยางนั้น ในเรื่องของการขมขืนก็พูด
กันอยูอยางนั้น พูดอยู 10 วัน จนคนที่ไมมีใครอยากจะไปแจงความรองทุกขกลาวโทษ เพราะอาย
เหมือนกับถูกทําซ้ําอีกที คิดใหดีผมไมไดตําหนิทาน เขาใจ แตบางอยางไมตองพูซ้ําแลวซ้ําอีก พูดลง
รายละเอียดมากจนเกินไปจนใหเขาอาย แตคนที่ถูกจับยังไมรูสึกรูสาอะไร คนที่เขาทํา คิดถึงคนที่เขาเปน
ผูเสียหายดวย จะเสนออะไรก็ตาม โดยเฉพาะผูหญิง
ดานอื่น ๆ

เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน ตนไม สนามหญา ในบานพิษณุโลก และการปรับปรุงในทําเนียบ
รัฐบาลนั้น มีมานานแลว ทําไมไดเพราะติดปญหาทางการเมือง ฉะนั้นทํา เพราะงบประมาณตั้งมาหลายป
แลว ผมไดใหเขาตรวจสอบมา อนุมัติและทําไปใหโปรงใส มีประสิทธิภาพหรือจะปลอยใหพังทลายไป
หรือไม จนพังถึงซอมหรือไม แบบนั้นไมได บานพิษณุโลกผมก็ใหไปปลูกตนไม ไปตัดตนไมแตงใหเหมาะสม
ในนั้นมีอาคารมากมาย ที่ดินมี วันขางหนาอาจจะเปนสถานที่ทองเที่ยวได มาเก็บของได เปนพิพิธภัณฑ
และจะปลอยใหพังทลายไปใชหรือไม ไมไดเตรียมการใหใครทั้งนั้น ใครจะไปทํางานยังไมทราบเลย
เรื่อง การกอสรางอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา และอาคารไมมีคา เปนการสรางถวายฯ เฉลิมฉลองวาระโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งหลายปมาแลว และรัฐบาลไดอนุมัติโครงการไปแลว แตยังไมไดสรางวันนี้ คสช.
มาดําเนินการใหสรางได เพราะไมก็มีเปนจํานวนมาก ยึดมา จับมา และสิ้นทุกทางคดีแลวถาทิ้งไวก็จะผุ ทิ้ง
ไวก็จะหาย ก็จะนํามาควบคุมกํากับใหไดและนํามาทํา เดี๋ยวดูรูปผมวานึกไมออกคิดเอาวา ประเทศไทย
ตองมีอาคารแบบไหน มีอาคารที่มีการใชประโยชนไดบาง แทนที่จะมีอาคารอยูไมกี่ที่ในการจัดการประชุม
จัดสัมมนา รับแขกบาน แขกเมือง โชว พิพิธภัณฑ โชวสิ่งของที่มีคา มรดกไทย ถาเราสรางอาคารนี้นําไมไป
อยูเหมือนเดิม มี 2 อยางไมทิ้งก็คงเผา ฉะนั้นตองนํามาทํา เพราะไมขาย อยางไรก็ไมขาย ถาขายก็ลักลอบ
ซึ่งตองจับกุม เราก็จะมาทําโครงรางขางนอกเปนปูน เปนอิฐบล็อก เปนเหล็ก เปนทราย แตประดับทั้งหมด
ทุกหองตางกันเปนลายไม ไมมีคาคือไมพยุง ลายตางกันและแกะสลักมา เดี๋ยวดูในรูปผมนําตัวอยางจาก
ตางประเทศมา ผมอยากใหเปนความฝนของพวกเราทุกคนในประเทศ มันเปนสมัยเรา เราตองสรางอะไรให
รุนหลังเขาดู ที่เราดูวันนี้ของเกาทั้งนั้นไหนจะสรางอะไรใหมดูเลยในสมัยเรา ไมไดเพื่อชื่อเสียง เพื่อประเทศ
ไทย
เรื่องสื่อ ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเรื่องความรวมมือ และสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาพัฒนาประเทศปฏิรูประยะยาว วันนี้ผมชื่นชมคําพูดของคุณจักรกฤษณ เพิ่มพูล ประธานสภาการ
หนังสือพิมพแหงชาติ ที่พูดคําวา “ไมควรกลัวอยางไรเหตุผล หรือกลาอยางบาบิ่น ประเด็นคือ คุณมี
ความชัดเจนในหลักการหรือไมวา จะทํางานอยางไรในสถานการณแบบนี้ นี่ก็คือ ยึดมั่นใน
หลักการวิชาชีพอยางเครงครัด ” ขอบคุณครับ ทานพูดนารักมาก ฉะนั้นสื่อทุกสื่อตองชวยกันไปดูให
ดวย
สําหรับกรณีนางสาวกริชสุดา ผมไมอยากจะไปใหรายทาน แตทานใหราย คสช. ใหรายกองทัพ ให
รายประเทศชาติ ซึ่งไมเปนความจริงเลย ตอนเรียกตัวมาพูดคุย ผูรับผิดชอบเขารายงานผมแลววา ครบ 3

