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พลเอกประยทุธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต/ิผูบ้ัญชาการทหารบก กล่าวในรายการ 
"คืนความสุขให้คนในชาติ" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 

22  สิงหาคม  2557 เวลา 20.15 น 
 

สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนที่รักพบกันอีกครั้งเช่นเดิม ขอบคุณที่ทุกท่านได้กรุณาติดตามรับฟัง และเป็น
กําลังใจให้ผมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตลอดมา 
ทุกครั้งที่เราพบกัน อยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราคิดและเราทําออกไปนั้น บางครั้งอาจจะดูเหมือนยังไม่เร็วเท่าที่ควร
พอที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างของประเทศได้ อยากจะเรียนว่ามีปัญหาความทับซ้อนกันมากมาย ทั้งในด้าน
การเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเหล่านั้น มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาประเทศ ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในทุกมิติ 

พวกเราจึงอยากขอความร่วมมือ ขอร้องบรรดาผู้ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจที่พยายามจะต่อว่าหรือต่อต้าน โดยเลือกที่
จะพูดคําว่า ประชาธิปไตย โดยการคืนอํานาจและเลือกต้ัง หรือกล่าวคําตําหนิติเตียน ทําใบปลิว บัตรสนเท่ห์ 
ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค ให้ร้ายการกระทําอันเป็นเจตนาดีของพวกเรา ผมไม่ทราบว่าจะทําไปเพื่ออะไรยังคงมีการ
ซุ่มซ่อน หลบเลี่ยง ดําเนินการในลักษณะที่มีการปกปิดซ่อนเร้นอยู่ตลอดมา และผมทราบมีการประชุมกันอยู่
หลาย ๆ ที่ด้วยกัน โดยเป็นคนกลุ่มเดิม ๆ พูดจากันว่าอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย กับการที่
จะขับเคลื่อนประเทศในวันข้างหน้า หรือการปฏิรูปของพวกเราผมพูดอยู่เสมอแล้วว่าเราก็อยากสร้าง
บรรยากาศการปรองดอง ในการที่จะปฏิรูปประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ให้ได้ แต่หลายคนก็มีความ
พยายามที่จะนําพากลับไปสู่สถานการณ์ไม่ปกติอีกต่อไป โดยใช้คําว่าประชาธิปไตย การเลือกต้ัง โดยที่ไม่เห็น
ว่าประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์ เกิดความไม่ปลอดภัย ขาดความน่าเชื่อถือจากสังคมโลก การกระจายรายได้ที่ไม่
เป็นธรรม การทุจริตผิดกฎหมาย มีการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเอารัดเอาเปรียบ
ผู้คนโดยใช้ทุกวิธีการทั้งผิดและถูก เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเชื่อมั่นในการกระทําดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่
ถูก เกิดประโยชน์ต่อประชาชน ซึ่งก็คงเกิดได้เฉพาะบางพวก บางกลุ่ม บางพื้นที่เท่านั้น ไม่ทั่วถึงและไม่
แก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนได้เลย ตลอดระยะเวลายาวนานในอดีตที่ผ่านมา 

ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ การบริหารจัดการเรื่องน้ําทั้งระบบ การแก้ปัญหาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ทันสมัยพร้อม
ต่อการให้บริการ การเตรียมการรองรับประชาคมอาเซียน การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้
แล้วจับต้องได้ในระยะยาว การแก้ปัญหาหนี้สินประชาชน การเข้าถึงทรัพยากรแหล่งเงินทุนของประชาชนที่
ย่ังยืน ในการบริหารจัดการที่ผ่านมาเหมือนเราดูภาพถ่าย รูปถ่ายในภาพยนตร์ เหมือนนํามาให้ดูแล้วก็จบไป
เหมือนหนังจบ หรือปิดหนังสือก็ไม่เห็นรูปอีกต่อไปจะเป็นชิ้น ๆ ไม่เกิดความต่อเนื่องทั้งระบบ ทั่วถึงและยั่งยืน 

เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําอะไรที่จับต้องไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากนัก มาบริหารจัดการให้ได้ เช่น การ
บริหารจัดการพลังงานอย่างไร้ทิศทางที่ชัดเจน มียุทธศาสตร์ระยะยาวและอีกหลาย ๆ เรื่องที่เมื่อเราเข้ามา
ควบคุมอํานาจในการบริหารราชการได้ตรวจสอบพบสิ่งเหล่านี้ บ่ันทอนความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยมา
อย่างต่อเนื่อง การศึกษา  สาธารณสุขที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอและยั่งยืน ผมใช้คําว่ายังไม่เพียงพอและ
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ย่ังยืน บางอย่างก็ดีอยู่ บางอย่างก็ยังไม่ย่ังยืน ผมอาจจะต้องก้าวล่วงในการทํางานของทุกฝ่าย ทั้งข้าราชการ 
ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายการเมืองอยู่บ้าง เพราะท่านรู้ว่าปัญหาประเทศอยู่ที่ไหน เพียงแต่แก้ไขอะไรยังไม่ได้ ตราบใด
ที่ยังมีผู้บริหารข้าราชการบางคน บางส่วน บางพวก ยังมีผลประโยชน์ในการบริหารราชการ เพราะฉะนั้น
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็จะลดลงไปตามลําดับ ผมไม่ได้หมายถึงทุกหน่วย ทุกคน ก็มีบางคนบางส่วนเท่า
นั้นเอง แต่เป็นผลกระทบโดยรวม เป็นเหมือนลูกโซ่ พอตรงนี้พลาด ตรงนี้ไม่ดี ตรงนี้ผิด ก็ทําให้สิ่งที่อาจจะดีอยู่
แล้ว ถูกถ่วงดุลดึงลงไปด้วย อันนี้อยากจะเรียนให้ทราบ 

เรื่องที่ผมกล่าวไปทั้งหมด เราน่าจะมองว่าถ้าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านั้น ยังเดินหน้าต่อไปด้วยการเป็น
ประชาธิปไตยแบบเดิม ก็น่าจะทําให้ประเทศไทยเสียหายเป็นอย่างยิ่งในอนาคต ทําให้การพัฒนาประเทศช้าลง
ตามลําดับ 

จากผลดําเนินงานที่ผ่านมาของ คสช. ระยะที่ 1 ประมาณ 3 เดือน มีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหามาใน
ระดับหนึ่ง ไม่อยากให้ทุกอย่างเป็นในลักษณะไฟไหม้ฟาง คือทําแล้ว แก้ไปแล้ว ระหว่างที่เราเข้มงวดอยู่ก็ดู
เหมือนจะดี แต่พอเราไปทําเรื่องอื่นที่มีปัญหามากมาย เรื่องเก่า อํานาจเก่า ผู้มีอิทธิพลเก่าก็จะเข้ามาอีก 
พยายามที่จะกลับเข้ามาแก้ไขอีก กลับไปเป็นแบบเดิมอีก โดยใช้กระแสสังคม โดยใช้กระแสของประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย ผมไม่เข้าใจว่าคนเหล่านี้ จิตใจทําด้วยอะไร พยายามจะทําให้คนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
มีรายได้น้อยเข้าใจผิด และยกประโยชน์แต่เพียงส่วนน้อย ผิดกฎหมายหรือละเมิดความสงบเรียบร้อยของสังคม
ให้กับประชาชนเป็นจุดอ้าง และกอบโกยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ไป และแบ่งปันส่วนน้อยให้กับผู้ที่ทําผิด
กฎหมายดังกล่าว โดยมีประชาชนเหมือนกับเป็นตัวประกัน อันนี้ต้องขอร้องให้เลิกซะที เช่น การท่ีเราไปจัด
ระเบียบในสังคมเหล่านี้ ก็ยังมีคนพยายามที่จะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิม การปรับปรุงทางเท้า การปรับปรุง
การค้าขาย ปลีก ขายย่อยตามถนนหนทางก็ไปจัดระเบียบกันมาให้ได้ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคงต้องไปหา
แนวทางที่เหมาะสม ทําอย่างคนที่ยากจนจะไม่เดือดร้อน หาที่ขายให้ใหม่หรือกําหนดกติตาต่าง ๆ ให้ชัดเจนใน
บางพื้นที่ ก็ไปหาวิธีการทําให้ได้ คสช. กําหนดนโยบายไปแล้ว ฉะนั้นทุกคนต้องหามาตรการดําเนินการให้ดี
ที่สุด ทั้งระยะสั้น ระยะยาวไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในการกระทําผิดกฎหมาย 

การปรองดองและการปฏิรูป ในระยะที่ 2 ซึ่งเราพึ่งจะเริ่มต้นตอนนี้อย่าเพิ่งตําหนิติเตียนกันมากนักเลย ใน
เรื่องของตัวบุคคล วันนี้ถ้าดูในโซเชียลมีเดีย ดูในสื่อ ก็แทบจะไม่มีคนดีเหลืออยู่แล้วในสายตาของสังคมวันนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะให้โอกาสของคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเข้ามาแก้ไข ถ้าคน
ที่เขาเคยทําไม่ดีก็เป็นโอกาสให้เขามาแสดงให้เห็นว่า ถ้าทําดีจะทําได้อย่างไร เพราะเราจะมีการบริหารจัดการ 
และควบคุมด้วยระบบธรรมาภิบาล เพราะอย่างไรเราต้องอยู่ร่วมกันต่อไปให้ได้ 

ด้านเศรษฐกิจ สัปดาห์ที่แล้ว ผมพูดไปแล้วว่าเรามีทั้งวิกฤติและโอกาส ทําอย่างไรจะให้วิกฤติเป็นโอกาสให้ได้ 
ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ต้องพัฒนาตนเองทั้งความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์ ความ
เข้าใจซึ่งกันและกันรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรยั่งยืน 
ผลิตผลต่าง ๆ การค้าขาย ฉะนั้นเราต้อง เตรียมตัวรับความเสี่ยงให้พร้อม เราก็มีหลักการอยู่แล้วใช่หรือไม่ 
เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกัน 
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โดยมีความรู้คู่คุณธรรม ความรู้สําคัญในทุกวิชาชีพ ทุกอาชีพต้องมีความรู้ คําว่ามีคุณธรรมคือไม่ไปเบียดเบียน 
ไม่ไปรังแก ไม่ไปขูดรีดกับผู้ที่มีรายได้น้อย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน การทําค้าขาย การผลิตสินค้าต่าง ๆ ต้อง
เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคและคู่ค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันนี้
สิ่งที่เรามีอยู่คือความเข้มแข็งของทุกภาคการผลิต การปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยขึ้น ก็ต้องไปดูว่าจะทํา
อย่างไรถึงจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงการผลิตก็ต้องมีเงินทุนให้ไปทําการ
ปรับปรุงในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น SME ในเรื่องของการลงทุนขนาดใหญ่ BOI และกองทุนต่าง ๆ ของรัฐ อันนี้ก็
ต้องพยายามช่วยกัน ต้องนําคนทุกคนเข้าหาทรัพยากรให้ได้จะเข้าไปอย่างไร จะมีวิธีการเฉลี่ยแบ่งปันกัน
อย่างไรให้เกิดความพอเพียงเกิดขึ้น และค่อย ๆ สร้าง ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไป ก็จะดีขึ้นไปตามลําดับ ถ้าทุกคน
ยังคงยึดถือการผลิตที่เชิงปริมาณมากเกินไป โดยไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยี ไม่มีการขยายประสิทธิภาพในการ
ผลิตให้ดีขึ้น ให้มากขึ้น ให้ทันสมัยขึ้น ก็จะถอยหลังไปเรื่อย ๆ เราจะสู้เขาไม่ได้ สินค้าเราจะสู้เขาไม่ได้ ถ้าเขา
มาเห็นว่าการผลิตออกมาเป็นแบบนี้ เขาก็ไม่เชื่อถือ เราต้องช่วยกันเร่งปรับปรุงให้ได้โดยเร็ว รวมกลุ่มกันให้ได้ 
พ่ึงพาอาศัยกันบ้าง อยากให้เป็นธุรกิจของคนไทยในประเทศของเราเอง สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจที่
ดําเนินการโดยคนไทยให้เข้มแข็งขึ้น เตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขันในเวทีโลก ในการค้าขาย 
การดําเนินการด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช. เราพยายามปรับปรุงแก้ไขในเรื่องที่เร่งด่วนไป
บ้างแล้ว เรื่องใหญ่ ๆ สําคัญ ๆ ที่มีผลผูกพันกับหลาย ๆ อย่างต้องไปแก้กันในสภาปฏิรูป หรือสภานิติบัญญัติ 
เราไม่ควรที่จะไปออกคําสั่ง หรือประกาศต่าง ๆ เพื่อที่จะไปหาวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดเรื่องนั้นเรื่องนี้ กลุ่มหนึ่ง
กลุ่มใดได้ 100% เป็นการชั่วคราวเท่านั้น แต่การที่จะทําให้เกิดความย่ังยืนถาวรคงต้องไปแก้ในสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ(สนช.) ในคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพราะเราต้องการทํากฎหมายทุก
อย่างให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกหมู่เหล่า คนไทยทั้งประเทศ วันหน้าเราต้องกลับเข้ามาสู่การเป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ มีการเลือกต้ังที่ทุกพวกทุกฝ่ายพอใจ เราต้องพยายามปรับแก้สิ่งเหล่านั้น น่าจะดีกว่า
การให้ คสช. แก้ด้วยความรวดเร็ว โดยใช้กฎหมายพิเศษมากนัก เราต้องดูว่าที่ผ่านมานั้นจากระบบการเมือง 
การบริหารประเทศที่มีการทับซ้อน ก้าวก่ายกัน ระบบต่าง ๆ นั้นมีหรือไม่อย่างไร ผมคิดว่าทุกคนคงไม่มีใคร
อยากทําไม่ดี อยู่ที่ใครจะกํากับดูแล ใครจะควบคุมการใช้อํานาจให้ถูกต้องได้มากน้อยเพียงใด ทุกคนต้องมา
ช่วยกัน นั่นคือปัญหาสําคัญเพื่อจะนําพาประเทศชาติไปข้างหน้า 

ฉะนั้นวันนี้อย่างพึ่งมาติ ให้ร้ายกันต้ังแต่ยังไม่ได้ทําอะไรหรือทําไปบ้างแล้ว จะถูก  จะผิด จะดี จะไม่ดี 
กฎหมายต้องตัดสินมา เมื่อจะแก้ไขเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีปฏิบัติให้เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าเรา
จะไปยกโทษให้ยังไม่มี ทําไม่ได้หรอก คนผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย อันนี้มีไว้สําหรับคนทุกคนที่ผิด
กฎหมาย 

ผลการดําเนินงานในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านความมั่นคงก็คงเป็นเรื่องการแก้ปัญหาที่ดินทํากิน อันนี้เป็น
ปัญหาของประชาชนหลายแสนคน อาจจะเป็นจํานวนล้านด้วยซ้ําไปท่ีไม่มีที่ดินทํากิน ฉะนั้นปัญหานี้ผมได้
มอบหมายให้ฝ่ ายความมั่นคง  คสช .  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจัดต้ัง
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คณะทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินแบบบูรณาการให้ได้ เป็นแนวคิดเฉย ๆ ว่าเราอาจจะพิจารณาได้หรือไม่
ว่านําพ้ืนที่ของรัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ป่าเสื่อมโทรมไม่สามารถฟื้นฟูได้แล้ว พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้
ประโยชน์จะทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถจะมาหารายได้ ทํามาหากินร่วมกัน ถ้าเป็นพื้นที่ป่าก็ต้องดูแลป่า 
ปลูกป่าไปด้วย แต่กรรมสิทธ์ิยังเป็นของรัฐ ไม่เป็นโฉนดของใครทั้งสิ้นเป็นของรัฐอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าจะ
ทําอย่างไรเขาจะเข้ามาทํากิน ผมเคยพูดเรื่องคิบบุตซ์ (Kibbutz) ในประเทศอิสราเอล เขาก็ทําแบบนี้ที่เขามี
น้อยมาก ฉะนั้นเขาก็จัดเป็นกลุ่ม ๆ ขึ้นมา เป็นนิคมเล็ก ๆ ขึ้นมา ไปดูแลร่วมกัน รัฐลงทุนให้แบ่งปัน
ผลประโยชน์กันไป ถ้าเราไม่มีที่แล้วเราไปแบ่งที่ทุกคน ๆ เมื่อไหร่จะพอ ไม่พอแน่นอน ถ้าทําเป็นกลุ่มแบบนี้
และไปหาพื้นที่ของรัฐเข้าไปทํา แต่ไม่ใช่ไปทํากินอย่างเดียว ต้องปลูกป่าไปด้วย ถ้าใช้พ้ืนที่ป่า ป่าที่เสื่อมโทรม
แล้วก็ทําเป็นป่าเศรษฐกิจ คําว่าป่าเศรษฐกิจคือมีทั้งไม้ยืนต้น มีทั้งไม้ที่ต้องอนุรักษ์ และมีไม้ที่เก็บผลประโยชน์
ได้ เช่น อาจจะเป็นป่าผสมกันทั้ งป่ายาง ป่าไม้ ยืนต้น คือไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์ได้อย่างเดียว ป่า
สมบูรณ์ 100% ประชาชนยากจน ประชาชนไม่มีที่ทํากิน ก็ไม่ได้ทั้งหมด ทําอย่างไรเราจะจัดระเบียบตรงนี้ได้ 
แต่ผมไม่ได้หมายความว่าให้ไปบุกรุกป่าใหม่เพิ่มเติม ทําอย่างไรป่าที่ฟ้ืนไม่ไหวแล้ว แต่ยังเป็นพื้นที่ป่าอยู่
เหมือนเดิม แต่เป็นป่าเศรษฐกิจ กําลังให้ไปทดลองไปคิดกันมาว่าจะหาทางกันอย่างไร และนําไปสู่การปฏิรูป
หรือการดําเนินการใน สนช. กันต่อไป มีกฎหมายหลายข้อ ป่าสมบูรณ์ปัจจุบันขออย่าบุกรุกอีกเป็นอันขาด 
จากขอบป่าเดิมที่มีพ้ืนที่บริเวณเดิม ถ้าบุกรุกเข้ามา ต้องตีพ้ืนที่ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นแนวป่าอยู่ และตรงนี้รุกเข้า
มาถึงตรงนี้ ในส่วนของตรงนี้ต้องไปใช้วิธีการแก้ปัญหาทั้งนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ อย่างที่ผมว่าคือรัฐศาสตร์ 
และยังเป็นป่าอยู่เหมือนเดิม แต่อาจจะมีปัญหาที่ประชาชนต้องเดือดร้อน ทําอย่างไรประชาชนจะอยู่กับป่าได้ 
หลาย ๆ ที่เป็นแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง
ทําไว้แล้ว เช่น ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ คําว่าป่าชุมชน ผมว่าน่าจะไปปรับมาทําเป็นป่าเศรษฐกิจจะได้หรือไม่ ถ้า
ป่าชุมชน ก็บ้านใคร บ้านมัน หมู่บ้านนั้น หมู่บ้านนี้ ช้ีตรงนี้ ตรงนั้นเป็นของตรงนั้น ก็เป็นป่าเศรษฐกิจไปเลย 
คนในพื้นที่ก็ทําได้ มาดูแลได้ อีกส่วนหนึ่งก็มาแบ่งปันให้อีกส่วน ได้หรือไม่ยังไม่ทราบต้องไปดูข้อกฎหมายอีก
และดูความเหมาะสม และดูว่าจะทําให้การบุกรุกป่ามากขึ้นหรือไม่ ถ้าประชาชนยังบุกรุกอยู่เหมือนเดิม ทํา
อะไรก็แก้ไม่ได้ ถ้าประชาชนยากจนอยู่ก็แก้ไม่ได้อีก บังคับใช้กฎหมายก็ทําไม่ได้ ฉะนั้นเรียนอีกครั้งอยู่ในขั้น
การหารือ การพูดคุย ใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นก็ว่ามา ว่าควรจะเป็นอย่างไร ผมก็รับฟังทั้งหมด 

สําหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขณะนี้ได้ดําเนินการไปแล้ว  8 แสนกว่าราย ทั่วประเทศ 
จะเห็นได้ว่ามีการขึ้นทะเบียนชัดเจนขึ้น ปัจจุบันก็กําลังดําเนินการร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการ
เตรียมการ พิสูจน์ยืนยันสัญชาติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะจัดทําพาสปอร์ตให้ถูกต้อง เรามีกําหนดเวลาไปแล้วชัดเจน 
เพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการแรงงานได้ ป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการต้องร่วมมือ 
จดทะเบียนการประกอบการค้าท่านให้เรียบร้อย ซึ่งจะได้มาย่ืนความต้องการ เราจะได้รวบรวมทั้ง Demand 
Supply ให้สอดคล้องกัน ไม่ใช่นํามามาก ๆ เข้า นํามาจดทะเบียนมาก ๆ และกระจัดกระจายไปทําอะไรก็ไม่
ทราบ ท่านต้องสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการของท่านด้วย และรองรับแรงงานพวกนี้ ถ้าท่านพัฒนา
สถานประกอบการให้ทันสมัยขึ้น ใช้เครื่องจักร เครื่องมือเทคโนโลยีมากขึ้น คนที่เข้ามาก็ต้องมีการปรับปรุง
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คุณภาพเพิ่มช่างฝีมือแรงงานต่าง ๆ เข้ามาหรือรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยากให้รับช่างฝีมือ หรือที่จบวิชาชีพ
ในประเทศไทยทํางานในโรงงานของท่าน เราจะได้ไม่เสียคนพวกนี้ไปทํางานต่างประเทศ และเราจะเหลือ
แรงงานที่ไม่มีคุณภาพ อันนี้ต้อง 

  

ช่วยกันคิดช่วยกันทํา เราจะเปิดรับลงทะเบียนถึง 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น หลังจากนั้นจะเป็นการพิสูจน์
สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2558 อย่าให้เกินนั้นก็แล้วกัน 

เรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ ได้มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และส่วนราชการต่าง ๆ ไปรวบรวม
กฎหมายที่จะต้องปรับปรุงให้ทันสมัย เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอรัปช่ัน ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาการค้ามนุษย์ การป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์ป่าและ
ซากสัตว์  ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนต่าง ๆ ขณะนี้ได้ส่งให้
ฝ่ายกฎหมาย คสช. พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และนําเข้าสู่ สนช. เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยต่อไป 

ปัญหาบางประการ คนไทยอาจจะไม่ค่อยทราบ หรือไม่ค่อยได้สนใจ แต่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติเป็นอย่าง
มาก เช่น ปัญหาการค้างาช้าง ซึ่งอาจจะมีงาช้างในประเทศ ผมว่าจํานวนน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นงาช้างที่นําเข้า
มาจากต่างประเทศ ลักลอบเข้ามา เป็นงาช้างแอฟริกาบ้าง หรือจากอื่น ๆ จะเห็นขนาดที่ยาวใหญ่ อันนี้คือ
ปัญหาสําคัญที่จะส่งผลกระทบต่ออนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพัน ธ์ุ  ที่พวกเรารู้ จัก กันในชื่อ  CITES ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย  หรือที่ เรียกกันว่า  IUU 
Fishing ปัญหาการค้ามนุษย์ ที่มีการปรับลดระดับประเทศไทยจาก Tier 2 เป็น Tier 3 หรือTier 2.5 เดิม
มี Tier 2 เราถูกลดมาเป็น 2.5 วันนี้มาเป็น Tier 3 แล้ว เราต้องพยายาม จะทําอย่างไรให้ย้อนกลับขึ้นไปให้ได้ 
ตรงนี้จะเป็นภาระผูกพันที่เกิดจากกลไกในการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของประชาคมโลกทั้งสิ้น 

ที่ผมพูดมาทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้มีผลผูกพันทั้งสิ้น กฎหมายระหว่างประเทศทุกด้าน ท่านต้องแก้ไข วันนี้แก้ไข
อย่างไร แก้ไขในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน มี
งบประมาณ มีผลสถิติการจับกุมดําเนินคดีในแต่ละเรื่องที่เป็นความสนใจของประชาคมโลก ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ 
ทําให้เป็นรูปธรรมได้ เราก็สร้างการรับรู้ ความเข้าใจไปต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าเรามีความต้ังใจในการ
แก้ปัญหา สิ่งที่เขาลดความไว้วางใจของเราลงไป เขาก็ต้องกลับมาเหมือนเดิม เพราะที่ผ่านมานั้นเราแสดงให้
เขาเห็นไม่ได้ว่าเราได้ดําเนินการเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ต้องตอบได้ในหลาย ๆ เรื่อง กฎหมาย ผู้ปฏิบัติความ
รับผิดชอบ ผลทางคดี งบประมาณที่ใช้จ่ายไป ฉะนั้นถ้าจะตอบต่างประเทศได้ ต้องตอบแบบนี้ ทุกกระทรวง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ และต้องปฏิบัติให้ได้จริงจังด้วย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ตม. กรมศุลกากร อะไรต่าง ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง 
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ในส่วนของการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศในอาเซียน บอกแล้วว่าเรามีมิตร
ประเทศที่ใกล้ชิดรอบบ้านเราใกล้ ๆ ไม่ไปไหน รอบบ้าน ในระยะรอบประเทศเรา 5600 กิโลเมตร มีประเทศที่
เราค้าขาย และมีผลประกอบการเป็นจํานวนมาก จะเห็นได้จากผลการค้าชายแดนในแต่ละห้วงรายไตรมาสมี
จํานวนสูงมาก วันนี้ถึงมีการปรับปรุงเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการปรับปรุงถนนเส้นทาง ด้านศุลกากร 
ขยายด่าน ขยายพื้นที่คอขวด กําลังทําอยู่ทั้งหมด เพื่อให้มีการค้าขายกับมิตรประเทศให้มากขึ้น 

ขณะนี้ พล.อ.ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ได้เดินทางไปประชุมร่วมคณะกรรมการความ
ร่วมมือระดับสูง ระหว่างราชอาณาจักรไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย  ราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์  ราชอาณาจักรไทย-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และกําลังเตรียมการเดินทางไปกัมพูชาในเร็ววันนี้ 

นายสีหศักด์ิ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานของการประชุมร่วมกับ
นาย Alijandro Solano Ortiz ปลัดด้านการต่างประเทศ ของกระทรวงการต่างประเทศและศาสนาของ
สาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้ประสานงานฝ่ายลาตินอเมริกา  ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้
ประสานงานฝ่ายเอเชียตะวันออกของเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกกับลาตินอเมริกา ระหว่างวันที่ 
19-22 สิงหาคม 2557 คือในช่วงนี้ ที่กรุงเทพมหานคร โดยไทยจะผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศสมาชิก 

งานด้านเศรษฐกิจได้มีการตรวจสอบการระบายข้าว ซึ่งคงจะเหลืออีกไม่มากนัก ก็มีความก้าวหน้าไปตามลําดับ 
อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าจํานวนข้าวจะมีจํานวนอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วประมาณ 80 , 20 เสีย 20 ยัง
มีอยู่ 80 ผมพูดถึงเฉพาะในเรื่องของปริมาณ เป็นการตรวจสอบทางกายภาพว่ามีจํานวนครบหรือไม่ครบ มีเสีย
หรือไม่เสีย แต่เมื่อดูว่าครบหรือไม่ครบแล้วก็จะมีการตรวจสอบของ ปปช. ของคณะกรรมการอื่น ๆ อีก ใน
เรื่องของ DNA ถูกหรือไม่ เป็นข้าวชนิดเดียวกันหรือไม่ ขณะนี้ยังตรวจสอบกันอยู่เพื่อยืนยันชนิดคุณภาพของ
ข้าว 

ฉะนั้น ถ้าอันใดถูกต้องทั้งกายภาพ จํานวน ต่อไปก็เป็นเรื่องของ DNA ข้าวชนิดเดียวกัน ประเภทเดียวกัน 
ไม่เช่นนั้นส่งไปจําหน่ายเขาแล้ว ต่างชาติเขาก็ไม่ไว้วางใจ เขาก็ไม่เชื่อถือต่อไป ผสมไปขายเขา ต้องตรวจสอบ
ให้ชัดเจนขึ้น ถ้าตรวจสอบได้แล้วก็เป็นเรื่องของการเตรียมการสู่การระบายข้าว 

ปัญหาของเรื่องข้าวผมเรียนแล้ว นอกจากกายภาพเรื่องจํานวน เรื่อง DNA แล้วต้องไปดูเรื่องอื่น ๆ เพราะ
กระบวนการมีมากมาย การรับซื้อ รับจํานํา ราคา การทําสัญญาซื้อขายกับต่างประเทศหรือในประเทศ และ
เรื่องอื่น ๆ อยู่มาก เรื่องการเก็บดูแลรักษาก็มีการตรวจสอบในทุกระบบทุกขั้นตอน ซึ่งวันนี้ยังไม่ออกมา
ทั้งหมด ออกมาเฉพาะเรื่องของการตรวจสอบนับจํานวนข้าวเท่านั้นเอง แต่ที่เหลือทั้งหมดยังคงต้องดําเนินการ
ต่อไป และเป็นการดําเนินการตามกฎหมาย ตามกระบวนการตรวจสอบขององค์กรอิสระก็ว่าไป 

วันนี้เราจะดําเนินการเฉพาะข้าวที่ไม่มีปัญหา คือทั้งที่มีจํานวนครบนี้ คือทางกายภาพ และตรวจทางชีวภาพ 
คือการตรวจทาง DNA ถ้าตรงกัน ชนิดเดียวกัน อยู่ในกลุ่มนี้เดียวกัน เราจะได้ขายข้าวได้จํานวนหนึ่ง ซึ่งเป็น
การระบายข้าว อาจจะไม่มากนัก เพราะว่าเราจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติคู่ค้าเขาด้วย เราไม่ได้
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ทําเพื่อปกป้องให้ฝ่ายใด หรือใครจะไปอ้างผลทางคดี ไม่ได้ทั้งนั้น เพราะเป็นการตรวจสอบทางกายภาพ เพื่อ
การระบายข้าว 

สิ่งที่เราต้องเตรียมการมากในขณะนี้คือ มาตรการรองรับผลิตผลใหม่ เราคงไม่ย้อนกลับไปพูดถึงว่าเราจะ
ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไร ถ้าเราดําเนินการไปแล้ว และแก้ไขตอนนี้คงไม่ได้ ลองทําดูก่อนว่าจะทําได้หรือไม่ 
ถ้าทําได้เกิดความย่ังยืน มีการขายในราคาที่เป็นธรรม ไม่ผูกขาดกัน รัฐไม่ต้องเข้าไปดูแลมากนัก เป็นไปตาม
กลไกของตลาด ก็น่าจะดีกว่าถ้าทําได้ ถ้าทําไม่ได้ก็ไปว่ากันอีกครั้งหนึ่ง ขอร้องอย่าเพิ่งมาประท้วงร้องเรียนใน
ขณะนี้เลย มีหลายอย่างที่มีผลผูกพันกันมากนัก เช่น เราต้องช่วยกันดูแลปรับปรุงคุณภาพให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น 
มีพันธ์ุข้าวที่ดีปลูก และการสี การผลิตออกมาจะต้องไม่ปลอมปนกัน ไม่นําข้าวนอกประเทศมาปนในประเทศ 
จะได้เกิดการแข่งขันเสรีได้ ทุกประเทศในโลกเขากําลังทําอยู่ เรื่องการตรวจสอบ เวลาเราไปขายเขา ตอนไปให้
เขาดู ถูกต้องทุกอย่าง แต่พอตอนส่งให้เขาไป ก็ขอร้องว่าอย่าไปปลอมปน ทําให้ประเทศเสียหาย และอีก
หน่อยก็ไม่มีใครมาค้าขายกับเรา ก็เดือดร้อนไปถึงชาวนา เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ มีปัญหาไปหมด ราคาจะได้ไม่
ตก ผลผลิตต่าง ๆ ก็ไม่ตก ในอนาคตกันใกล้ต้องเตรียมการเรื่องข้าว 

ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์จัดประมูลข้าวในสต็อกของรัฐ ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อเป็นอย่างมาก มีผู้ร่วมย่ืน
ซองเสนอราคารวม 49 ราย ชนิดข้าวสารที่ประมูลในครั้งนี้ ทั้งข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวขาว 15% ข้าวเหนียว
ขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวปทุมธานี และปลายข้าวขาวเอวันเลิศ โดยการเปิด
ประมูลข้าวในสต็อกของรัฐครั้งนี้ได้จัดทําหลักเกณฑ์การประมูลให้มีความโปร่งใสในทุกขั้นตอน โดยผลการ
ประมูลของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ได้มีมติอนุมัติให้ขายข้าวได้เป็นปริมาณ
ทั้งสิ้นรวม 73,200 ตัน มูลค่าประมาณ 737 ล้านบาท ข้าวทั้งหมดต้องมี DNA ตรงกัน อยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มให้
ชัดเจน และเป็นข้าวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เป็นข้าวในประเทศ มีเอกชนยื่นซองรวม 11 ราย 

การแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ตอนนี้มีต้ังแถวกันแล้วรอจะมาร้องเรียน ถ้าราคาตกตํ่ากว่า 50 ก็พยายาม
จะไม่ให้ตํ่ากว่า 50 อยู่ในขณะนี้ พยายามอย่างยิ่ง เราไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลาเดินทางมา และไม่ได้อะไร
กลับไป เพราะเรายังไม่มีเงินให้ท่าน ของเก่าก็ยังอยู่ ของใหม่จะทําอย่างไร เราต้องพยายามจะทําอย่างไรให้เกิด
การแข่งขั้น ทําอย่างไรจะทําให้เกิดประโยชน์จากยางให้มากขึ้น อันนี้กําลังแบ่งการแก้ปัญหาออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกเป็นการเตรียมระบายยางในสต็อกจากโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ซึ่งรับซื้อมาจากท่าน
สมัยที่ผ่านมา รับซื้อมาเป็นจํานวนมาก ราคาสูง ขายไม่ออก ขายไม่ได้ เพราะราคาบิดเบือน ไปขายใครได้ ถ้า
ซื้อมาราคาสูง ๆ ข้างนอกราคาตลาดเขาไม่ใช่เท่านั้น ต้องมาเก็บสะสมไว้ ก็ขาดทุน ขายไม่ได้ 

ขณะเดียวกัน รุ่นใหม่ก็เรียกร้องจะเอาเท่าเก่าอีก แล้วจะเป็นไปได้อย่างไร ก็นึกไม่ออกเหมือนกัน ต้องแก้กัน
ทั้ง 2 อย่าง อย่างแรกคือ เราต้องแก้ไขจะทําอย่างไรยางเหล่านี้ หรือยางใหม่จะใช้ในประเทศเป็นหลักได้ และ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางดิบให้ได้ โดยไปเชื่อมต่อกับ BOI เชื่อมต่อกับโรงงานต่าง ๆ ที่มีการผลิต
ยางไปทําถนน ไปทําถุงมือเป็น ที่ใช้ปริมาณยางให้มาก ๆ เราจะได้นํายางในสต๊อกมาใช้ในประเทศให้ได้ บริษัท
ต่าง ๆ ที่มาทํายางก็ต้องอุดหนุนยางของเรา อันนี้ต้องแก้ระเบียบ แก้กฎต่าง ๆ มากมาย อันนี้เป็นสิ่งที่เรา
กําหนดแนวทางในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ทั้งมาตรการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ แนวทางจัดการสต็อก
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ยาง มาตรการบริหารจัดการในช่วงฤดูกาลผลิต ได้แก่ แนวทางยกระดับราคาเพิ่มสภาพคล่องด้านการตลาด 
แนวทางเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลผลิต มาตรการพัฒนายางพาราเพื่อความย่ังยืน ได้แก่ การปรับโครงสร้าง
ด้านการตลาด แนวทางในการหาตลาดส่งออกใหม่ วันนี้หลายประเทศปลูกเอง หลายประเทศไปลงทุนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน ทําให้ราคายางหรือความต้องการยางไทยลดลง ต้องเข้าใจตรงนี้ เราต้องมาช่วยตัวเองบ้าง 

นอกจากการใช้ยางในประเทศแล้ว แนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง ควบคุมพ้ืนที่การปลูกยางให้
ลดลง ต่อไปอาจจะกรีดยางไม่ได้ อาจจะต้องไปทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นไม้ผลิตภัณฑ์ยางพารา ต้องช่วยกัน ถ้า
เราจะขายยาง ๆ อย่างเดียว ยางดิบอย่างเดียวก็เป็นอยู่แบบนี้ยังไงก็ตก ฉะนั้นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกร การลดพื้นที่การเพราะปลูก ไปปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกอย่างอื่น ๆ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทําการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดทํา
ร่างยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า เป็น Road map คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มัน
สําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน และอ้อย ได้เสนอคณะอนุกรรมการร่วมจัดทํายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืช ตาม
ประกาศ คสช. ฉบับที่ 116/2557 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เพื่อให้การขับเคลื่อนสินค้าเกษตร อาหารและ
พลังงานทดแทนจากสินค้าเกษตรของพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้าดังกล่าวเกิดความสมดุล เข้มแข็งและมั่นคง มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่ย่ังยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ 

ขณะนี้ทราบว่าทางบริษัท China Oversea Investment Service Limited สนใจนําเข้ามันสําปะหลังจาก
ไทยราว 20,000-30,000 ตันต่อเดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี ขณะนี้ก็ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลทางบริษัท
อยู่ว่าเป็นอย่างไรจะทําสัญญากันอย่างไรเป็นไปได้หรือไม่ ก็กําลังอยู่ในขั้นตอนการติดต่อกันอยู่ 

ผลิตผลการเกษตรอื่น ๆ เช่นกัน น่าเป็นห่วง บอกแล้วว่าปลูกมากราคาก็ตก ปลูกมากก็ไม่รู้จะไปขายใคร ปลูก
มากรับซื้อมาจากประชาชน แล้วเราก็ขายไม่ได้น่าเป็นห่วง ทั้งพืชไร่ พืชสวน ผลไม้ เรามีการผลิตจํานวนมาก 
วันนี้ราคาก็ตก แข่งขันกัน บางอย่างคุณภาพก็ไม่ได้ ราคาก็ตกอีก ฉะนั้นต้องแก้ทั้งระบบ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระทรวงเกษตรฯ ต้องเข้าไปดูแลในพื้นที่เพาะปลูกอย่างใกล้ชิด ให้คําแนะนํา สนับสนุนการปรับเปลี่ยน การ
ปลูกพืชให้เหมาะสม กติกา สัญญา ระเบียบข้อบังคับ ภาษี ต้องแก้ทั้งระบบ 

ฉะนั้น การทํางานเกี่ยวกับผลิตผลการค้าขาย ต้องเกี่ยวพันทั้ง 3 กระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรฯ ดูแลเรื่องการ
ผลิต กระทรวงพาณิชย์ค้าขาย กระทรวงการคลังเก็บภาษี 3-4 กระทรวงต้องเกี่ยวข้องกันในการวางแผนตั้งแต่
ปลูก ต้ังแต่ผลิต แปรรูป ขาย กระทรวงการคลังก็ต้องไปดูกฎ กติกาว่าภาษีจะทําอย่างไร จะได้ผลประโยชน์
ตอบแทนรัฐเท่าไร บางอย่างต้องสร้างแรงจูงใจ อันนี้คือสิ่งสําคัญที่ต้องคุยกันมากกว่าการที่จะดูว่าพอราคา
ตกตํ่าแล้วต้อง Subsidize ผมว่าแล้วเมื่อไหร่จะพอ เงินก็ไปทําอย่างอื่นไม่ได้อีก ทุกคนต้องการหมด ต้อง
รถไฟฟ้า ต้องการรถทางคู่ ต่าง ๆ แหล่งน้ํา แต่เงินทั้งหมดต้องมา Subsidize ของเหล่านี้เป็นตลอดระยะเวลา
ที่ยาวนานที่ผ่านมา ที่เราต้องการอย่างอื่นก็ไม่เกิดความทันสมัย ก็ไม่ได้ต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลง เพื่อที่จะเพิ่ม
ทางนี้จะได้ทันเวลาที่เราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน AEC ด้วย 
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การตรวจสอบ Demand Supply การจัดทําฐานข้อมูลต้องทันสมัยทั้งความต้องการ การผลิต ต้องสมดุลกัน 
เพียงพอ สมดุล มีตลาด มีคุณภาพ ไม่ใช่เน้นปริมาณแต่ราคาตํ่ามาก ไม่ได้ต้องจัดสรรกันให้เหมาะสมกันทั้ง
ระบบ ผลประโยชน์ที่เราให้ได้ตอนนี้ ถ้าให้ได้ตอนนี้ก็เกิดโทษในวันหน้า ก็เกิดการต้องใช้เงินกู้ ต้องชําระหนี้ ที่
วันนั้นผมไปแถลงงบประมาณ บางคนบอกทําไมต้องไปใช้หนี้อีก ก็ต้องใช้เขายืมเงินก้อนนั้นเขามามาทําตรงนี้ 
มา Subsidize ไป ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องนําอันนี้คืนเขา และก็กู้เข้ามาใหม่อีก เป็นอยู่แบบนี้แล้วเราจะ
ทําอย่างอื่นได้อย่างไร อันนี้ต้องแก้ให้ได้โดยเร็วส่วนราชการ ประชาชนต้องเข้าใจ ซึ่งต่อไปนี้ผมได้กําชับไป
แล้ว 3-4 กระทรวงหลัก ต้องรับผิดชอบให้ได้ จะมาทําคนละชิ้น คนละส่วนไม่ได้ ปลูกเท่าไรก็ปลูกไป พอจะ
ขายกระทรวงพาณิชย์ก็รับไป กระทรวงการคลังก็แล้วแต่จะขายอย่างไรก็ได้ ไม่ได้ต้องมาทําด้วยกัน เพราะเรา
จัดทํางบประมาณเป็นลักษณะการบูรณา ท่านต้องทํางานให้ต่อเนื่องกัน ฉะนั้นการกํากับดูแลของรัฐบาล ของ
คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะต้องตามติดเรื่องพวกนี้ 

พ้ืนที่เพาะปลูกใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องซื้อ กระทรวงพาณิชย์ก็อย่าไปซื้อ ทุกคนต้องมีขื้นทะเบียนให้เรียบร้อย 
ต้องไม่บุกรุกที่ป่า ไม่ใช่ใครมาขายอะไรก็ซื้อหมด เราต้องควบคุม ถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเป็นที่ของตัวเองมี
โฉนด มีใบอนุญาตต่าง ๆ ก็ซื้อไม่ได้ อีกหน่อยคนเหล่านี้ก็ไม่กล้าที่จะไปบุกรุกป่ามาปลูกพืชเหล่านี้ เพราะไม่รู้
จะไปขายใคร ผิดกฎหมาย ตํารวจจับ ต้องเข้มงวด ให้สอดคล้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย คนจนจะทําอย่างไร 
พ่อค้าคนกลางจะทําอย่างไร ข้าราชการจะช่วยกันอย่างไร ทั้งหมดเป็นระบบทั้งสิ้น ฉะนั้นที่มาเหล่านี้ต้อง
ถูกต้อง หลายกระทรวงต้องประชุมหารือกันให้เป็นระบบโดยเร็ว 

เรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการพลังงาน คสช. เห็นชอบให้เดินหน้าโครงการลงทุนของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการการใช้งานที่มากขึ้นจาก
ภาคประชาชน ภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม ที่เรามีการขยับขยายตัวมากขึ้นตามลําดับ 

ทั้งนี้ เราต้องการให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าต่อไปในอนาคต ว่าต้องวางแผน 5 ปี 5 ปี 5 ปี เรามี
ความต้องการไฟฟ้าเท่าไหร่ในภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน จะได้วางแผนได้ว่า จะสร้างโรงไฟฟ้าอย่างไร 
สร้างที่ไหน สร้างแบบไหน อันนี้ต้องเป็นยุทธศาสตร์ มีมาตรการระยะสั้น ระยะยาว ทําอย่างนี้ ไม่ใช่สั่งได้เลย
ทุกเรื่อง ไม่ได้ ทั้งวันนี้ก็ได้วันนี้ วันหน้าก็ไม่ได้อีก ฉะนั้นต้องจัดทํายุทธศาสตร์ให้ชัดเจนขึ้น ระยะยาวให้ได้ โดย
ได้อนุมัติโครงการที่สําคัญเร่งด่วนก่อน เพราะต้องใช้เวลา ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่าน ในการที่จะต้องไป
ทดแทนของเก่า เช่น โครงการโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 ที่จะหมดอายุการใช้งานลง
ภายในปี 2560 อันนี้ใกล้จะหมดแล้ว จะมองว่าอีก 3 ปี ไม่ได้ เพราะการที่จะขยายต่าง ๆ หรือปรับปรุง
เครื่องจักร เครื่องมือ ต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ 

วันนี้ก็อนุมัติไปก่อนเป็นการเร่งด่วน แต่ไปทําให้ถูกต้อง ให้โปร่งใสเป็นธรรมในการจัดซื้อ จัดหา โครงการขยาย
ระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าภาค
ตะวันตกและภาคใต้ เราก็มีการส่งไฟฟ้าจากภาคกลาง ภาคตะวันตกไปภาคใต้อยู่แล้ว แต่จําเป็นต้องปรับปรุง
ระบบส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า 2 แฟต 3 แฟต ต้องทําให้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เพื่อเสริมความม่ันคงระบบไฟฟ้า 
ป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าไม่เพียงพอในภาคใต้ 
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การจัดสร้างโรงไฟฟ้า เราก็ไปส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในการขออนุมัติลงทุนเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะ 
โรงไฟฟ้าจากพลังงานอื่นที่ไม่ใช้น้ํามันหรือแก๊ส ตอนนี้ก็อนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 3-4 โรงไฟฟ้า เพื่อให้มีการ
ใช้พลังงานจากขยะ หรืออื่น ๆ ที่เป็นพลังงานทดแทน อันนี้เราก็ให้นโยบายไปว่าสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ทําให้เกิด
ความทันสมัย เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีมลพิษ เหล่านี้ได้รับการพิจารณา
ใน BOI เข้ามาก่อน หรือการสนับสนุนใด ๆ ก็ตาม จากภาครัฐเราจะมุ่งเน้นอย่างนี้ เพราะที่ผ่านเราไม่ได้
กําหนดชัดเจนว่าจะทําอะไร ที่ไหนอย่างไร เมื่อไหร่ ก็เกิดปัญหาทับซ้อนกันมาอยู่ตลอด 

วันนี้เรื่องโรงไฟฟ้าต้องเดินไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2553-2573 ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 ที่ให้ประเทศไทยได้มีปริมาณกําลังการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย
ในอนาคต วันนี้ต้องดูว่าเราจะผลิตไฟฟ้าเองได้เท่าไหร่ เราจะรับซื้อจากภายนอกเท่าไหร่ ใช้พลังงานทดแทน
เท่าไหร่ พลังงานหมุนเวียนทางเลือกอีกเท่าไหร่ ต้องเป็นตัวเลขออกมาให้ได้ แล้วเดินไปตามน้ัน ปีนี้จะทํา
อะไร 5 ปีจะเกิดอะไร อีก 5 ปี จะเกิดอะไรต้องวางอย่างนั้น จริง ๆ แล้วทุกเรื่อง ต้องวางแผนงานอย่างนี้ จะได้
ไม่ได้ปัญหาความไม่ย่ังยืน ปัญหาว่าไม่เป็นธรรม ก็มุ่งไปสู่การทุจริตอีกต่อไป ผมก็บอกว่าการต้ังโรงไฟฟ้าต่อไป
ต้องกระจายไปทุกภาค ไม่ใช่มารวมกันอยู่ในนิคม รวมกันอยู่ภาคกลางอย่างเดียว และลากสายไฟฟ้าส่งไปจาก
ข้างบน ไปข้างล่างไม่ได้ อนาคต 5 ปี 10 ปี ต้องมีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กขนาดย่อมที่จะใช้เพียงพอในแต่ละภาค 
โดยท่ีอย่างน้อยก็แก้ปัญหาเรื่องปัญหาไฟฟ้าดับได้เป็นการชั่วคราว บางอย่างซื้อต่างประเทศมาก็ซื้อไป แต่ถ้า
เขาไม่ส่งเมื่อไหร่ เขาตัดท่อแก๊สเมื่อไหร่ เราต้องอยู่ได้โดยที่ไม่ได้อยู่ในความมืด ทําอย่างไร ไปคิดมา 

เรื่องขยะเป็นความจําเร่งด่วน ได้อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการในเรื่องของการกําจัดขยะนําร่องใน
พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการดังกล่าวจะนําขยะไปผลิตไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีแปลงขยะมูลฝอยเป็น
เชื้อเพลิง ด้วยการเผาในเตา เตาของเรามีปริมาณความร้อนสูง ถ้าสูงไม่พอก็เผาไม่หมด มีมลพิษออกมาข้าง
นอกอีก จากข้อมูลของสํานักงานสิ่งแวดล้อมระบุว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณการผลิตขยะ 1,200 
ตันต่อวัน แต่วันนี้สามารถกําจัดขยะได้เพียงประมาณ 700 ตันต่อวัน ดูว่าต่างกันอยู่แล้ว เกินมา 500 ตันต่อวัน 
จะทิ้งที่ไหน ตอนนี้มีขยะเก่าขยะใหม่รวมมาทั้งหมด  300,000 ตัน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในขณะนี้ ถ้า
หากเราตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้านี้ได้ ถ้าต้ังโรงขยะนี้ได้ ก็จะมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ และสามารถรองรับขยะ
สําหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มเติม 300 ตันต่อวัน ดีกว่าเดิม ที่เหลือที่เกินอยู่ ก็จะย้ายหาที่ฝังกลบ ซึ่งสามารถ
รองรับขยะได้ทั้งสิ้น 760,000 ตัน ในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้กําชับแล้วว่าไปทําที่ไหนก็ตามจะต้องไม่ทําให้เสีย
บรรยากาศ เสียภูมิทัศน์ หรือทําให้เกิดมลพิษ ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ สร้างงาน สร้างรายได้จากการ
แยกขยะ คัดขยะหรือกิจกรรมใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับโรงงานต่าง ๆ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่แถวนั้น ต้องขอความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในพื้นที่ ภาคประชาชนในพื้นที่ช่วยสนับสนุนด้วย ถ้าท่านต่อต้าน ท่านไม่ให้ใช้พ้ืนที่ 
จะไปทิ้งที่ไหน ขยะตอนนี้ 300,000 ตัน ท่านจะนําไปถึงไหน ก็กองเป็นภูเขาไปเรื่อย ๆ สักวันก็กองไม่ได้แล้ว 
ไปทางกว้าง ไปเรื่อย ๆ ที่เท่าไหร่ก็ไม่พอ ก่ีร้อยไร่ก็ไม่พอ แต่ถ้าเรามีโรงงานกําจัดขยะ  แยกขยะให้ชัดเจน 
และไปผลิตไฟฟ้าออกมาก็จะหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ธุรกิจที่เกี่ยวกับขยะ ต่างประเทศเขาร่ํารวย ประชาชนก็มี
ความสุข อย่าไปรังเกียจว่าเป็นสิ่งน่ารังเกียจ จริง ๆ แล้วมีคุณค่า มีประโยชน์ 
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วันนี้มีคนอีกจํานวนมากที่ทํามาหากินเลี้ยงชีพ เลี้ยงชีวิต เลี้ยงครอบครัวจากขยะ ทุกท่านทราบดี  โรงงานที่
จัดต้ังขึ้นมาใหม่ ประเด็นสําคัญต้องรับผิดชอบต่อชุมชน ประชาชนโดยรอบ ให้มากขึ้นรอบโรงงาน เช่น 
เข้มงวดเรื่องระบบ มาตรการกําจัดของเสีย ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปิดไป หรือจัดต้ังมาต้องแสดงให้เห็นถึงมาตรการ
ควบคุมมลพิษ มาตรการกําจัดน้ําเสีย ต่าง ๆ ต้องแก้ไข ต้องเตรียมการต้ังแต่ต้น ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่อนุญาต ขอให้
กรมควบคุมมลพิษ และในส่วนที่ตรวจสอบต่าง ๆ เหล่านี้ ของกระทรวงอุตสาหกรรมไปตรวจสอบให้ดีขึ้นด้วย 
โรงงานเก่าก็ช่วยกัน ท่านต้องไปตรวจ ไม่ใช่ตรวจแต่ใหม่ ตรวจเก่าด้วย เก่าไม่มีประสิทธิภาพก็ปิดไป ต้อง
พัฒนาสร้างใหม่ หรือปรับปรุงเทคโนโลยี ไม่มีเงินก็หาเงินกู้ เงินมาหมุนเวียน ท่านไม่พัฒนาเลย ท่านก็ปล่อย
โทรมไปเรื่อย ๆ แต่ท่านก็มีรายได้จากการผลิตไปเรื่อย ๆ แต่สังคมเดือดร้อนท่านต้องเข้าใจ 

เรื่องอื่น ๆ ที่สําคัญคือเรื่องของการเดินสู่ประชาธิปไตยในอนาคตของประเทศไทยคือการปฏิรูปและการ
ปรองดอง ทุกคนก็เป็นห่วงถึงความต่อเนื่องในการทํางาน ในการปฏิรูปของ คสช. และรัฐบาลในวันนี้ ถ้าวันนี้
ท่านสังเกตบางคนอาจจะลืมแล้ว บางคนอาจจะไม่ได้สังเกต บางคนก็ยังสับสนอยู่ ท่านอย่าไปมองอะไรที่
จะต้องแก้ยาก ๆ ต้ังแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา สิ่งแรกที่ท่านสังเกตผมได้ออกมาพูดทําความ
เข้าใจกับท่านมาโดยเปิดเผย ทุกเรื่อง กระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ก็ ออกมาชี้แจงเป็นระยะ ๆ ท่านก็ต้องฟัง 
พูดไปแล้วไม่ฟัง พูดไปแล้วก็ลืม พูดไปแล้วไม่สนใจก็มีปัญหาตลอด ไม่เช่นนั้นผมจะมาพูดทําไม พูดแล้วเหนื่อย
เปล่า ไม่ใช่ ผมไม่ได้มาฉายหนังให้ท่านดู มาเชียร์กันและจบ ๆ ไป ผมมีความสุขไม่ใช่ 

ฉะนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ เมื่อก่อนท่านเคยได้ยินหรือไม่ว่ามีพูดเป็นเรื่อง ๆ พูดมาก ๆ เหมือนผมพูด 
อธิบายท่านมีหรือไม่ ไม่มี ลักษณะการทํางานทุกคณะออกมาอย่างเปิดเผย มีหรือไม่ ไม่มี การวางแผนงาน การ
จัดทํางบประมาณร่วม บูรณาการส่วนราชการต่าง ๆ มีหรือไม่ ไม่มี วันนี้มีแล้ว ผมถึงพูดได้เสียงดัง พูดได้เต็ม
ปาก แต่ต้องไปดูว่าผลผลิตประสิทธิผลที่จะเกิดมา จะเกิดได้หรือไม่จากที่เราวางแผนไว้ จัดทํางบประมาณไป 
จะเกิดได้หรือไม่ เมื่อแผนงานโครงการเกิดต้องไปดูขั้นตอนการปฏิบัติการกํากับดูแลอีกระดับหนึ่ง ไม่ใช่สั่งไป
แล้วต้องเป็นแบบนี้ เป็นแบบนั้น แล้วถ้าไม่เป็น คนสั่งรับผิดชอบอีก ไม่เป็นธรรมเหมือนกัน ไปทบทวนใหม่ว่า
กระบวนการมีอะไร บางอย่างแก้ไขได้ก็สั่งได้ บางอย่างแก้ไขไม่ได้ต้องไปสั่งให้ทบทวนทําแผนงานโครงการ
ขึ้นมา นําเข้า สนช. สภาปฏิรูป เข้า ครม. ก็ว่าไป เขาบริหารราชการกันมาแบบนั้น ไม่ได้คิดอะไร อยากจะทํา
อะไรก็สั่งไปก็ไม่ได้เหมือนเดิม 

วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่ผ่านมา บ้านเมืองก็สงบเรียบร้อย ชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการค้าต่าง ๆ ที่
เขาเคยไปไหนมาไหนไม่ได้ มีแต่การประท้วง มีการใช้อาวุธต่อกัน บ้านเมืองสกปรก ไปไหนมีแต่ความขัดแย้ง 
วันนี้เขาชื่นชมทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย คนต่างชาติเขาบอกว่าวันนี้ดีกว่าเดิมมาก บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทุก
คนเชื่อฟัง เคารพกฎหมาย ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ภูเก็ต ที่เราปรับปรุงไปแล้ว เขาก็ช่ืนชม ไม่คิดเลยว่าภูเก็ต
จะสวยงามขนาดนี้ เมื่อมีชายหาดขาว ๆ ทรายสวย ๆ ไม่มีร้านค้าไปขว้าง เขาก็อยากจะมามากขึ้น เขาก็จะ
กลับไปบอกคนที่บ้านเขาให้มามากข้ึน เพราะว่าสวย บ้านเรามีของสวย แต่ถูกปิดบังด้วยบรรยากาศที่ไม่สวย 
เพราะเรามีคนที่มีรายได้น้อย เพราะว่าเรามีคนที่มีรายได้น้อย ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะไปรังเกียจคนรายได้
น้อย แต่ต้องหาทางว่าจะให้เขาไปขายที่ไหน ให้เขาไปทําอะไรกิน เอาแต่ไล่ ๆ อย่างเดียวแต่ไม่มีที่ ก็ลําบากไป
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แก้ให้ครบระบบ เห็นหลาย ๆ พ้ืนที่เขาบอก เขาไปจัดที่ขายให้ เมื่อคนมาเที่ยวก็จะมีรถมารับต่อไป ไปซื้อของ 
ใครจะเล่นน้ําชายหาดก็เล่นไปก่อน ถึงเวลามีรถมารับไปซื้อของที่ศูนย์ขายของ ขายสินค้า ผมว่าก็ดี ไม่ใช่ไล่ไป
หมด ไปไหนก็ไปกลับบ้านไป แต่มันก็คือปัญหากับคนยากจน คนรายได้น้อย ก็มีการกระทบกระทั่งกับ
เจ้าหน้าที่ การใช้กฎหมายก็มีปัญหา มีการประท้วงผมว่าต้องแก้ใหม่แล้วนะ ไปหาวิธีการทํามา 

วันนี้การสัญจรไปมา รถติดธรรมดาทุกประเทศติดหมด ถ้าในเมืองใหญ่มีประเทศไหนรถไม่ติดบ้างมาบอกผมซิ 
ผมก็ไปมาหลายประเทศก็เห็นรถติดเหมือนกัน ถ้าช่ัวโมงเร่งด่วน เช้าเย็น กลางวัน ก็ไม่เห็นจะติด เช้าก็สัญจร
ไปมา ธรรมดา แต่ติดขัดด้วยการประท้วง ด้วยการปิดถนน ด้วยการจํากัดการใช้รถใช้ถนนเรื่องที่ผ่านมาเลยทํา
ให้ติดมากกว่าเดิม วันนี้ก็อย่าบ่นเลยครับรถติด  รถมากไง คนก็มีสตางค์มากขึ้น ซื้อรถมากขึ้น เพราะฉะนั้นถ้า
ซื้อแล้ว เงินสดก็ไม่เป็นไร ถ้าซื้อเงินผ่อนแล้วนํามาคืนไม่ได้ก็อย่าพ่ึงไปซื้อ ฉะนั้นรัฐต้องมาดูในเรื่องของการให้
การบริการให้มากข้ึน การบริการสาธารณูปโภค ขสมก. (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) มาไงจะหารถใหม่ได้
แค่ไหน เส้นทางจะปรับอย่างไร รถไฟฟ้าความต่อเนื่องจะทําอย่างไร ที่จอดรถจะทําอย่างไร เหล่านี้มันไม่ได้
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ก็ยังเป็นปัญหาอย่างนี้ เราจะมีรถไฟฟ้าก่ีสายก็ไม่รู้ เราจะมี ขสมก. มีรถที่
ทันสมัยก่ีคันก็ไม่ทราบ เราจะมีอะไรดี ถนนกี่เส้นไม่ทราบแต่ถ้าทั้งหมดยังไม่เกื้อกูลซึ่งกันและกันคนก็ใช้รถอยู่
แบบนี้ คนที่ใช้รถไฟฟ้าก็ใช้รถไฟฟ้า คนใช้รถก็ใช้รถ แต่ถ้าการให้บริการของรัฐดีขึ้นคนก็ใช้รถน้อยลง การขับ
รถยนต์ก็น้อยลง ถนนจะติดน้อยลง แต่ต้องทําอย่างไร เพราะบ้านบางคนไม่ได้อยู่กับรถไฟฟ้า เขาก็ต้องขับรถ
มา มาจอดรถ เราต้องมีที่จอดรถให้เขา เขาขึ้นรถไฟฟ้าต่อ เพราะรถไม่ติดดี เขาก็นั่งรถมา เย็นขึ้นรถกลับบ้าน 
ขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์ประจําทาง และลงมาขับรถจากที่จอดรถกลับบ้านประหยัดน้ํามันด้วย 

วันนี้ยังไม่ครบ ไม่ต่อกันทั้งหมด สร้างรถไฟฟ้าก็ไม่มีที่จอดรถ ไม่มีที่ที่จะไปต่อจากตรงนี้ไป บางคนเขาขึ้นรถตั้ง
หลายทอดใช่หรือไม่ อันนี้ผมก็เคย เด็ก ๆ ผมก็เคยขึ้นรถเมล์อยู่แล้ว ก็รู้อยู่ว่าความยากลําบากขึ้น 3 ต่อ 4 ต่อ 
ก็เปลืองเงินอีก แต่รถไฟฟ้าการขนส่งทางรางนี้ ประหยัดที่สุด ฉะนั้นรัฐต้องทําอย่างไรให้การขนส่งทางรางให้
การบริการได้อย่างแท้จริง วันนี้เราต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน เข้าอกเข้าใจกันเห็นใจกันให้มากขึ้น ผมพูดไป
หลายครั้งแล้ว บางคนก็ยังพูดอยู่ยุยุงปลุกป่ันอยู่ และวันนี้ประชาชนเราก็ฉลาดขึ้นมากแล้ว ไม่ยอมให้ใครมา
ช้ีนําก็ยังมีอยู่บ้าง ที่พยายามอีก พยายามจะใช้เขาอีกต่อไป พยายามใช้ประชาชนอีกต่อไป วันนี้ที่เราทําถึงวันนี้ 
3 เดือน นี่อนาคตแล้วมีอนาคตแล้ว ถ้าท่านไม่ทําจะมีอนาคตหรือไม่ แล้วท่านจะเริ่มปฏิรูปเมื่อไร ที่ผ่านมา
หลายฝ่ายก็อยากจะปฏิรูป เห็นด้วยปฏิรูปรวมกัน หลายฝ่ายนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมา อีกฝ่ายบอก
ปฏิรูปก่อน อีกฝ่ายบอกปฏิรูปหลังเลือกต้ังก็ไม่ยอมกันอีก วันนี้ทําให้เกิดการปฏิรูปแล้วท่านยังบอกว่า แบบน้ี
จะปฏิรูปได้อย่างไรจะสําเร็จหรือไม่ มันจะทําได้หรือ 1 ปี มันก็ดีกว่าที่ไม่ได้ทําใช่หรือไม่ 

ฉะนั้นทําเถอะครับ ทํามันจะเสร็จแค่ไหนก็ว่ามา แบ่งขั้นตอนให้ถูกต้องระยะสั้น ระยะยาว ระยะต่อไป ถ้าท่าน
ไม่มาที่สภาปฏิรูป แล้วท่านเรียกร้อง ถึงเวลาท่านบอกไม่รู้ไม่ได้เข้า ไม่ได้ร่วมมันจะไปปฏิรูปได้หรือไม่ ความ
ขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ก็เกิดขึ้นอีกอยู่ดี ถ้าทุกคนรักและสามัคคีไม่บ่อนทําลายซึ่งกันและกัน ไม่คอยจับผิด
จับถูก ทุกอย่างก็ดําเนินไปในวิถีทางปกติ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าใครจะไปใช้วิธีที่พิเศษอื่น ๆ อีก ถ้าดีอยู่แล้วใคร
อยากจะทํา ใครอยากจะใช้ ผมไม่เคยบอก ผมเองทําถูกทั้งหมดหรือผิดทั้งหมด เพราะผมมีเจตนาอันบริสุทธ์ิ
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ของผมในการที่จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกับประเทศชาติบ้านเมือง ผมยังยอมรับในการกระทําของผมเอง แล้ว
ทําไมบางคนยังไม่รับในความผิดพลาด ในความบกพร่องและแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังว่ากล่าวทุกวัน มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ทุกวัน บางเรื่องผมพูดไปแล้ว บางเรื่องสั่งไปแล้ว แก้ไขไปแล้ว ก็ยังวิจารณ์อยู่เหมือนเดิม เรื่อง
เดิมไม่เคยฟังผมเลย นี้ไม่น่าจะดีนะ 

วันนี้ต่างชาติเขาเข้าใจปัญหาเรามากขึ้น ทั้งอาเซียน ทั้งตะวันตก ตะวันออก ก็ว่าไปเขาเข้าใจเรามากขึ้น 
การค้าขายเป็นปกติแล้ว เริ่มจะมากขึ้น เขาบอกว่าบ้านเรามีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งการเมือง ความมั่นคง ความ
ปลอดภัย ชีวิตทรัพย์สิน แต่เขาก็ไม่สามารถจะพูดได้เต็มที่ว่าเห็นด้วยกับ คสช. แต่หลักการของเขา เขามี
หลักการของเขาอยู่แล้ว แต่หลายคนอยู่ประเทศไทยมานาน เขาเข้าใจดีที่ค้าขายมา เขาบอกว่าเขาเกิดความ
มั่นใจมากขึ้นในขณะนี้ 

อดีตผู้นําประเทศของไทยท่านหนึ่งที่เป็นนักประชาธิปไตย นักสิทธิมนุษยชน ผมขออนุญาตไม่เอ่ยช่ือท่าน ก็
เคยพูดไว้ว่าไม่มีใครสนับสนุนรัฐประหารอยู่แล้ว แต่ก็เห็นด้วยในการเสริมสร้างประชาธิปไตยใหม่ของใหม่ให้
ย่ังยืน ฉะนั้นไม่อยากให้ทุกคนมาพูดว่ารัฐประหารว่าดีไม่ดีอย่างไร เพราะเกิดขึ้นมาแล้วทํามาแล้ว ก็ต้องคอย
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดี ๆ ในระยะเวลาอันสั้น ในระยะเวลาที่เราต้องปฏิรูปนี้ 
น่าจะดีกว่า ดีกว่าที่จะต่อต้านต้ังแต่แรกไม่อย่างนั้นมันเสียเวลาเปล่า เสียทุกอย่างเลย 

  

สําหรับหัวข้อในการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน ในหัวข้อมีเรื่องปลีกย่อย เช่นการเมือง ผมบอกแล้วว่ามีข้อย่อย 4 – 5 
ข้อข้างในหลายอย่างด้วยกันในนั้น การศึกษาหรือพลังงานก็ต้องมีหลายอย่างทั้งกฎหมายทั้ง การผลิตการ
จําหน่าย ราคา มากมาย ต้องไปปฏิรูปไปคุยกันมา ถ้ามีเรื่องอื่น ๆ อีกที่ท่านบอกว่ายังไม่มีหัวข้อนี้แล้วท่าน
บอกว่าไม่สําเร็จ มันไม่ใช่ ผมบอกไงว่ามีเรื่องอื่น ๆ อีก ไง อ่ืน ๆ ไปคุยกันสิครับนึกอะไรไม่ออกใส่อ่ืน ๆ ไป ถ้า
เขาเสนอเพิ่มเติมเข้ามาในอื่น ๆ อ่ืน ๆ ก็จะแยกเป็นเรื่องนี้ เรื่องโน้นเพิ่มมาอีกทีไม่เข้ากับ 10 หัวข้อนี้พูดไป
หลายครั้งแล้ว อย่ามาโจมตีกันเรื่องนี้อีก นะ 11 เรื่องจะครบได้อย่างไร ก็ข้อที่ 11 อ่ืน ๆ นี้อีก 100 เรื่องก็ได้ 
ถ้าท่านจะนํามา 100 เรื่องก็เถียงกัน นานหน่อย ฉะนั้นอย่าไปกังวล อีกอันหนึ่งก็ไปกังวลว่าจะครบหรือไม่ครบ 
ทําอย่างไรจะทันหรือไม่ทัน อยู่ที่ใครก็อยู่ที่ สภาปฏิรูป อยู่ที่คนเข้ามาร่วมสภาปฏิรูป ก็ไปตําหนิติติงกันว่าผู้เข้า
มาเป็นคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ถูกเลือกไว้แล้ว ผมจะไปเลือกใคร เราคัดสรร
มาทั้งหมด คาดว่าเป็น 1,000  2,000 3,000 คน ที่ประมาณการในขณะนี้  วันนี้ขึ้นมาเป็น 500-600 คนแล้ว 
วันก่อนผมเห็น 486 คน วันนี้น่าจะเกือบ 600-700 อันนี้คือมาสมัครส่วนกลาง ทั้งหมดนี้คืออาจจะคัดเลือกให้
เหลือ 550 คน จากนั้นจะคัดเลือกให้เหลือ 173+77 คน 77 นี้มาจากจังหวัด การคัดสรรจังหวัดก็บอกอีก บอก
ว่าเลือกคนไว้แล้ว เขาก็ต้ังคณะกรรมการคัดสรรไว้ใช่หรือไม่ ถ้าเขาทําไม่ดีเขาคงไม่เสี่ยงหรอกผู้ว่าราชการ
จังหวัด อัยการ ศาลที่เขาเกี่ยวข้องในการดําเนินการคัดสรรนี้เขาคงไม่กล้าเสี่ยง เขาจะไปชี้นํา คนโน้นคนนี้มา 
เด๋ียวเขาโดนฟ้องวันหลังคุ้มค่ากับเขาไหม ผมว่าไปดูมาใหม่อย่าพูดกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อย ฉะนั้น 173+77 ก็
เป็น รวม 250 คน 
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การเลือกคนเข้ามา ในเมื่อเราตั้งกลุ่มไว้ 11 กลุ่ม คนที่เข้ามามีหลากหลายประเภท หลายความรู้ หลาย
คุณสมบัติเราก็ สมัครมาคนนี้ก็สมัครมา คณะที่หนึ่งเท่าที่จําตัวเลขได้ ประมาณ 50-60 คน คณะที่สอง 30 คน 
คณะที่สาม 20 คน คณะที่สี่ 10 อะไรแบบนี้ เขาก็สมัครตามคุณวุฒิของเขาตามวาระของเขา เขาถึงมาลงหัวข้อ 
ไม่ใช่นําใครมาแล้วมาคัด ทั้งหมดจะทําได้อย่างไร ถ้าคนไม่มีความรู้เลย 11 เรื่อง ใครก็ได้ตัวแทนตรงนี้มาก็ไม่
เข้าใจอีก ฉะนั้นเขาก็ สมัครของเขามาเอง โดยนิติบุคคลเป็นคนส่ง สมาคม มูลนิธิ อะไรที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายก็ไปส่งมาแล้วมา คัดเลือก นี่คือส่วนกลาง ในส่วนของตรงโน้นก็เช่นกันเขาก็ไปสมัครที่จังหวัด จังหวัด
เขาก็ไปใช้วิธีการในการคัด สรรเขาออกมา แต่เขาจะระบุออกมาว่า สมัครด้านอะไร ฉะนั้น 1 คน จังหวัด
อาจจะเหนื่อยหน่อย เพราะว่า คัดมา ต้องรู้เกือบทุกเรื่อง เพราะว่าถนัดเรื่องอะไร เรื่องหนึ่งเป็นพิเศษที่เหลือก็
ต้องพอรู้มาไปรวบรวม อ่านมาว่า กลุ่มเขา ต้องการอะไรนั้นเป็นการเก็บข้อมูล ซึ่งมันมีอยู่แล้วข้อมูลที่ศูนย์
ดํารงธรรมข้อมูลที่สํานักงานปฏิรูปของ คสช. ที่ต้ังไว้ เดิมหรือ กอ.รมน. (กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรไทย) ผมว่ามันมีหมด ท่านนําไปศึกษาเอง ไม่ใช่มาตัวเปล่า ไม่มีข้อมูลไม่มีพ้ืนฐาน ไม่มี
ความรู้อะไรเลย แต่ท่านอยากเป็น สปช. ถ้าแบบนี้ไปไม่ได้ท่านไปดูตรง นั้นมากกว่าถ้าท่านเก่งท่านดี เขา
คัดเลือกท่านอยู่แล้ว จาก 5 คน จะมาเลือกให้เหลือ 1 คน เป็น 77 คน ในส่วนกลาง เมื่อสักครู่บอกไปแล้วจาก
ทั้งหมดเป็น 1,000 ก็มาเหลือ 550 คัดเหลือ 173 ในส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันต้องสมัครให้ตรง  มาแต่ละเรื่อง 11 
เรื่อง ถ้าไม่สมัคร กลุ่มที่ 1 มาก ถ้ากลุ่มอ่ืนน้อยก็ต้องปัดที่เกินมาใส่ตรงนี้ แต่วิธีการทํางานไม่ใช่ว่าทุกคน
มาแล้วพูดเรื่องเดียวกัน คนละเรื่องสองเรื่องแล้วจะไปไม่ได้เขามารวมกันได้ 250 เขา ก็กําหนดเรื่องเข้ามา แต่
ละคณะก็จะไปศึกษารายละเอียดของตัวเองและมาเสนอในสภา เหมือนคณะกรรมาธิการ สนช. หรือ สส. 
(สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) ก็แล้วแต่ตามหลักกฎหมาย เขาก็ไปศึกษาแต่ละเรื่องของเขาในกลุ่ม 11 กลุ่มนี้และ
มาเสนอในที่ประชุมใหญ่ ประธานสภาปฏิรูปที่รับการเลือกต้ังมาเองก็เป็นผู้ดําเนินการประชุมเพื่อปฏิรูป เมื่อได้
ข้อสรุปมาแล้วถึงจะไปให้ สนช. ออกกฎหมายหรือไปดําเนินการด้วยรัฐบาลอะไรก็ตาม ไม่ใช่ ว่าพูดเรื่องนี้ก็
นํามาพูดเลยทีเดียว พูดไม่จบหรอกแบบนั้น เพราะฉะนั้น 11 เรื่อง 11 กลุ่ม แต่ละกลุ่มไปหาข้อมูล จากของ
ตัวเองมา จากความรู้ที่ตัวเองมีอยู่ คุณสมบัติที่ตัวเองมีอยู่และไปเก็บรายละเอียดเพ่ิมเติม จากในพื้นที่มาส่งได้
ตลอด การส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมในสภาปฏิรูป ส่งตรงสภาปฏิรูปก็ได้ ส่งผ่าน คสช. ก็ได้ ส่งผ่านดํารงธรรมก็ได้ 
ส่งผ่านสํานักงานปฏิรูปก็ได้ สํานักงานปฏิรูป คสช. ที่จังหวัดหรือส่งผ่าน กอ.รมน. ก็ได้ เพราะฉะนั้นจะไปกังวล
อะไรครับ วันนี้ที่ผมมีรายช่ือที่สมัครมายังไม่ได้คัดเท่าที่อ่าน ๆ ดู ไม่รู้จักใครสักคนไม่รู้จักจริง ๆ เป็น
นักวิชาการบ้างพ่อค้าบ้าง มันก็ตรงในแต่กลุ่มของท่านฉะนั้นก็ไปเลือกกันมาสิครับ เด๋ียวคัดสรรเข้าเลือกมา 
กรรมการคัดสรร ก็จะไปบอกว่าเขาเลือกคนของตัวเองไว้แล้ว ผมบอกแล้วไงว่า คสช. หรือใครก็แล้วแต่จะไม่ไป
ยุ่งกับท่าน เรื่องปฏิรูป ท่านต้องมาทํากันเอง มีประธานสภาประชุมและก็หาข้อสรุปมาให้ได้นี้ ผมอธิบายอย่าง
ละเอียดแล้ว เด๋ียวจะบอกว่าไม่รู้เรื่องอีก ในการสมัคร สปช. ใครยังไม่สมัครมาสมัครซะที่ส่วนกลางนี้ ที่ยอด 
550 ที่จะถูกคัดมานี้ถ้ามาเป็น 1,000 ก็สมัครมาอีก ใครอยากสมัคร สมัครมาเดี๋ยวบอกไม่มียอดไม่มีคนโควตา 
คือคนอย่างนี้ชอบพูดใช่หรือไม่ พูดไว้ก่อน และตัวเองไม่สมัครแต่พูด แบบนี้ใช้ไม่ได้ คนพูดจะต้องสมัครมา ถ้า
พูดแล้วไม่สมัครอย่าพูด ส่วนกลางสมัครได้ 2 อย่าง คือสมัคร กกต. (คณะกรรมการการเลือกต้ัง) ได้ เลยหรือ
ไปรษณีย์มาส่ง เขาจะตรวจสอบคุณสมบัติคู่ขนานใน ระหว่างการรวบรวมรายชื่อเพื่อจะไปคัดสรร การ
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คณะกรรมการแต่ละคณะเขาจะไปคัดมาไม่เกิน 50 คน 11 เรื่องก็ 550 ถ้ากรณีไม่ถึง 50 คนแต่ละคณะก็
จะต้องส่งรายชื่อไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของบัญชีอันนี้เป็นเรื่อง ของ กกต. เด๋ียวคงชี้แจงกันอีกครั้งหนึ่งวันที่ 4 
กันยายนนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาโดยผมหัวหน้าคสช.เป็น ประธานครั้งที่ 1 อีก 3 ครั้ง เพื่อจะ
คัดสรรมาให้ได้ภายในวันที่ 22 กันยายน 2557 

ในส่วนของ กกต.ตอนนี้น่าจะส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาประจําจังหวัด เรียงตาม
ตัวอักษร 5 คน มีหลักการพิจารณา จุดเด่น  ประสบการณ์  อาชีพ  สังคมยอมรับ สามารถทําประโยชน์ได้ใน 
สปช.ก็จะส่งรายละเอียดเหล่านี้ขึ้นมา 5 คนก็จะถูกคัดเหลือ 1 คน 

กรณี ข้าราชการจากทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่านก็ต้องสมัคร วันนี้ผมสั่งการไปแล้วด้วย เขาเตียมการอยู่อย่า
พ่ึงไปบอกว่า กระทรวง ทบวง กรม ก็ไม่ส่ง เขาต้องส่งสิครับเพราะเขามีความรู้ในเรื่องนี้ เขาอาจจะอยู่ในแต่ละ
คณะไปเพื่อเป็นข้อมูล เพื่อรับทราบ แล้วจะทําอย่างไรถ้าท่าน ท่านคิดเองโดยประชาชนอย่างเดียวข้าราชการ
ไม่มีเลย คงไม่ได้ จะทําได้หรือไม่ผมก็ไม่รู้ ฉะนั้นถ้ากระทรวง ทบวง กรม ขณะนี้เขาเตรียมการอยู่ที่จะส่งผู้แทน
รับการคัดเลือกด้วย โดยต้องส่งให้ตรงทั้ง 11 กลุ่ม เช่นเดียวกันวันนี้ทุกกระทรวงก็ให้คณะกรรมการ
อนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.) ของตนเองประชุมคัดเลือก เพื่อส่งชื่อเข้ามาอีก ไม่ต้องกลัวว่าจะน้อยมี
มากมายแน่นอน 

การคัดสรรวันนี้ได้สั่งการไปให้กระทรวงมหาดไทยได้ประชุมทางไกลชี้แจงและให้เลขา กกต. มาตอบข้อซักถาม
ด้วย รู้สึกจะทําวันนี้ ถ้าสงสัยก็ถามมาอีกก็จะจัดพูดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเข้าใจและตอบข้อซักถามให้ได้ อย่า
บ่น อย่าเข้าใจเอาเอง ทําให้ทุกอย่างไปไม่ได้ สื่อก็ต้องเข้าใจ เด๋ียวผมจะคอยดูว่า ที่พูดไปแล้วเข้าใจอีกหรือ
เปล่า หรือไม่เข้าใจอีก เพราะฉะนั้นทุกอย่างโปร่งใส กรณีที่ได้รับการคัดเลือก คัดสรรเข้ามาแล้วและให้ปฏิบัติ
หน้าที่แล้วมีการฟ้องร้องกลับมาว่า ไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรม อันนี้เราจะให้เข้ามาก่อน เหมือนกับใบเขียวใบแดง 
ถ้าเขียวก็ทําไปเลย ถ้าแดงเข้ามาก่อนแล้วก็สอบสวนและปลดออกไป ก็คัดสรรมาใหม่ก็แค่นั้นเอง ทําอย่างอื่น
ได้ไหมนอกจากนี้ 

ในเรื่องของผลกระทบการจัดระเบียบ เรื่อง วีซ่ารัน การอุ้มบุญ วันนี้มีคดีมากมายก็เป็นธรรมดาโลกเจริญขึ้น 
การพึ่งพาอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ก็มากขึ้นแต่ทําให้ถูกกฎหมายนี้ทําไม่ได้ซักที เมืองไทย 
วีซ่าท่องเที่ยวที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) แสตมป์ให้ตอนเข้ามามันชั่วคราว หมดอายุ แต่บางคนเขาอยากทํางาน
ต่ออยู่ต่อ ก็เดินทางออกจากประเทศไทยชั่วคราว แล้วเข้ามาใหม่อาจจะวัน 1 หรือระยะเวลาหนึ่งและมา
แสตมป์ใหม่และอยู่ต่ออีกระยะหนึ่งตามวีซ่า นี้เขาเรียกวีซ่ารัน มันก็มีผลตอนจัดระเบียบพูดไปมากมายก็
เกิดผลต่อครูสอนภาษาอังกฤษ พวกวิชาการที่จะมาลงทุน ที่จะมาประชุมมีปัญหาหมด ฉะนั้นกําลังทําในเรื่องนี้
อยู่ต้องแยกแยะให้ชัดเจนขึ้น อันไหนที่เป็นการชั่วคราว อันไหนต้องไปวีซ่ารันหรืออันไหนที่เป็นการท่องเที่ยว
ธรรมดาแยกให้ออกจากกัน วันนี้ได้สั่งการไปแล้วให้มีการผ่อนผัน ขึ้นบัญชีเหมือนกับแรงงานต่างด้าวผู้ที่ทําวีซ่า
รัน ไปขึ้นทะเบียนกับเขาให้ ตม. รับผิดชอบไป และ หาทางแก้ปัญหาให้ย่ังยืน ในอนาคตอย่างที่ผมบอกแล้ว
เมื่อสักครู่ ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวขาดครูสอนภาษาอังกฤษอีก ขาดไกด์ที่มาเสริมอีก 
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ไกด์เราจํานวนคุณภาพก็ยังมีปัญหาอยู่ จํานวนถือว่าเพียงพอ คุณภาพว่าอย่างไร ต่างชาติมาก็หาว่าไกด์
ต่างชาติมาแย่ง เรื่องใหญ่ 

เรื่องการจัดระเบียบ  ปรับปรุงข้อกฎหมายอุ้มบุญวันนี้มีกฎหมายไม่ชัดเจนต้องไปแก้ใน สตช. ในระหว่างนี้ให้มี
การตรวจสอบเป็นไปตามข้อกฎหมายเดิมอยู่บางประการการจะแก้ไขให้ย่ังยืน ในการดําเนินการโดยทันที 
เพราะเกรงว่าวันนี้คนไทย ผู้หญิงไทยที่รับอุ้มบุญแล้วไม่กล้าไปปรึกษาแพทย์ ที่โรงพยาบาล ตัวเองอุ้มท้องอยู่ 
ไม่กล้าไปหาแพทย์กลัวจะถูกดําเนินคดี พอไม่ไปหาแพทย์สุขภาพตัวเองก็แย่ ก็อุ้มบุญอยู่ในท้องไปหาหมอก็ไม่
กล้า คลินิกที่จ้างหรือที่ให้ทําก็ถูกปิด เพราะฉะนั้นอันตรายกับเด็ก ผมสั่งการไปแล้ว ให้ผ่อนผันเป็นราย ๆ ไป 
ไปแสดงหลักฐานให้ชัดเจน ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาล  การบริการทางการแพทย์ของรัฐโดยเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุข ช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วย 

ในเรื่องของการปฏิบัติงานของ คสช. ในช่วงมีรัฐบาลหรือมีการบริหารราชการเมื่อมีนายกรัฐมนตรี (นรม.) มี
รัฐมนตรี (รมต.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็จะบริหารราชการในระบบกฎหมาย และระเบียบปกติ ผมพูดถึง ครม. 
แต่บางอย่างมีปัญหาทับซ้อนจะแก้ไขโดยเร็วยังไม่ได้ โดยกฎหมายปกติ เรื่องนี้ คสช. ครม. จะร่วมมือกัน
ประชุมร่วมกันจัดพิจารณา กําหนดว่าเรื่องใด ควรจะเป็นหลักของรัฐบาลหรือเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการอํานาจ
พิเศษ ในการขับเคลื่อนก็จะจัดทําเป็นนโยบายขึ้นให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานร่วมกัน อะไรที่เป็นเรื่อง
เร่งด่วนต้องใช้กฎหมายพิเศษโดยทันทีก็ให้ คสช. ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน โดยใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญ
ช่ัวคราวที่มีอยู่ หรือจัดต้ังคณะกรรมการเข้าดําเนินการ เช่น การแก้ไขปัญหาคอรัปช่ัน โดยทันที การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาความยากจนระยะสั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
แก้ไขปัญหาบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดระเบียบอ่ืน ๆ ในเรื่องเหล่านี้บางเรื่องแก้ได้เร็ว บางเรื่องเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าก็ต้องใช้อํานาจพิเศษถึงจะเร็วขึ้น แต่อะไรที่ใช้อํานาจปกติได้ ก็ทําไปดําเนินการไปไม่ทับซ้อน
กันแน่นอน พยายามไม่ให้เกิดผลกระทบในกว้าง 

เรื่องการศึกษาเป็นหัวใจของชาติเป็นอนาคตของประเทศ เพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีอยู่หลายประการ การจัดทําหลักสูตร การเตรียมการปรับปรุงเรื่องครู อะไรก็แล้วแต่ที่กระทรวงศึกษาธิการทํา
อยู่ ขณะนี้แต่ผมก็เป็นห่วงเรื่องความเป็นรูปธรรม ท่านต้องทําให้ได้ และให้ได้ทั้งระบบ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ทั้งคุณภาพปริมาณ ความต้องการของแรงงาน ความต้องการของลูกจ้างวิชาชีพ  ท่านต้องกําหนดระยะเวลา 
ประสิทธิผลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว ให้ทันปีการศึกษานี้ให้ได้ ท่านต้องทําให้ได้ ให้เวลาท่านแก้มานานแล้ว 
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องแก้ให้ได้นี่ไงเป็นเรื่องที่บางอย่างต้องใช้อํานาจ คสช. เหมือนกัน ไม่เช่นนั้นทําไม่ได้ซะที 
ผมรู้ว่ายากแต่ท่านต้องทําให้ได้ ประชุมร่วมกัน ลดข้อขัดแย้ง ใช้จ่ายงบประมาณ บุคลากรร่วมกัน เวลาของ
ท่านจํากัด ต้องนําร่องเกิดขึ้นให้ได้โดยเร็วทุกเรื่องที่พูดไปแล้ว สั่งไปแล้วและข้อเรียกร้องของประชาชน 
ผู้ปกครองเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาเรียกร้องมาทําอย่างไรจะเกิดได้ ให้เขาพอใจแต่ไม่ใช่ทําให้
การศึกษามันแย่ลง การศึกษาต้องดีคนก็พอใจ ไม่เดือดร้อน การเรียนพิเศษอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ต้องไปแก้หมด 
เพราะฉะนั้นท่านต้องทําให้ได้โดยเร็ว ให้เวลามานานเต็มทีหลาย 10 ปีแล้ว การศึกษาไทยนี้ ดีก็มี ไม่ดีก็มี ทํา
อย่างไรเราจะดีทั้งหมดได้ อยากให้ทําทุกมิติ การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐท่านทราบดี ว่าใช้จ่ายงบประมาณ
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มากที่สุด มากกว่าทุกกระทรวงแต่การศึกษาเป็นอย่างไร ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร ผลการประเมินเป็นอย่างไร 
เด็กไทยเป็นอย่างไรท่านทราบดี ไปแก้มา 

ประวัติ ศาสตร์ชาติไทย  ประเทศไทย เด็กไทยวันนี้ไม่ทราบว่าบางคนนะ ถามว่ามีก่ีจังหวัดตอบไม่ได้ ผมไม่
เข้าใจ มี 76+1 กรุงเทพมหานครไม่รู้ไม่เข้าใจและมีที่ท่องเที่ยวที่ไหนต่างประเทศไปโน้นไปนี่ ถามว่าเมืองไทยมี
มรดกโลกไหม ไม่ทราบ แล้วมันเป็นคนไทยได้อย่างไร แล้วใครบกพร่อง เวลาไปสอบสัมภาษณ์  ไปต่างประเทศ
หรือไปเรียนต่างประเทศ เขาบอกให้นักศึกษาต่างประเทศเขียนประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของแต่ละชาติ พ่ี
ไทยเขียนไม่ได้ เพราะไม่รู้  ไม่รู้จะเขียนยังไงประเทศไทยเขียน 3 บรรทัด เพราะไม่รู้เลยไม่เคยสนใจ นั้นเป็น
ความบกพร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ท่านต้องให้เขารู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ุของเราเป็นไปเป็นมาที่ไหน ถ้า
เราไม่รู้ตัวเราว่ามาจากไหน เราจะรู้ว่าเราจะทําอะไร ทําอะไรให้ประเทศไทยดินแดนผืนนี้ที่บรรพบุรุษไทยได้
สร้างมาแล้ว ท่านต้องรู้บรรพบุรุษของท่านหรือพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทําอะไรมาบ้าง ความเป็นมาที่
ยาวนานตั้งหลายร้อยปีต้ัง 4 ยุค 4 สมัย มีการต่อสู้รบรากันมากมาย เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการต่อสู่เพื่อรักษา
ผืนแผ่นดินไทย กับรอบ ๆ บ้านอะไรก็แล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ ไม่ใช่นํามาทะเลาะกัน ต้องเรียนรู้บอกว่าถ้า
เรียนไปแล้ว เด๋ียวจะขัดแย้งก็สอนให้เขาไม่ขัดแย้งสิ สอนว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีก สอนว่าต้องเป็นมิตรกันอย่างไร 
แต่ต้องรู้ต่างชาติเขาก็สอนกัน วันหน้าผมติดตามสิว่าเราไปเขียนประวัติศาสตร์ต่างประเทศจะเขียนได้หรือไม่ 
เด็กไทย อาย อายเขานะ บางประเทศเขาเพิ่งเกิดมาในไม่ก่ีปี ไม่ก่ีสิบปีเขาเขียนเป็นหน้า ๆ ผมได้รับรายงานมา
คนไทยเขียนไม่ได้เลย มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นพันปีอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าท่านรวบรวมความรู้เหล่านี้ได้ที่ท่าน
เคยเรียก สปช. ของท่านสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ผมเห็นหนังสือพวกนี้เขียนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย
เขียน 3 บรรทัด สิ่งที่พระมหากษัตริย์ทํา 2 บรรทัด สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นผู้ที่กู้ชาติไทยเมื่อวันนี้
พุทธศักราช (พ.ศ.) นี้จบ 2 บรรทัด สมัยเด็ก ๆ ผมท่องทุกคนท่องหมด ท่านมาอย่างไรเล็กจนโต ทรงต่อสู้อะไร
อย่างไร เราก็ภูมิใจ เราดีใจ วันนี้ก็เลย พันกันไปหมดพันกันไปทั่วหมด เมื่อสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงทํา
สงครามเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย วันนี้พระมหากษัตริย์ของเราก็ต่อสู้ทําสงครามกับความยากจน สมัยก่อน
ท่านไปพัฒนาที่ดิน ที่ทํากิน ทั้งน้ํา ทั้งพืช ทั้งป่า ทั้งอะไรต่าง ๆ เพื่อให้มีที่ทํากินเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นไงคือการทําสงครามของ สถาบันพระมหากษัตริย์ในปัจจุบัน ความยากจนไม่ใช่ว่าทําสงครามกับประชาชน 
ไม่ใช่ไปหาว่าใครทํา 

การเขียนเรียงความ การร่างหนังสือ การสรุปความย่อความ ทําไม่เป็น เขียนหนังสือไม่เป็น วันหลังผมจะให้
ตรวจสอบ เรียกมาตรวจสักทีที่ว่าเก่ง ๆ จะเขียนเรียงความได้ทันผมหรือไม่ เขียนหนังสือทันผมหรือไม่ ก็ไม่ใช่
ผมเก่งแต่ผมฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เขียนหนังสือให้เร็ว อ่านหนังสือให้เร็วจะได้เก็บบรรจุข้อมูลอะไรได้มาก
หัวสมองก็มีมากมาย สมองมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บ มีส่วนหน้า ส่วนซ้าย ส่วนขวา หน้าหลังมีการบังคับควบคุมแต่
ละอย่าง มีความสลับซับซ้อน ถ้าไม่ใช้ก็จะเล็กลงไปเรื่อย ๆ ไม่มีประโยชน์ หัวโตซะเปล่าไม่มีสมอง สมองมีไม่ได้
ใช้อีก เพราะฉะนั้น ต้องสอนให้เขาต้องเตรียมการให้เขา มีข้อมูลให้เขาอย่าย่อมากนัก ความรู้ประวัติศาสตร์ 
พระมหากษัตริย์ 2 บรรทัด มันจะไปเกิดความภาคภูมิใจได้อย่างไร รู้ความเป็นมาของตัวเองได้อย่างไร ต้อง
แก้ไขนะครับ การคิดเลขในใจเหมือนกัน ไม่มีเท่าที่ทราบไม่มีนะ มันทําให้รู้จักการคิดเร็ว ไม่ได้จะเอาคิดเลขไป
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ใช้อย่างไรไปใช้ไม่ได้ใช้หรอก ฝึกสมองให้ทํางานได้คล่องตัวได้มากขึ้น ถ้าท่านไม่หัดคิดก็จะคิดไม่เป็น พอคิดสั้น 
ๆ คิดยาว ๆ คิดไม่ได้ปวดหัว คิดสั้น ๆ พอแล้วจบ การทําแผนงานโครงการทําสั้น ๆ ดีกว่าของเก่ามีปัญหาแก้
ไม่ได้ ทําเรื่องใหม่ดีกว่า ไอ้เรื่องเก่าก็ไม่ได้แก้ เรื่องใหม่ก็ทําไม่เสร็จก็เป็นอยู่แบบนี้ ท่านต้องเริ่มต้ังแต่เด็ก ๆ ให้
เขาคิดให้เป็น คิดขบวนการคิด มีวิสัยทัศน์และกําหนดว่าจะทําอย่างไรได้ รู้จักคําว่า ทํา Road Map ได้หรือไม่ 
วางอนาคตตัวเองได้หรือไม่ วิเคราะห์ตัวเองได้หรือไม่ ว่าเป็นเด็กแล้วโตขึ้นจะเป็นอะไร อยากเห็นประเทศชาติ
เป็นอะไร เราต้องวางยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ก่อนเด็กต้องรู้ ถ้าเด็กไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อจากนั้น เขาเพียง
เด๋ียวเรียนหนังสือจบ หาเงินหารายได้ เลี้ยงครอบครัวมีลูกมีเต้า ตาย มีแค่นั้น คนจนก็พยายามจะรวยอะไรที่
ถูกก็ทํา ไม่ถูกมีเงินก็ทําถูกนี่จิตสํานึกมันไม่เกิด ท่านต้องทําให้ได้ ต้ังแต่เด็กจนโต 

วันนี้เห็นมีเรื่องการรับจ้างทําเอกสารวิจัย ผมเห็นในสื่อไม่รู้จริงหรือไม่จริง ในเว็บไซต์ก็มีการโฆษณาทําการบ้าน 
การทําการบ้านเด็กเล็กก็มี ทําเอกสารวิจัยก็มี เอกสารวิจัย 3,000 บาท ทําการบ้านตามระดับไม่แพงมากนั้น 
ราคา 200 เกิดขึ้นได้อย่างไรในประเทศไทย แล้วเด็กจะรู้เรื่องไหม เด็กก็มี ใครมีสตางค์ก็ไปจ้างเขา ผมไม่ได้
หมายความทั้งหมดนะ มีกิจกรรมอย่างนี้ได้อย่างไร กิจการขายในโซเชียลมีเดียได้อย่างไร ใครควบคุม ต้องไม่มี 
ถ้ามีอีกหน่อยก็ไม่ต้องทําเองจ้างเขาหมด ใครมีสตางค์ก็จ้างแล้วก็จบมา โรงเรียน  มหาวิทยาลัย วันนี้มี
มหาวิทยาลัยในระบบกับนอกระบบไม่เท่ากัน ครู ลูกจ้าง พนักงานไม่เท่ากัน ข้าราชการไม่เหมือนกัน 
ผลตอบแทนไม่เท่ากันก็มันมี แล้วใครไปคิดมาในระบบนอกระบบ ถ้านอกระบบออกไปแล้วรัฐก็ไม่ต้องดูแลมาก
นัก ท่านต้องหาทางดูแลให้ได้ พัฒนาให้คนมาเรียนรู้และดูแลตัวเอง วันนี้ท่านบอกว่ารัฐต้องดูแลทั้งหมดทั้งใน
ระบบและนอกระบบ แบบนี้จะไปอย่างไรผมก็นึกไม่ออก ไปทบทวนใหม่ในระบบนอกระบบ และนอกระบบ
เหมือนกันมีเยอะไปหมด ตอนแรกมีเยอะมากผลิตนักศึกษาดีครับดี เป็นสิ่งที่ทําให้คนจบปริญญาแต่ถามว่าเขา
ทํางานแค่ไหน มีงานทําได้หรือไม่ ตอนนี้ 53% ตกงานทั้งหมด จบมาท่านต้องไปเรียนวิชาชีพ ไปดูว่าผลิตตอน
ปีเท่าไร มีงานได้หรือไม่ ผมเห็นเทคโนโลยีวิทยาลัยต่าง ๆ เขามีงานทําเลย บริษัทเขาไปรอรับได้เลย จบมามี
งานทําแน่นอนคนก็ไปเรียนกันมากมาย เราไม่ได้ส่งเสริมเรื่องพวกนี้ ไม่ได้สร้างความเข้าใจไม่ให้ข้อมูล เด็กก็ไป
เรียนแต่ปริญญาหมดอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าไปเรียนวิชาชีพอาจจะไม่ได้ปริญญาไปหาว่าทําอย่างไรเมื่อเขาจบแล้ว ไป
ทํางานสามารถเรียนเพิ่มเติมได้ปริญญาอีก ทําไมไม่ไปคิดให้เป็นระบบ ให้เขาไปคิดเองทําไม เราวางแผนไว้ ให้
เขากลับมาอย่างไรจะไปต่อตรงไหน บางมหาวิทยาลัยบอกอะไรจ่ายครบจบแน่ เป็นไปได้อย่างไร แบบนี้ก็
เละเทะไปหมด รัฐบาลต้องดูแลรัฐบาลเป็นทุกอย่างเลย 

การบริหารจัดการระบบไอทีเพื่อการศึกษา 
คือการใช้ระบบที่ทันสมัย การใช้ระบบคมนาคม นอกจากการเสริมอุปกรณ์ให้แล้ว ต้องคุ้มค่า เตรียมบุคลากรที่
มีความรู้ ทั้งเทคนิค  ฮาร์ดแวร์  ซอฟแวร์ และระบบเครือข่ายให้รู้เรื่องจริง ๆ ไปควบคุมก็เสียอีก พอเสียก็เลิก 
ก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอด ต้องเตรียมให้พร้อมและให้ความสําคัญในการพิจารณาเนื้อหา สื่อการสอน ควบคู่กับ
การพัฒนาครู มากกว่าปีหน้าขออุปกรณ์มาใหม่ให้ดีขึ้น เร็วขึ้นบางอย่างอุปกรณ์ไปหน้าแล้ว เจ้าหน้าที่ ครู ตาม
ไม่ทันเลย จะเอาของใหม่ตลอด ทําของเก่าให้ได้ รักษาให้ได้ พัฒนาไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสม
กับกําลังเงิน เหมาะสมกับเด็กนักเรียน เอาแค่นี้ก่อนได้ไหม ซื้อใหม่ตลอดไม่ไหวหรอกปีนี้ก่ีพันล้านไม่รู้ที่ไป
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เตรียมทําเรื่องนี้ เรื่อง IT เพราะฉะนั้นต้องเหมาะสมกับเด็กในหลายช่วง ต้ังแต่เด็กเลยต้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์
ต้ังแต่เด็ก จะรู้ได้อย่างไร ก็ได้ประโยชน์แต่คุ้มค่าหรือไม่ ถ้าเรามีเงินมากมาย ตกลง แจกได้น่าจะให้เขาได้ แต่
วันนี้ผมว่ายังไม่ได้ประโยชน์ ได้แต่ได้น้อยเกินไป 

การบูรณาการให้การศึกษาทางไกล ระบบการสอนจากดีวีดี  ระบบ e-learning ไปดูว่าคืออะไร ทุกคนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ มีระบบวัดผลผ่านไม่ผ่าน ผ่านกี่คนอย่างน้อย อย่างน้อยทุกคนก็มีโอกาสเข้ามาศึกษา
เรียนรู้ด้วยตัวเองในสิ่งที่เพิ่มเติม ในสิ่งที่เป็นพื้นฐานอันนี้ก็ไปดําเนินการด้วย การจัดครู  บุคลากรรับผิดชอบ
ระบบ IT ประจําโรงเรียน พูดไปแล้วต้องให้เหมาะสมเป็นการเฉพาะ และรู้จริงของไม่เสีย ไม่พังอีก โรงเรียนที่
อยู่ห่างไกลซึ่งจะกําหนดมาตรฐานทําได้ยาก เพราะไกลครูก็น้อยยากลําบาก ระบบ IT จะช่วยได้บ้างในการ
พัฒนาและส่งเสริม 

การจัดทํา Smart Classroom เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณา ก็ต้องพิจารณาเรื่อง
เนื้อหา การเรียน การสื่อ การสอนเป็นลําดับแรก โดยท่านไปประยุกต์มา เนื้อหาหรือสื่อการสอนในโครงการ
ศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หัวหินมีอยู่แล้วนํามาประยุกต์สิครับ ท่าน
บอกอันนี้ตรงนี้ใช้ไม่ได้ ไม่ตรงกับตรงนั้น เขาเรียกว่าประยุกต์ ถ้าเกิดนี้ไม่เหมาะเริ่มไม่ได้เหมือนคนจัดเสื้อตัว
เดียวทั้งหมด ทั้งอ้วน ทั้งผอม ใส่ไม่ได้ ไม่ได้ 10 คนใส่เสื้อตัวเดียวกันไม่ได้ ท่านต้องนํามาประยุกต์ 
เพราะฉะนั้นไปปรับปรุงให้เหมาะสม บางคนบอกไม่ยอมรับ ไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้ ไม่เข้าใจกันคนละพื้นที่ แบบนี้ก็
ไม่ต้องทําอะไรเลยดีกว่า อย่าเป็นประเทศกัน เป็นไม่ได้ เพราะฉะนั้นท่านต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าน IT สามารถนําระบบ IT มาสนับสนุนการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
และต้องมีการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เกี่ยวพันทั้งสิ้น 

ศูนย์ดํารงธรรม ของกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ ให้เร่งรัดดําเนินการให้ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
การแก้ปัญหาภาคเกษตร การเกษตร ราคาพืชผล มาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขความเดือดร้อน โดยเร่ง
ดําเนินการในพื้นที่ ทําให้ได้โดยเร็ว สร้างความเข้าใจ ถ่ายทอด นโยบาย แนวทาง คสช. ให้เขารับทราบ คสช.
หรือรัฐบาลต่อไปให้ทราบว่า รัฐบาลกําลังทําอะไรอยู่ ถ้าเขาไม่รู้ เขาก็ร้องเรียน เขาก็ด้ินรน น่าสงสารเขา แก้
ให้เขาสร้างให้เขา อดทนเดี๋ยวจะเกิดนี้เกิดนั้น ทุกอย่างใช้เวลา กรุงโรมไม่ได้สร้างวันเดียว ประเทศไทย
เหมือนกัน สร้างวันเดียวปีเดียวไม่ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการแก้เป็นระยะ ๆ ให้เขาทราบ
อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องในทุกเรื่อง 
เรื่องการสาธารณสุข ต้องดูว่าจะทําอย่างไร จะดูแลคนทุกเพศทุกวัยได้มากน้อย ตามสัดส่วน ตามขีด
ความสามารถ ท่านต้องหามาตรการว่าจะดูแลคนส่วนใหญ่ทุกวัยได้อย่างไร มากน้อย ตามสัดส่วน ตามกําลังขีด
ความสามารถ ประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือ ทําอย่างไร คนรวยจะช่วยเสียสละให้คนรายได้น้อย รัฐไม่ต้อง
บังคับ พอบังคับก็ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นใครมีสตางค์สมัครมาเลย บอกว่าผมสละสิทธ์ิครับ ยอดเท่าไรกี่ล้านไม่รู้ 
20 ล้าน 30 ล้าน อาจจะมีคนสละสิทธ์ิไม่ยอม ไม่ใช้สิทธ์ิในการรักษาพยาบาลรัฐ 30 บาท สัก 3 ล้าน 5 ล้าน
คน ก็นําเงินที่สละใน 5 ล้านมาใส่ให้คนที่ไม่มีมาก จํานวนก็จะมากขึ้นนี้ ต้องทําแบบนี้นะ ถ้าเราหาเงินมาก ๆ 
ขึ้น ไปใส่เข้าไปอีก ใส่ไปอีกแล้วเท่าไรถึงจะพอ แล้ววันนี้คนสูงวัยมีมากขึ้น ๆ สุขวิทยาอนามัยดีขึ้น คนก็อายุยืน
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และคนสูงอายุต้องมีเบ้ียสูงขึ้น คนจน Subsidize รายได้ Subsidize ผลิตผลทางการเกษตร การรักษา
สุขาภิบาลก็ต้องมากขึ้น จะไปนําเงินมาจากที่ไหนผมก็ยังนึกไม่ออก นึกไม่ออกช่วยคิดหน่อยแล้วกัน ต้อง
ช่วยกันเสียสละและขึ้นบัญชีเสียสละ ตัดยอดกันไป กระทรวงสาธารณสุขลองดูนะ ลองประกาศไป ถ้าทําก็ได้
บุญนะครับคนรวยก็ได้บุญ ชาติหน้าก็รวยอีก ชาตินี้ชาติหน้าตามหลักศาสนาพุทธ ศาสนาอื่นเขาก็สอนไปแล้ว 
ถ้าเกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมา เรียกร้องต่อสิทธ์ิไม่มีหน้าที่ ก็ไปไม่ได้ คนไทยต้องช่วยคนไทยด้วยกัน 
ทุนการศึกษา วันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิม ที่ลดเงินในงบประมาณไป เพราะไปนําเงินในกองทุนอื่นมาโปะเข้าไปอีก 
ทั้งของเก่าก็ยังไม่ได้คืน ของใหม่ก็ต้องให้ไป จํานวนคนกู้ก็มากขึ้น แล้วจะทําอย่างไรไม่ได้ไปลด ไม่ได้ไปตัด 
กองทุนอื่น ๆ ก็ต้องไปพิจารณาให้เหมาะสม ยังไม่ไปตัดอะไรสักอย่าง เพียงแต่ชะลอบางเรื่องที่มีปัญหาจาก
การตรวจสอบสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บางกองทุนไม่ชัดเจน บางกองทุนไม่เรียบร้อย ก็ต้องไปแก้ไข 
อย่าไปปลุกระดมกันอีกเลย ว่าเราจะไปตัดตรงโน้นตัดตรงนี้ ประชาชนจะเดือดร้อน ที่ผ่านมาผมเห็นบางเรื่อง
ประชาชนไม่ได้ ไม่รู้ไปอยู่ไหน ยังไม่รู้เลย ไปแก้กันมาไปสอบกันมา 

เรื่องทุนการศึกษา คนรวยอย่ามายืมเงินอีก คนรวยมีสตางค์บางทีเป็นลูกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อะไรก็แล้วแต่ 
หรือกลาง ๆ มีเงินมากู้เงินอีก แล้วอย่างนี้คนจนจะเอาที่ไหนเหลือ เพราะใกล้ระบบอยู่แล้ว ก็ทําง่ายไม่ได้ 
ต่อไปนี้อย่าให้เกิด 

  

เ รื่ อ งพลั ง ง าน  รั ฐ วิ สาหกิ จ  มี การปรับปรุ งหลายอย่ า ง  บางคนบอกไม่ เห็ นทํ าอะ ไร เลย  ก็ ต้ั ง
คณะกรรมการนโยบายไป ต้ังซุปเปอร์บอร์ดไป กําหนดยุทธศาสตร์และแผนงานไป แก้เรื่องบอร์ด แก้เรื่อง
ระเบียบ แก้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน แก้ไปก่อน เร่งด่วน แต่ถ้าอยู่หลายมิติด้วยกัน ที่เกี่ยวพันเรื่องโครงสร้าง
ราคา โครงสร้างการผลิต การจัดหาแหล่งพลังงาน พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน แต่ละเรื่องมีเป็นร้อย
แปดพันเรื่อง จากเรื่องเดียว ท่านจะลดราคาพลังงานเรื่องเดียว พันกันอีก 15 เรื่อง 15 เรื่อง แตกไปอีกเป็น 
100 เรื่อง แล้วท่านก็ใจร้อน ท่านจะให้ผมทําเร็ว ๆ แล้วทําได้หรือไม่ เถียงกันไปเถียงกันมา นี่ผมสั่งไปแล้ว 
ช้ีแจงกันให้ได้ ถ้าไม่ได้มา Debate ด้วยกัน แล้วดูสิว่าเหตุผลใครดีกว่ากัน น่าเข้าใจกว่ากัน ถ้าไปเชื่อตามที่
เขียนอยู่ตามเว็บไซต์ ตามโซเชียล ก็ตีกันตายกันทั้งนั้น ทุกคนต้องฟังเหตุผล และเข้าใจกันด้วยเหตุด้วยผลกัน 
อย่าไปทะเลาะเบาะแว้งกัน เป็นไปไม่ได้บางเรื่องไม่ใช่ข้อเท็จจริง นี่ผมก็โดนเล่นงานอยู่เหมือนกัน หาว่าผมไป
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทโน้น บริษัทนี้ เขาเป็นญาติผมหรือเปล่า ผมไม่ได้เป็นญาติกับใครสักคนไม่รู้จัก ผมก็ซื้อ
น้ํามันแพงเหมือนท่านเหมือนกันเวลาที่ใช้รถส่วนตัว ไม่ใช่โทษกันไปโทษกันมา ไปหาทางแก้มา ใจเย็น ๆ เด๋ียว
ต้องเข้าสภาปฏิรูป ไปดูว่าจะทําอย่างไร จะหาจากที่ไหนจะทดแทนด้วยอะไร จะผลิต จําหน่ายอย่างไร 
ผลประโยชน์ตอบแทนรัฐจะอยู่ที่ไหน เอกชน ประชาชน  จะถือหุ้นอย่างไร ถ้าอะไรเป็นของบริษัท ถ้าจะกลับ
เป็นของรัฐ รัฐก็ต้องหาเงินไปซื้อหุ้นมาให้มากขึ้น ๆ จนกลับมาเป็นของรัฐ ไปดูใหม่ สิทธิประโยชน์กรรมการก็
ลดไปแล้ว บางอย่างต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วย คณะกรรมการไม่ใช่เขาทําอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาไม่ได้
มองว่าเขาไปโกงร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดี ตรงโน้นตรงนี้ที่มีโอกาสที่จะรั่วไหล
หรือไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่ ต้องไปอธิบายกันเองให้เข้าใจ ต้องเห็นใจเขาว่าคณะกรรมการทุกกรรมการ บอร์ด
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เขามีกฎหมาย 20 กว่าฉบับ แต่ทําอย่างไรกฎหมายเหล่านั้นจะสามารถควบคุมให้มีประสิทธิภาพไปว่ามา ไปแก้
ในกรอบปฏิรูปให้ชัดเจนขึ้น วันนี้แก้เร่งด่วนไปก่อนแล้ว 

  

เรื่องพลังงาน เรื่องน้ํา เรื่องทั้งหมด ฟังเวลาที่ผมพูด ปัญหาความไม่เข้าใจของประชาชน ความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทุกอย่างถูกบิดเบือน ถูกคนนําไปใช้ประโยชน์ ต้องใช้เวลาวิธีบริหารที่จัดการอย่างโปร่งใสและเป็น
ธรรม แยกให้ออกว่าอะไรเป็นของรัฐ อะไรของเอกชน อะไรผสมกัน เราจะเข้าไปถือหุ้นเพิ่มอย่างไร เราจะนํา
กลับมาเป็นของรัฐได้อย่างไร ไม่ใช่จะให้ คสช. ไปยึด การใช้อํานาจพิเศษไปยึดมา ไม่น่าได้ อย่าโยนภาระแบบ
นี้มาให้ คสช. เพราะเราทําหน้าที่ตามกฎหมาย กฎหมายพิเศษทําเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้โดยเร็วเท่านั้น 
เราไม่ไปบิดเบือนอะไร ไม่ได้ทั้งสิ้น วัดหน้าเด๋ียวก็มีปัญหาอีก เพราะฉะนั้น เราก็เป็นห่วงเรื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงความมั่นคงด้านพลังงานจะต้องยั่งยืนสืบไป 

ในส่วนสถานการณ์ภายนอกยังคงผันผวนตลอดเวลา ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา 
การสู้รบ ความมั่นคงมีทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ เรื่องพลังงาน เราไปดูแลหมด ทั้งพลังงาน ขนส่ง บริการ ที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ต้องได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้รับความพอใจจากประชาชน ผมพูดไปแล้วหลายเรื่อง
โครงสร้างยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐ วิธีดําเนินการ ผลประกอบการ การฟื้นฟู การเตรียมการเรื่องการปรับราคา 
การลงทุนใหม่ ทุกอย่างไม่สามารถสั่งได้ในครั้งเดียว ผมพูดมาก็ยังเหนื่อยเลย ถ้าสั่งด้วย ทําด้วยเหนื่อยกว่านี้
อีก คนนั่งฟังอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไร ราคาน้ํามันไม่หันลงสักที ช้ีแจงอย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้ว ไปไม่ได้หมด 
ผลผูกพันมากมาย ต้องเริ่มแก้ไข ค่อย ๆ แก้ไขไป 
ภาษีเหมือนกันตอนนี้บอก เมื่อไหร่จะปรับภาษี เด๋ียวปรับมาอย่าบ่นก็แล้วกัน ปรับมาต้องมีคนได้  คนเสียมาก 
คนเสียน้อย ผมก็บอกให้เป็นธรรมกับคนที่มีรายได้น้อยก็แล้วกัน ไปคิดมายังไม่เกิดอะไรทั้งสิ้น เขาแค่คิดเป็น
แค่ข้อมูลเสนอมา จะทําไม่โน่น ครม. โน่น สปช. โน่น สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) เอามาตีกันแล้ว มาเขียน
ในสื่อ ในอะไรต่าง ๆ มีวิพากษ์วิจารณ์ บางอย่างคุยกันอยู่ในห้อง ไปได้อย่างไรผมยังไม่ทราบเลย บางเรื่องเป็น
เรื่องลับ บางเรื่องเป็นเรื่องที่ยังไม่ดําเนินการ บางเรื่องไม่ได้สั่งการ เป็นเรื่องหารือ ออกไปแล้วว่า จะทําโน่นทํา
นี่ ไป ด่ากลับมาอีกว่า คสช. ไม่ทําอะไรไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจอีกกลายเป็น คสช. ไม่เข้าใจ ก็เหนื่อยใจเหมือนกัน 
บางคนบอก คสช. มีอํานาจล้นฟ้าตอนนี้ทําไมไม่ทํา ยึดมาเลยเป็นของรัฐได้ทั้งหมด อํานาจพิเศษไปยึดมา ไป
ยึดท่อ ยึดทาง ยึดบริษัท ยึดมาเลยเป็นของรัฐทั้งหมด ไปดูใหม่ว่าเป็นของใครอะไรอย่างไร ผมไม่ได้เข้าข้างใคร 
ไปเถียงกันให้จบก่อน ถ้าท่านเถียงกันไม่จบ ผมก็ทําไม่ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็ เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือ 
ความเข้าใจ อย่าพ่ึงไปวิพากษ์วิจารณ์เสียหาย 

ในเรื่องของการประชุม เสวนา วิพากษ์วิจารณ์หลายคณะ ผมไม่ได้ไปห้าม จนไม่กระดิกกระเดี้ยงไม่ได้ แต่ท่าน
ไปรวมสัมมนาในที่ลับหรือไปประชุมการเมือง ประชุมในแนวทางต่อต้าน คสช. ผมว่าไม่ถูก ท่านจะทําอะไรมา
บอกผม ขออนุญาตมา ผมจะพิจารณาให้ บางคนแอบไปประชุมที่โน่นที่นี่ บอกว่าเด๋ียวรอ คสช. ขัดขาตัวเอง
ล้มไปก่อนแล้วค่อยมา ประชาชนเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนแล้วกันน่าเกลียดนะ ผมว่าผมไม่อยากจะไปกีดก้ันท่าน 
บางคนเป็นอดีตข้าราชการ อดีตนักการเมือง นักวิชาการที่เคยมีปัญหาหลาย ๆ ด้านกฎหมายพวกนี้พยายามยุ
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อยู่อย่างนั้น ผมไม่รู้จะทําไปทําไม ตัวเองก็มีคดีความมากมาย แต่ยังจะไปให้คนอื่นเขาเชื่ออีก ผมพูดอย่างท่าน
ไม่เชื่อก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไร 

ขอความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. (องค์การบริหารส่วนตําบล) อบจ. (องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด) กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านมีความสําคัญที่สุด ท่านใกล้ประชาชนที่สุด ผมพูดหลายครั้งแล้ว ช่วยกัน
นําพาประเทศชาติ ประชาชน อย่าไปรวมกลุ่มมาประท้วงอีก คสช. เรื่องนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย ก็วันนี้อะไรกัน
อยู่ ทําอะไรกันอยู่กําลังจะปฏิรูป แล้วใครไปบอกว่าจะไปยึดผมพูดมาหลายครั้งแล้ว ยังไม่เคยคิดเลย โน้น
ปฏิรูปไปว่ามา ตํารวจจะแก้อย่างไร โน่นปฏิรูปไปแก้มาโครงสร้าง จะให้ผมแก้โครงสร้างทั้งหมด โดยคําสั่ง 
คสช. ฉบับเดียว ผมทําไม่ได้ ผมก็แก้แต่ระเบียบบางอย่างให้ง่ายขึ้น ให้ทันสอดคล้องกับสถานการณ์ ผมมีแค่
นั้น ท่านบอกอยากให้แก้แล้วท่านไม่ปฏิรูป จะทําได้หรือไม่ คสช. ไม่ทํา แบบนั้นไม่ทําให้ เราต้องพูดคุย พัฒนา
ตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบต. อบจ. กํานัน ผู้ใหญ่บ้านคุยพัฒนาตัวเองอย่างไร ทั้งความคิด ทั้ง
แนวทาง ทั้งการทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ท่านต้องสอดคล้องกับภูมิภาค ไม่ใช่ภูมิภาคจะไปยุบท้องถิ่น ท้องถิ่น
จะยุบภูมิภาคอีกคงไม่ต้องมีอะไรแล้ว ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น เขาตั้งไว้สอดคล้องกันอยู่แล้ว บริหารไล่
กันมาอยู่แล้ว ถ้าท้องถิ่นมาเล่นกับท้องถิ่นก่อนก็มีเงินท้องถิ่นไปแล้ว อบต. ต้องไปสร้างว่า 1 ปี ปีนี้ท่าน
ต้องการอะไร ต้องการซ่อมโรงเรียน ต้องการซ่อมถนนกี่สาย ต่าง ๆ ถ้าท่านคํานวณอะไรที่เป็นของเก่ายังทําไม่
เสร็จก็ไปทําปีที่ 2 อะไรที่ต้องสร้างใหม่ทําใหม่ ท่านก็ไปทําปีที่ 3 นี่คืองบประมาณที่ท่านมีอยู่ สถานพยาบาล 
ตลาดนัด ตลาดกลาง ท่านก็ไปคิดเพื่อจะไปดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีที่ทํากิน ที่อยู่ที่กินเขา ท่านก็ใช้
งบประมาณท่านที่มีอยู่ ไม่ใช่ไปทําอะไรที่ซ้ําซาก ทําอะไรที่ไม่เกิดประโยชน์ผุดแล้ว ผุดอีก ซ่อมแล้ว ซ่อมอีกอยู่
แค่นั้นแล้วไม่มีอะไรใหม่ขึ้นเลยก็เน่าอยู่แบบเดิม ถ้าท่านทําแผนอย่างนี้ได้ 1 ปี ใช้งบประมาณ ปีหน้าใช้อะไร ปี
ต่อไปใช้อะไร ท่านมีแผนระยะยาวว่าใน 5 ปี 10 ปี ในตําบลในหมู่บ้านท่านใช้เงินของท่านจะเกิดอะไรขึ้น ถ้า
ท่านไม่พอภูมิภาคก็ของบประมาณส่วนกลางมาโปะเข้าไปอีกในช่องที่ไม่เกิด หรือต้องการให้เกิดเลย  ท่านต้อง
ไปขอภูมิภาคสําหรับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ก็รู้กระทรวง ทบวง  กรม เขาก็ไปช่วยกันนี่อันที่ 2 พออันที่ 3 
สุดท้ายถ้าท่านไม่พออีกเดือดร้อนอีก ก็งบกลางรัฐบาลเติมเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นมี 3 งบด้วยกัน ท่านจะเอาแต่
งบท่านอย่างเดียวก็ไม่ได้ จะเช็คตรวจสอบถ่วงดุลกันได้อย่างไร 

ผมไม่ได้มุ่งหวังจะไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นตอนนี้ ไปว่ามาปฏิรูป ท่านอยากจะเปลี่ยนอยากจะยุบ อยากจะเลิก ใคร
ก็ไม่ว่า ผมก็ไม่เกี่ยวกับท่าน รอผลออกมาปฏิรูปทําได้หรือไม่ 

การลดอิทธิพลความขัดแย้งในพื้นที่ ฝ่าย อปท. ท้องถิ่นต้องเลิกต้องหยุดให้ได้ทุกอย่างอยู่ในสภาปฏิรูป 11 
เรื่อง คสช. ไม่เคยมีธง ทั้ง สนช. สปช. ไม่เคยมีธงให้ไปจะทําอะไรก็ทํา เราจะรักษาสภาพให้ได้ ขับเคลื่อน
ประเทศไปให้ได้ ท่านไปแก้ไขระยะยาวให้ได้ก็แล้วกัน 1 ปี 4 ปี ของรัฐบาลต่อ ๆ ก็ว่ามา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ก็ 5 ปี 5 ปี เลือกว่าจะเอากี่ปี เราต้องการให้ทุกคนทุกส่วนใช้ความคิด สติปัญญาของคนไทย ร่วมแก้ไขปัญหา
ในทุกมิติ ใช้สมองทุกส่วนให้ได้โดยเร็ว เป็นความหวังของพวกเรา ท่านต้องช่วยเราตรงนี้ 

เรื่องสําคัญอีกเรื่องคือการปรับย้ายในกองทัพ ในตํารวจ วิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดเวลาเสียหาย แล้วเวลาไม่
ตรงเขาไม่เห็นพูดอะไร ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ ไม่เห็นมี เพราะเรามีหลักการ จะถูกจะผิดจะดีไม่ดี เขา
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พิจารณากันหลายคนไม่ใช่ใครจะไปชี้ตรงโน้น ตรงนี้ได้ มีระเบียบวินัย ทหาร ตํารวจต้องมีวินัย เราไม่เคยต้อง
ไปแย่งชิงกัน แย่งชิงตําแหน่งผู้บัญชาการ (ผบ.) แย่งกันไม่ได้ถ้าแย่งอย่างนี้ก็ตาย ไม่แย่ง ต้องฟัง สั่งไปแล้วเซ็น
ไปแล้ว ประชุมไปแล้ว อนุมัติไปแล้วก็จบแค่นั้น ปีหน้าสู้กันด้วยเรื่องการทํางานใหม่ ทํางานให้ผู้บังคับบัญชา
เห็น ให้นายเห็น เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องมีกติกาทั้งสิ้น  อย่าไปเขียนตามความเห็นส่วนตัวว่า ถ้าเป็นตัวเองตั้ง
อย่างนี้ ๆ พวกเราไม่มี ผมไม่เคยบอก ถ้าผมมีพวกป่านนี้ไม่ได้ ผมไม่ใช้คําว่าพวก ผมใช้คําว่าเป็นครอบครัว เรา
เป็นครอบครัวเดียวกัน ทหารคือครอบครัวทหาร ตํารวจคือครอบครัวตํารวจ ก็เป็นสังคมระหว่างครอบครัว
ทหารตํารวจก็ต้องมารู้จักต้องมาเจอกัน ทํางานด้วยกันไปได้ ฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดา อย่าไปพูดมากเสียหาย 
ทุกอย่างมีระเบียบข้อบังคับกฎหมายวินัยต่าง ๆ มากมาย 

ขอบคุณนะครับ ก่อนจะถึงเวลานี้ผมเหนื่อยมาก พูดก็เหนื่อย ทําก็เหนื่อย ขอบคุณที่ทุกคนกรุณาฟังผม แต่จะ
เชื่อหรือไม่เชื่อ ก็ต้องคอยดูกันต่อไป แต่ขออย่าพ่ึงมาต่อต้านเรา อย่าพ่ึงอะไรทั้งสิ้นเราก็รู้ทั้งหมด แต่เราไม่
อยากใช้ความรุนแรงอะไรกับท่าน  ถ้าบังคับใช้กฎหมายมาก ๆ ก็น่าเบ่ือ ท่านอาจจะไม่เบื่อแต่ผมเบื่อ เบื่อการ
ใช้กฎหมายมาก ๆ ทําให้สังคมมีปัญหาหมด เป็นเรื่องของท่าน ต้องพิจารณาใคร่ครวญในความเป็นจริง อย่า
มองโลกด้านเดียว ฟังใครอย่างเดียว บางอย่างต้องใช้ทั้งรัฐศาสตร์  นิติศาสตร์ ในการทํางาน ในการบริหาร
ราชการ แต่ต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการแก้ไขปัญหาการเดินหน้าประเทศไทยต่อไป 

ขอความร่วมมือเรื่องการปฏิรูปนะครับ ผมไม่ต้องการบังคับใคร ผมช้ีแจงเหตุผลและความจําเป็นไปแล้ว หาก
ทุกคนเป็นคนไทย ไม่ว่าจะกลุ่มใด พวกใด ควรจะเข้ามาสมัครเข้ามาทําให้สําเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ผมเรียน
แล้วว่าเราจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในขบวนการปฏิรูปทั้งสิ้น ถือว่าเป็นเรื่องของคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน คงมีเท่านี้
ที่คุยกับพวกเราใช้เวลานานพอสมควร คนฟังก็เหนื่อย คนพูดก็เหนื่อย ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้าง ช้าไปบ้าง ส่วน
ใหญ่จะเร็ว พยายามฟังให้ทันหน่อยแล้วกัน จะเห็นได้ว่าผมคิดทั้งหมดและทําให้เร็ว พูดยังเร็วยังไม่ทันใจท่าน
เลย แต่บางคนไม่ฟังเลย ติอย่างเดียวก็สวนทางกันหมด ขอบคุณนะครับ ขอบคุณ  พ่อแม่พ่ีน้องทุกคน  สวัสดี
ครับ  คิดถึงนะครับ 
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