วัน 5 วัน 7 วัน คุยกันดี สามีก็มาดวย พอถึงวันกลับก็ใหกลับ ไมกลับบอกอันตรายขออยูที่นี้กอน วันนี้
ทหารไปซอม จะซอมทําไม เห็นหนาตาก็สวย เห็นมีคลิปใหดูเขากําลังทําอยู เขาถายไวแลวที่ตอนไปอยูก็
พูดจาดีทุกอยาง ใหความรวมมือ วันนี้กลับมาอีกแลว ผมก็ไมเขาใจจะไปทรมานอะไรขนาดนั้น ทั้งหมดไมมี
ใครถูกลอม ถูกทรมานสักคนตรงไหน ทําไมเขาถึงจะทรมานเธอใชหรือไม นี่ถือวาสอเจตนาไมดี และไปรวม
กลุมกับใครก็รูอยูที่ทําความผิดทั้งนั้น ละเมิดสถาบันบาง หนีหมายเรียกหมายจับบางมากมาย จะตองถูก
ดําเนินคดีและไมไดละเมิดสิทธิมนุษยชนใครเลย นโยบาย คสช. ไมมีอยูแลว
เรื่องขบวนการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย หลายคนวันนี้ที่แรงขนาดนี้ หลายวันมานี้ผม
ไดรับแจง ที่จริงผมทราบแลว มีการทํางานอยูแลว หลายคนถูกดําเนินคดีและออกหมายเรียกหมายจับไป
แลว แตหนีไปตางประเทศ บางประเทศที่ใหญ และเขาไมมีกฎหมายพวกนี้และเขาไมเห็นความสําคัญของ
เรา ในเรื่องของกฎหมายหมิ่นฯ ถือวาเปนการยากเหมือนกัน ผมเอยชื่อเลย นาย ชูพงษ ถี่ถวน นายอเนก
ชัยชนะ นายเสนห ถิ่นแสน นายอํานวย แกวชมพู นายองอาจ ธนกมลนันท และอื่น ๆ อีก พอสมควร รวมหัว
กลุมตอตานอะไรตาง ๆ นี้ดวย มีหลักฐานเชื่อมโยงกันอยู มีรูปถาย มีอะไรเจอกันอยู ฉะนั้นคนเหลานี้ ใช
ไมได ทุกคนมีคดีอาญา ฉะนั้นจะตองถูกดําเนินคดี ก็พยายามจะทําหนังสือสงผูรายขามแดนอาจจะยาก
แตการเผยแพรทางโซเชียลมีเดียมีปญหา เพราะบางอยางเปดที่ตางประเทศ ไปปดที่ตางประเทศซึ่งใชไมได
เพราะมีกฎหมายของเขา เพราะเราทําในประเทศไทยตองใชกฎหมายดําเนินการ
การปรับยาย ขาราชการระดับสูง ในชวงนี้เปนการเลือกมาดู เพราะยังไมไดเขาขั้นตอน
ขั้นตอนจะไปเขาอีกครั้งตามระเบียบตามระเบียบวาไป วันนี้นํามาดูวาจะปรับกันอยางไร เหมือนทหาร
ทหารเขาทําแบบนี้ ฉะนั้นอยาไปเสียเงินเสียทองใหใคร อยาไปกลัวคดีไมมีความผิดก็ไมตองกลัว จะ
พยายามใหความเปนธรรม เดี๋ยวตองสงใหรัฐมนตรีไปดูแลวา จะทําอยางไรใครจะได ใครไมได ไปรอตรง
โนนอีกที ฉะนั้นทหารไมเคยเสียเงิน ผมอยากใหทุกคนไมตองเสียเงินในการที่แตงตั้งโยกยาย อาจจะมีคน
ไปโกหกหลอกลวงมา ก็แลวแต ผมไมโทษใคร แตมีคนโกหกหลอกลวงอยู อยาไปเสียเงินใหเขา ไมมีแนนอน
ตองมีจริยธรรม คุณธรรม ไมใชเปนใหญเปนโตมาใชเงินซื้อไมใหพูดอะไรไมออก พูดไดไมเต็ม
การเรียกรับผลประโยชนในระดับลาง หากมีเจาหนาที่ตํารวจหรือทหาร หรือใครก็ตามไป
เรียกรองผลประโยชนในนาม คสช. แจงมาโดยเร็ว อยาไปพูดไปสื่อในโซเซียลมีเดีย บางคนบอกทหารพูดจา
ไมเหมาะสม พูดจากระโชกโฮกฮาก กราง รายงานมาเลยใหถึงผมเลย จะลงโทษใหทันที ผมย้ําไปหนักหนา
วาทําใหได ยิ่งมีอํานาจ ยิ่งบังคับใชกฎหมาย ยิ่งตองออนนอมกับประชาชน ทําใหได ถาทําไดจะเปน
แบบอยางที่ดีใน

การปฏิบัติหนาที่ ในปจจุบันเรา ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญชั่วคราว ทุกประการ ขณะนี้ไมมี
นายกรัฐมนตรี ไมมี ครม. หัวหนา คสช. เปนผูรับผิดชอบในการใชอํานาจ ในการปฏิบัติราชการแทน วันนี้
ลดความเดือดรอนใหได จัดเตรียมแผนงานระยะยาวใหได จัดเตรียมงบประมาณป 2558 ใหไดโดย คสช.
ไมไปยุงเกี่ยวกับขบวนการจัดซื้อจัดจางใด ๆ เลย มีระเบียบ มีกฎหมายควบคุมอยูแลว เราจัดใหโปรงใส
เปนธรรมทั่วถึง ถามีการทุจริตในการดําเนินการ การจัดซื้อจัดจาง ไปตรวจสอบและดําเนินคดีกันไป เรา
ตองการใหรวดเร็ว รัดกุม และสรางความยอมรับใหได การแกปญหาภาพรวมยกระดับรายได ลดความ
เหลื่อมล่ํา ในระยะสั้นใหไดกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูมีรายไดนอย แกปญหาผูมีปญหาทาง
การเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในและตางประเทศ การบริหารการเงินการคลัง ใหทันตอสถานการณ
การปรับปรุงประเทศไทยไปสูความทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน น้ํา ทํามาตลอด
เพิ่มเติมเรื่องสําคัญที่ทุกคนอยากรูคือ เงินเดือนขาราชการ อยูในขั้นที่กําลังพิจารณาอยู อยา
เพิ่งเปนขาวมากมาย ทุกอยางตองเพิ่มดวยกัน เพราะประชาชนดี ขาราชการตองดี จะทําอยางไรถึงจะขึ้น
ได อาจจะขึ้นในระดับลางกอน ประชาชนก็ตองปฏิรูปของการสนับสนุนในภาพรวมของรัฐ เพราะทุกคนทํา
อาชีพอิสระ แตขาราชการทําตามระเบียบ ฉะนั้นตองใชกฎระเบียบ กฎกติกาและขาราชการไมไดปรับมา
นานแลว ในสวนของเอกชน 15,000 บาทปรับไปแลว บางคนจางหนาที่ระดับลางเงินเดือน 6,000 - 7,000
บาทอยูไมไหว จะทํากันอยางไรไปวากันอีกที เงินประชาชนยกไดอยางไร ทุกภาคสาขาวิชาชีพ เรื่องภาษีนิติ
บุคคลทําอยางไรใหเกิดความเปนธรรมมากขึ้น การปฏิรูปขาราชการ ปฏิรูปการศึกษาเดี๋ยวไปเตรียมพูดกัน
ตรงโนน ขาราชการจะเขมแข็งอยางไร บริหารจัดการอยางไรไปวามา การศึกษาทั้งระบบ
สําหรับนโยบายปฏิรูปวันที่ 9 จะเปดตัวชี้วัดเรื่องปฏิรูปที่สโมสรทหารบก เชิญทุกพวกทุกฝาย อยา
บอกวา ไมมา ไมมาตองฟงใหหนอย แลวแตทานก็สมัครมา ไมไดเพื่อประโยชนของกลุมหนึ่งกลุมใด สนช.
เขาไมไดจัดมาเพื่อกลุมนั้นกลุมนี้ เพื่อทหาร ผมยังไมไดสั่งอะไรใหทหารสักอยางเลย ผมไมใชสิ่งที่เปน
ขนาดนี้ มาทําใหฝายใดฝายหนึ่งไมทํา เพราะจะเสียเปลาไมทราบจะทําไปทําไม ใหเกิดความทั่วถึง คนสวน
นอยตองไดรับการดูแลที่เปนธรรม เจาหนาที่ทํางานไดสะดวก ไมใชเพิ่มอํานาจหนาที่อยางเดียวไปไลลาฆา
ฟนจับกุม จับไหวหรือไม ถามวาประชาชนมีมาตรการอื่น รวมมือลดปญหาตองใชกฎหมายนอยลงตองไป
แบบนั้น
เรื่องพลังงานสาธารณูปโภคพื้นฐานภาษี ชวยเหลือผลผลิต บางทีสื่อเสนอขาวเปนตอน ไมได
นําภาพใหญ ที่ผมพูดมาทั้งหมด เอามาตัดตอนพูด เอาเฉพาะบางชวง อันนี้ไมใช ทําไมไมฟงใหจบ เสนอให
จบ อธิบายใหจบ เรื่องขาวเขาวาแบบนี้มา และปลูกไปจนกระทั่งขาย ไมใชเอาเรื่องปลูกมาอยางเดียว ตี
เรื่องปลูก ตีเรื่องขายอีก ตีเรื่องคุณภาพ ตีเรื่องทุจริต สรุปวาไมตองปลูกขาวกันหรือไม ไปหาวิธีการนําเสนอ
ใหม

การปฏิรูปประเทศ เชิญทุกคน ขอใหมารวมมือกับเราในการทํางาน ระยะตอไปจะทําใหดี
เหมือนเดิม
ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ

