
รายการคนืความสุขให้คนในชาต ิวนัศุกร์ที ่5 กนัยายน 2557 

โดยพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

 

สวสัดีพอ่แม่พ่ีนอ้งประชาชนท่ีรักทุก ท่าน เม่ือวนัท่ี 30 สิงหาคม 2557 ท่ีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวไดมี้

พระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่ง ตั้งคณะรัฐมนตรี เป็นท่ีเรียบร้อย นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยา่งลน้

พน้ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน ท่ีผ่านมาน้ีนั้น คณะรัฐมนตรีไดเ้ขา้เฝ้าถวายสัตยป์ฏิญาณตน เพื่อรับหนา้ท่ี

แลว้ โดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นดัแรกในวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 จากนั้นจะตอ้งมีการแถลงนโยบายต่อสภา

นิติบญัญติัแห่งชาติ เพื่อท่ีจะเขา้บริหารราชการแผ่นดินในกระทรวงต่าง ๆ ตั้งแต่วนัท่ี 9 กนัยายน เป็นตน้ไป การช้ีแจงหรือ

การแถลงนโยบายต่าง ๆ นั้น คงจะหลงัวนัท่ี 9 กนัยายน จะนดัเวลากบัสภานิติบญัญติัอีกคร้ังหน่ึง 

ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินต่อไปน้ี นั้น หลงัจากวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 หลงัจากการแถลงนโยบายไป

แลว้ ก็จะเป็นการมอบหรือส่งต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นหนา้ท่ีของรัฐมนตรีต่อไป โดยคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) จะเป็นผูป้ระสานงานและติดตามความกา้วหนา้ในการดาํเนินการใหเ้ช่ือมต่อกนั ระหวา่งระยะ 1 ระยะท่ี 2  

สาํหรับการบริหารราชการแผ่นดินนั้น ผมอยากจะพูดถึงผูที้่มีส่วนร่วมในการที่จะตอ้งช่วยกนัในการขบัเคลื่อน 

เดินหนา้ประเทศไทยไปสู่อนาคต ไม่วา่จะเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเศรษฐกิจ พาณิชย ์

ท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ อีกดว้ย และขอ้สาํคญัคือขา้ราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ทั้งหมดนั้นตอ้งมีส่วนร่วมในการท่ีจะ

ขบัเคล่ือนเดินหนา้ประเทศไทยต่อไป แต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มเลก็กลุ่มนอ้ยยอ่ยอีกหลายประเภท ต่างวยั ต่างระดบั ครู นกัเรียน 

นิสิตนกัศึกษา อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น อสม. ทุกพวก ทุกส่วนที่เป็นคนไทยดว้ยกนัตอ้งช่วยกนัขบัเคลือ่น

ประเทศไทย 

วนัน้ี เราตอ้งมาคาํนึงถึง 3 เสาหลกัของอาเซียน ซ่ึงกาํหนดไวแ้ลว้า่ไดแ้ก่ เสาแห่งความมัน่คง เสาแห่งเศรษฐกิจ เสา

แห่งสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงจะต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้ภายในกรอบของอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคต 

เพราะฉะนั้นในทุกกลุ่มท่ีวา่นั้นจะตอ้งมีพ้ืนฐานงานดา้นความมัน่คงลงไปดว้ย ในภาพรวมภาพใหญ่และในกลุ่มของตนเอง

คือกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคมและวฒันธรรมก็ตอ้งมีภาพความมัน่คงใส่ไปดว้ย เพือ่ให้เกิดความมีเสถียรภาพ สร้างความ

เขม้แขง็เก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ต่างคนก็ต่างทาํหนา้ท่ีเพือ่ผลประโยชน์ของตนและส่วนรวม ประเทศชาติ โดยปราศจากความ

ขดัแยง้ใหมี้การเผือ่แผ ่แบ่งปัน มีจิตสาํนึกเป็นสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ เห็นอกเห็นใจกนั ทุกภาคส่วนตอ้งช่วยกนัดูแล

กนั รัฐบาลนั้น ผมเคยเรียนไวแ้ลว้วา่เราไม่สามารถจะดูแลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงได ้ เพราะเรามีงบประมาณจาํกดัของรัฐ 

เพราะฉะนั้นจาํเป็นตอ้งเฉล่ียงบประมาณเหล่านั้น ซ่ึงมีไม่มากนกัให้เพียงพอบนพ้ืนฐานของความทัว่ถึงและเป็นธรรมทุก

พ้ืนท่ี ผูมี้รายไดน้อ้ยอาจจะมองวา่ผูมี้รายไดม้ากเอารัดเอาเปรียบ ก็ตอ้งเขา้ใจวา่เขามีการลงทุนขนาดใหญ่ ใชเ้วลา ฉะนั้นเขาก็

มีผลตอบแทนท่ีมากกวา่ และประเด็นสาํคญัคือเป็นรายไดห้ลกัของรัฐ เพราะฉะนั้น ถา้เขาทาํโดยสุจริตเราคงตอ้งช่วยกนั 

อยา่ไปตาํนิวา่กล่าวอะไรเลย เวน้แต่ผูท่ี้ไม่สุจริตรํ่ ารวยมาไม่สุจริตก็วา่กนัไป 

สาํหรับภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป ในรูปผลประโยชน์ให้รัฐ ภาษี มีอยูห่ลายขั้นตอนไม่ใช่เก็บภาษีตรงน้ีท่ีเดียว 

พอเขาทาํเป็นวตัถุดิบเพือ่การอุตสาหกรรม ต่อไปก็มีการเก็บภาษีแต่ละขั้นตอนไปอีก ในการท่ีผลิตสินคา้แต่ละประเภท 

เท่ากบัเสียภาษีหลายระดบัดว้ยกนั เขามีรายไดม้ากก็ตอ้งเสียมากเป็นธรรมดา จะมีการปรับปรุงภาษีอีกคร้ังหน่ึงในระยะเวลา

อนัใกลน้ี้  

สําหรับผูมี้รายไดน้้อย ผมเห็นใจจริง ๆ แต่ถา้เราไม่พฒันาตวัเอง เราก็จะไม่สามารถเขา้มาอยู่ในระบบภาษีได ้

เพราะฉะนั้นถา้คนไทยทุกคนหรือส่วนใหญ่สามารถเขา้มาสู่ระบบภาษีได ้สกั 70 เปอร์เซ็นต-์ 80เปอร์เซ็นตม์ากกวา่ปัจจุบนั 

เราจะมีรายไดใ้หก้บัรัฐมากข้ึน เม่ือมีมากข้ึนงบประมาณท่ีไดม้าก็สามารถจะไปเฉล่ียไปดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ไดอ้ยา่งท่ีทุก

คนตอ้งการไดม้ากข้ึน เพราะฉะนั้นเราจะทาํอยา่งไร รัฐบาลน้ีมีหนา้ท่ีจะทาํอยา่งไรให้ประชาชนนั้น สามารถท่ีจะเขา้มาอยู่

ในระบบภาษีได ้ไม่ตอ้งกลวัการเสียภาษี ตอ้งเป็นธรรมอยูแ่ลว้ รายไดน้อ้ยก็เสียนอ้ย รายไดม้ากก็ตอ้งเสียมาก ฉะนั้นเรามี

นโยบายวา่ทาํอย่างไรรัฐบาลท่ีเราจะมีต่อไปจะเพ่ิมรายไดแ้ละยก ระดบัอาชีพให้ได ้ส่งเสริมให้ผูมี้รายไดน้อ้ยไดพ้ยายาม

พฒันาปรับปรุงตนเอง รวมกลุ่มกนั ถา้ท่านกระจดักระจายกนัไปก็ไม่สามารถท่ีจะบริหารจดัการได ้เร่ืองงบประมาณ เร่ือง



การช่วยเหลือ กองทุนต่าง ๆ ไม่ได ้ท่านตอ้งรวมกลุ่มของท่านใหไ้ดด้ว้ยตวัของท่านเอง เพื่อท่ีจะไดง่้ายในการบริหารจดัการ

รัฐจะไดช่้วยเหลือได ้สร้างโอกาสได ้ยกระดบัตนเองได ้ใหห้ลุดพน้จากความยากจน ดว้ยความพอเพียงก่อน 

พอเพียงคือวา่พอประมาณ มีเหตมีุผล มีภูมิคุม้กนั จากนั้นค่อยขยบัขยายลงทุนขยายกิจการ เกษตรกรก็ตอ้งลดรายจ่าย 

ทาํบญัชีครัวเรือน บางคนบอกวา่ทาํแลว้เป็นอยา่งไร เป็นหน้ีอยูเ่สมอก็ค่อย ๆ ทาํกนัไป เด๋ียวสักวนัก็ลดหน้ีลงได ้แบบค่อย

เป็นค่อยไป อะไรท่ีไม่จาํเป็นผมก็อยากให้มีการอดออมไวก่้อน ลูกหลานสาํคญัตอ้งสอนให้เขารู้จกัฐานะตนเอง ลูกตอ้งไม่

รบกวนพ่อแม่จนเกินไป จนตอ้งไปกูห้น้ียืมสิน ตอ้งช่วยพ่อแม่สร้างฐานะก่อนก็ตอ้งอดทน เพื่อวนัขา้งหน้าเราจะได้

เจริญเติบโตข้ึนมาแลว้เล้ียงดูพอ่แม่ไดใ้นอนาคต อยา่ไปหลงติดการพนนั สุรา ยาเสพติด ใชข้องราคาแพงเกินตวั พ่อแม่ก็จะ

ไม่เกิดหน้ีสินนอกระบบ ตอ้งกูเ้งินมาใหลู้กใชเ้รียนหนงัสือดว้ย ซ้ือรถ ซ้ือมอเตอร์ไซค ์ซ้ืออะไรต่าง ๆ ซ่ึงเกินฐานะ ทา้ยสุด

พอ่แม่ทาํไงก็ตอ้งขายท่ีขายนา วนัน้ีก็เลย กลายเป็นคนท่ีไม่มีท่ีดินทาํกิน ก็เดือดร้อนกนัไปหมด รัฐก็ไม่ทราบวา่จะทาํอยา่งไร 

เพราะท่ีดินเราก็จาํกดั ลูกคงตอ้งช่วยพ่อแม่ในการศึกษาเล่าเรียกก่อน เป็นคนดี ไม่ติดยา ไม่ไปหลงฟุ้ งเฟ้อกบัเร่ืองอบายมุข

ต่าง ๆ เม่ือลูก ๆ ดูแลตวัเองได ้พอ่แม่ก็ไม่เป็นภาระ พอ่แม่ก็ส่งเรียนหนงัสือเท่าท่ีสามารถจะทาํได ้มีส่ิงเดียวท่ีคนรายไดน้อ้ย

จะใหเ้ป็นมรดกกบัลูกหลานไดคื้อการศึกษาเท่านั้น เอง เพ่ือเขาจะไดพ้ฒันาตวัเองไดใ้นอนาคต พอจะใหเ้ป็นทรัพยส์มบติัถึง

ลูกถึงหลาน ในขณะท่ีฐานะก็ไม่ดี เป็นไปไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้นอยากใหลู้ก อยา่งท่ีผมบอกแลว้ในค่านิยม 12 ประการท่ี

พดูไปแลว้ตอ้งดูแลพ่อแม่ และก็อยูใ่นระเบียบวินยั เคารพครูบาอาจารยก์ตญั�ู ส่ิงเดียวท่ีท่านทาํไดคื้ออยา่ทาํให้พ่อแม่เป็น

ทุกข ์อยา่ทาํใหผู้ป้กครองเป็นทุกข ์เพราะเป็นทุกขท่ี์ ผมอยากใชค้าํวา่เป็นทุกขย์ ัง่ยืน พอหมดจากพ่อแม่ไปแลว้ก็ตอ้งตวัเอง 

ลูกหลานก็ลาํบากต่อไปอีก เพราะฉะนั้นเราตอ้งแก้ตรงน้ีให้ได้ ถา้หากเรารอรัฐอย่างเดียวไม่ทัว่ถึงก็เป็นการแกปั้ญหา

ชัว่คราว บรรเทาความเดือดร้อน 

ในเร่ืองของการใช้รัฐสวัสดิการ ไม่ว่าจะในเร่ืองของสาธารณสุข เร่ืองของการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เหล่าน้ี ถา้

ประเทศเรามีรายไดม้าก มีภาษีจากการคา้ขาย ส่งออก การแปรรูปจากวตัถุดิบท่ีเราผลิตไดม้ากมาย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เราจะมีเงินกอ้นใหญ่มาทาํทุกเร่ืองไดท้ั้งพฒันาประเทศ รัฐสวสัดิการ สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดีเพียงพอในทุกพ้ืนท่ี 

ในส่วนของการดูแลข้าราชการ ผูสู้งอาย ุสาํคญัพ่อแม่ วฒันธรรมไทยเป็นอยา่งนั้นตอ้งดูแลผูห้ลกัผูใ้หญ่ เป็นความ

อบอุ่นในสงัคมไทย 

ในเร่ืองของการรักษาพยาบาล หลาย ๆ ประเทศในโลกยงัไม่มีความพร้อม ประเทศของเราถือวา่ดีดีมากในขั้นตอน

ขณะน้ี อาจจะยงัไม่มากนกั อาจจะยงัมีปัญหาอยูบ่า้ง แต่ถือว่าดีกวา่หลาย ๆ ประเทศในโลก บางประเทศนั้นยงัไม่มีความ

พร้อม รายไดไ้ม่เพียงพอทั้งน้ีก็ดว้ยการเมือง การปกครองอะไรต่าง ๆ ดว้ยก็ทาํใหต้อ้งมีรัฐสวสัดิการ แต่ตวัเองไม่พร้อมจะ

เห็นไดว้า่บางประเทศในโลกน้ีกาํลงัจะลม้ละลายจากการใช ้ รัฐสวสัดิการมากมายจนเกินไป เกินกาํลงัของตนเอง เราตอ้ง

ช่วยกนัขบัเคล่ือน รายไดม้ากตอบแทนรัฐบาลให้มาก อยา่หลีกเล่ียงภาษี อนัน้ีขอร้องจริง ๆ อยา่หลีกเล่ียงภาษี และก็เผื่อแผ่

คนรายไดน้อ้ยไม่กดราคา ไม่เอากาํไรมากนกั ซ่ือสตัยต์่อตนเองต่อผูอ่ื้นดว้ย คนระดบักลางก็พฒันาตนเองใหดี้มากข้ึนช่วยรัฐ

ให้มากข้ึน คนรายไดน้อ้ยก็ตอ้งพยายามยกระดบัหางานท่ีสุจริต มีรายไดท่ี้เหมาะสม ไม่ไปยุง่เก่ียวอบายมุข หรือความไม่

โปร่งใสอะไรก็แลว้แต่ในการประกอบอาชีพ 

รัฐบาลจะทาํทุกอยา่งดว้ยความโปร่งใสและมี ประสิทธิภาพตรวจสอบได ้มุ่งผลสัมฤทธ์ิเพือ่ประเทศชาติ ขา้ราชการ

ก็ตอ้งมีจิตใจท่ีใหก้ารบริการประชาชนอยา่งเตม็ท่ี เพราะทุกคนตอ้งตระหนกัเสมอวา่เราคือครอบครัวเดียวกนั ครอบครัวของ

คนไทย ประเทศไทย ต่อไปครอบครัวเราก็ใหญ่ข้ึนไปเป็นครอบครัวอาเซียน เราจะตอ้งนาํครอบครัวเราไปคบคา้สมาคมกบั

ครอบครัวคนอื่นเขา ทั้งประชาคมอื่น ๆ และเราตอ้งไปแข่งขนัดว้ย ขณะเดียวกนัก็ตอ้งแข่งขนัการคา้กบัเขาดว้ย เราไม่

สามารถอยูค่นเดียวไดใ้นโลกน้ีอีกต่อไป วนัน้ีโลกไร้พรหมแดน  

วนัน้ีเรามีหลายเร่ืองท่ีตอ้งพฒันา เราไม่สามารถท่ีจะอยูใ่นโลกน้ี แต่เพียงผูเ้ดียวได ้ผมย ํ้าคาํน้ี บางคนบอกวา่ไทยเรา

เขม้แข็งพอแลว้ เราไม่ตอ้งไปพ่ึงพาอาศยัใคร เราไม่เคยเป็นเมืองข้ึนของใคร ผมวา่ตอนน้ีตอ้งหยดุคิดตรงน้ีไวก่้อน นัน่คือ

ความภาคภูมิใจ นัน่คือประวติัศาสตร์ชาติพนัธ์ุของเรา แต่เราตอ้งมาเรียนรู้วา่เราจะพฒันาตนเองอยา่งไร ส่ิงท่ีผมอยากให้มี

การพฒันามากท่ีสุดในขณะน้ีคือการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ทุกคนมีความหมาย ทุกคนเป็นกาํลงัสาํคญัของประเทศชาติ ตอ้ง 

เพ่ิมการเรียนรู้ในทุกระดบั ปรับทศันคติการอยูร่่วมกนั เคารพกฎหมาย ลดความขดัแยง้ เห็นต่างแต่ตอ้งอยูร่่วมกนัให้ได ้อยา่

ไปขดัแยง้ขนาดใหญ่ยกพวกตีกนัหรือขดัแยง้กนัทุกเร่ือง ทุกราวทาํอะไรไม่ไดส้กัอยา่ง ตอนน้ีก็พฒันาประเทศไปไม่ได ้ตอ้ง



หารือกนั มีความพึงพอใจ ไม่ใช่วา่จะตอ้งได ้100 เปอร์เซ็นตอ์าจจะไดส้กั 50 เปอร์เซ็นต ์60 เปอร์เซ็นต ์70 เปอร์เซ็นต ์แต่ส่ิง

ท่ีสมัฤทธ์ิออกมาก็คือเราสามารถท่ีจะดูคนจาํนวนมากได ้แต่เราตอ้งไม่ท้ิงคนส่วนนอ้ยเช่นเดียวกนั เพราะฉะนั้นถา้ส่วนนอ้ย

จะเอามาก ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอม ส่วนใหญ่จะเอามาก ส่วนนอ้ยก็ไม่ยอม ไปไม่ไดแ้น่นอน เพราะฉะนั้นตอ้งดูท่ีวา่ประโยชน์อยู่

ตรงไหนกนั วนัน้ีไดแ้ค่น้ี วนัหนา้ก็พฒันามากข้ึน ถา้เรารวมกนัไดอ้ยา่งท่ีวา่ 

เร่ืองความมคุีณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สาํคญัเพราะเราประกอบเป็นสังคมแห่งสันติสุข เพราะฉะนั้นการเป็น

คนดีท่ีมีคุณธรรม เป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม นั่นคือสังคมแห่งสันติสุข พูดคุยหารือกนัในทุกระดบั ลดความขดัแยง้ไม่ใช่

โตเ้ถียงกนัจนบานปลายไป และขอ้สาํคญัคือเราอยา่ให้คนท่ีไม่ดีนั้นไดม้าช้ีนาํเรา ถา้เราไม่เรียนรู้ไม่พฒันาตนเอง เราก็ไม่

สามารถรวบรวมศกัยภาพ หรือพลงัของคนไทยให้เป็นหน่ึงเดียวได ้การพฒันาเร่ืองอื่นก็ไม่เกิด เราก็ตอ้งสู้กบัการแข่งขนั

ภายนอกไม่ได ้เพราะเราเสียเวลาอยูก่บัการทะเลาะขดัแยง้กนัเองมาตลอดเวลาท่ีผา่นมา ท่ีดีก็มี ท่ีขดัแยง้มากก็มี เพราะฉะนั้น

จะทาํอยา่งไรจะลดต่าง ๆ ทั้งหมดใหดี้ดว้ยกนัทั้งหมด ดีมากดีนอ้ยก็วา่กนัไป แต่อยา่ขดัแยง้ 

หลายประเทศท่ีมีการพฒันาดา้นศกัยภาพ ทรัพยากรมนุษยไ์ปมากก็เจริญเร็ว จะเห็นไดว้า่รอบ ๆ บา้นเราก็มี บาง

ประเทศสามารถท่ีจะข้ึนไปในระดบัตน้ ๆ ของโลกได ้ ถึงแมว้า่จะมีเน้ือท่ีเพียงเล็กนอ้ย เพราะเขาใชส้ติปัญญาเขา แลว้ไม่

ขดัแยง้ แลว้เช่ือฟังกฎหมาย เคารพกฎหมาย และเดินไปตามนโยบายของรัฐทุกคนก็ไปได ้รัฐก็สามารถจะดูแลไดท้ัว่ถึง เราก็

ตอ้งสร้างความโปร่งใสในทุกฝ่าย ทุกพวก ไม่มีการทุจริต ไม่โกงกิน ไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผดิกฎหมาย เราจะไดรั้บความเช่ือมัน่

จากการลงทุน วนัน้ีตอ้งระวงั ความเช่ือมัน่ในการลงทุนของต่างประเทศ เขาดูในหลายมิติดว้ยกนั ดูทั้งสภาพสงั คมดูทั้ง

กฎหมายของเรา ดูทั้งการปฏิบติัตามกฎหมาย ดูทั้งความเช่ือมัน่ในการลงทุนท่ีเกิดความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเหล่าน้ีเป็น 

ความเช่ือมัน่การลงทุนทั้งส้ิน ถา้เราอยากใหใ้ครเขามาลงทุนมาก ๆ ในประเทศเราในบา้นเรา เราก็ตอ้งดูวา่เราตอ้งการอะไร 

ไม่ไปทาํใหส้งัคมมีผลกระทบอยา่งไร ไม่ไปทาํใหเ้กิดมลภาวะอยา่งไร แต่เราก็ตอ้งมีแรงจูงใจให้เขาเขา้มาดว้ย ก็คือความมี

เสถียรภาพ ซ่ึงเราได้เปรียบหลายประเทศในโลกอยู่แลว้ คนไทยเป็นคนที่มีนํ้ าใจ เป็นคนที่ยิ้มแยม้แจ่มใส อย่าไป

เปลี่ยนแปลงตวัเราเลย ไปเป็นคนข้ีโมโหกา้วร้าวต่าง ๆ เหล่าน้ี ทุกคนตอ้งปรับเปลี่ยน ผมเองก็ตอ้งปรับเปลี่ยนตวัเอง

เหมือนกนัให้มีสติ มีอะไรต่าง ๆ ตลอดเวลา เราตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองเหล่าน้ี ในเร่ืองของความเช่ือมัน่นั้นไม่ใช่แค่การคา้

อยา่งเดียว เป็นเร่ืองของอุตสาหกรรม ในเร่ืองของการท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ หลายประเทศท่านเห็นอยูแ่ลว้วา่เขาเจริญอยา่งไร 

เขามีความขดัแยง้กนัหรือไม่ เพราะฉะนั้นเรามามองวา่ทุกอยา่งรัฐตอ้งเป็นคนทาํทั้งหมด ทุกฝ่ายเรียกร้องทั้งหมด ไปไม่ได ้

ทุกคนตอ้งมีสดัส่วนร่วมมือกนั ในทุกปัญหา ในทุกการแกปั้ญหา ในการท่ีจะเดินหนา้ประเทศไทยไปขา้งหนา้ 

วนัน้ีจากสถิติ จากส่ือต่าง ๆ ก็ลงวา่การคา้ การส่งออกเราลดลง อยา่เพ่ิงตกใจ เราก็ตอ้งพยายามท่ีจะพฒันาตวัเองอยู่

เสมอ ทาํไมถึงส่งออกลดลง เพราะวา่เราตอ้งมีพิจารณาดูวา่สินคา้บางประเภทของเรา เรายงัคงใชเ้ทคโนโลยีเดิมในการ ผลิต 

คุณภาพก็ยงัเหมือนเดิมในหลายปีมาแลว้ อาจจะเป็น 10 ปีมาแลว้ ก็ยงัเป็นแบบเดิม ส่งออกไป วนัน้ีหลายประเทศเขาพฒันา

หมดแลว้ ถา้เราไม่พฒันาจะตกยคุ เพราะฉะนั้นเราจึงมีกองทุนต่าง ๆ ส่งเสริม SMEs เหล่าน้ีเพื่อจะมีการพฒันาคุณภาพ ใน

เร่ืองของ BOI ก็เช่นกนั ปรับปรุงเคร่ืองไม ้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ให้ทนัสมยัมากข้ึน เพื่อไดรั้บการยอมรับไม่ใช่ของผลิต

ออกมา แลว้มาดูโรงงานแลว้เกิดความไม่เช่ือมัน่ โรงงานดูไม่ไดเ้ลย ตอ้งพฒันาตวัเอง ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ถา้เราไม่

ปรับปรุงคุณภาพ เราเนน้ปริมาณอยา่งเดียวเราก็ขายไม่ออก ขณะเดียวกนัเราก็มีปัญหาความขดัแยง้ในประเทศอีก เสถียรภาพ

ก็ไม่เกิด ทุกอยา่งทาํให้ลดความเช่ือมัน่ลง การแข่งขนัก็มากข้ึน วนัน้ีขอ้ตกลงการคา้ระหวา่งประเทศ ทั้งทวิภาคี ระหวา่ง

ประเทศต่อประเทศ และพหุภาคี คือขนาดใหญ่หลายประเทศดว้ยกนั มีการเปล่ียนแปลงมากมาย ในขอ้จาํกดัทางดา้นการคา้ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองภาษีบางอยา่งเพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนักนัมากข้ึน เพื่อใหป้ระชาชนในแต่ละประเทศไดรั้บผลประโยชน์

มากข้ึน บางอย่างภาษีเหลือ 0 เปอร์เซ็นตฉ์ะนั้นภาษีเรา 0 เปอร์เซ็นต์ราคาข้ึนอยูก่บัตน้ทุนกบัราคา ถา้เราตน้ทุนสูง ดว้ย

ค่าแรงงานบา้ง ค่าวตัถุดิบบา้งอะไรบา้ง ทาํให้ราคาสูงโดยอตัโนมติั เพราะฉะนั้นเราสู้เขาไม่ไดแ้น่นอนขายไม่ออก เพราะ

ราคาแพงกวา่ ยิ่งคุณภาพไม่ดีแลว้ ราคาไม่ดีแลว้ ไม่ดีอีกดว้ยก็ยิ่งไม่ดีไปใหญ่ วนัน้ีตอ้งเร่งพฒันาในเร่ืองของการผลิต ขีด

ความสามารถในการผลิตให้ดี เทคโนโลยีให้ทนัสมยัมากข้ึน ควบคุณภาพให้มากข้ึน สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่าง

ประเทศกนัใหไ้ด ้

มาตรการกีดกนัการคา้ของแต่ละประเทศเขาก็ไม่ อยากให้มีการแข่งขนั การลงทุน การคา้ขายในส่ิงท่ีเขาผลิตเองใน

ประเทศ บางอยา่งเขาก็จาํกดัเร่ืองน้ีให้เท่านั้นเท่าน้ี บางอยา่งก็ไม่เท่าเลยก็เหมือนกนั เราก็ทาํอย่างนั้นเหมือนกนั เราตอ้ง



พฒันาร่วมกนัให้ได ้ตอ้งเขม้แข็งตอ้งรวมกลุ่มกนัให้ได ้ เราจะไดข้ยายไดพ้ฒันาในทุกมิติจะไดไ้ปสู้เขาไดใ้นอนาคต เขา

เรียกวา่ความเขม้แข็งทางดา้นเศรษฐกิจ หลายขั้นตอน หลายอยา่ง ตั้งแต่วตัถุดิบเอง ซ่ึงเราไดเ้ปรียบอยูแ่ลว้ หลายอยา่งเรามี

วตัถุดิบเป็นจาํนวนมาก แต่พอขั้นตอนการแปรรูปเพือ่จะไปคา้ขายให้เขา เพือ่เพ่ิมมูลค่า ไม่พฒันาเราเร่งไปแลว้ตลอด 3 – 4 

เดือนท่ีผา่นมา พยายามทาํอยา่งน้ีอยูแ่ลว้ 

เร่ืองสําคญั อีกประการหน่ึงคือวา่ ปัญหาสาํคญัของการประกอบการธุรกิจการคา้ ถา้ต่างประเทศเขามา เขาจะไดไ้ม่

ต่อว่า ชา้ เสียเวลา ขั้นตอนมาก บางเร่ืองเป็นเร่ืองที่ควรจะวนัเดียวเสร็จ บางทีใชเ้วลาเป็นเดือน อย่างน้ีไม่ได ้ผมไดใ้ห้

หน่วยงานปรับลดเวลาทางธุรการให้เร็วท่ีสุดในลกัษณะ One Stop Service เหมือนกนั จดทะเบียนแรงงานตอ้งแกไ้ขให้ได ้

เพราะฉะนั้นตอ้งบูรณาการให้ทุกกิจการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เป็นไปตามยทุธศาสตร์ไม่สะเปะสะปะ ยทุธศาสตร์ของไทย

เดินหนา้ไปอยา่งไร ประเทศจะเป็นประเทศอยา่งไร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อะไรก็วา่ไปให้ชดั 5 ปี 10 ปี จะเกิดอะไรข้ึน 

ทาํอยา่งไร 

ถา้เราเดินตามยทุธศาสตร์ท่ีวา่ได ้ เราก็จะเกิดความกา้วหนา้ในการพฒันาไปตามลาํดบั ไม่วา่ใครจะเป็นรัฐบาล ถา้

เดินไปตามน้ีจะไม่มีปัญหาในเร่ืองของการเมือง ท่านก็ไปว่าในการเมืองไป ถา้นาํการเมืองมาเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

บริหารประเทศดว้ยมีปัญหามาโดยตลอด เพราะฉะนั้น รัฐบาลตอ้งมีความชดัเจนในระดบันโยบายและกาํหนดผูข้บัเคล่ือนวา่ 

ใครจะขบัเคลือ่นเร่ืองใด อย่างไร ใครเป็นหลกั ใครเป็นรอง ใครเป็นเสริม และเขา้ใจให้ตรงกนั จดัสรรงบประมาณให้

เพียงพอ น่ีคืองบประมาณของรัฐและต่างฝ่ายต่างเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั สอดเติมช่องว่างเขา้ไป งบประมาณก็ใชอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัก็จะเกิดข้ึน ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน  

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร วนัน้ีประชาชนกับรัฐก็มีศูนยด์าํรงธรรม กองอาํนวยการรักษาความมัน่คงภายใน

ราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) อีก ท่ีพร้อมจะรับเร่ืองร้องเรียน ติดต่อราชการหาความรู้ใหร้ายละเอียดและอาํนวยความสะดวกให้

ประชาชนผูม้าติดต่อ ราชการทุกจังหวดัให้รวดเร็วข้ึน วนัน้ีผมได้รับรายงานมาว่า พฒันาข้ึนตามลาํดับ ขอบคุณ

กระทรวงมหาดไทย ขอบคุณศูนยด์าํรงธรรมและ กอ.รมน. จงัหวดั รวมความไปถึงสาํนกังานปฏิรูปต่าง ๆ ปฏิรูปปรองดองท่ี

มีตั้งไวแ้ลว้เดิม วนัน้ีกาํลงัขบัเคล่ือนงานทุกงานอยู ่จะเห็นไดว้า่มีการพฒันา สร้างความเขา้ใจมากข้ึน มีส่วนร่วมมากข้ึน 

ในส่วนของศูนยก์ารเรียนรู้ของกรมวชิาการ เกษตร วนัน้ีท่ีสัง่การลงไปแลว้สามารถตั้งได ้882 ศูนยร์ะดบัอาํเภอ จริง 

ๆ มีอีกมาก กาํลงัพฒันาเพ่ือจะใหค้รบทุกอาํเภอ ครบทุกพ้ืนท่ี จะทาํใหม้ากข้ึนโดยเร็ว จะมีขอ้มูลใหเ้กษตรกรไดเ้รียนรู้วา่ จะ

ปลูกอะไรใหเ้หมาะสมกบัดินฟ้าอากาศแตกต่างกนั แต่ละภาคแต่ละพ้ืนท่ีก็ต่างกนั บางพ้ืนท่ีแลง้ซํ้ าซาก บางพ้ืนท่ีทาํนาได ้2 

-3 คร้ัง อยูใ่นเขตชลประทาน บางพ้ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นเขตชลประทาน แต่ทุกคนก็อยากจะปลูกสินคา้เกษตรกรรมท่ีมีราคา ท่ีเป็น

ท่ีตอ้งการ ก็เสียสองอยา่งคือ ปลูกไปไม่ไดผ้ล รัฐตอ้งเสียค่าประกนัความเสียหายอีกและปลูกไปราคาก็ไม่ได ้ เสียเวลาเสีย

แรงเปล่า เพราะฉะนั้น ท่านตอ้งไปปรึกษากบัศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีวา่ จะทาํอยา่งไร ปลูกอะไรดี ปรึกษาเขาเถอะครับ เขามีความรู้

ให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ไดม้ากมาย ถา้ไม่มีปัญหา เราสามารถปรับนโยบายท่ีจะเพิ่มเติมเพื่อท่ีแกไ้ขเป็นเร่ือง ๆ ได ้ ถา้กระจดั

กระจายอยูแ่บบน้ีช่วยยาก เพราะไม่รู้ใครเป็นใครข้ึนบญัชีกนัใหเ้รียบร้อย  

การทาํเกษตรกรรมในแต่ละพ้ืนที่ว่าใครปลูก ขา้ว ปลูกยาง ต่าง ๆ บางคนไม่ลงทะเบียน ไม่มาลงทะเบียนกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีเขาจดัทาํทะเบียน ก็ตอ้งไปทาํ ไม่ตอ้งกลวัอะไรทั้งส้ิน ถา้ท่านไม่จดทะเบียน การช่วยเหลือก็

เป็นไปไดย้าก เพราะฉะนั้นถา้เราปล่อยกนัใหเ้ป็นไปตามยถากรรมเหมือนเดิม จะดูแลไม่ไดแ้ละการโซนน่ิงอะไรต่าง ๆ ก็ไม่

เกิดข้ึน ก็เป็นแต่เพียงนามธรรมคู่ไปอยา่งนั้น โซนน่ิง ทาํไม่ได ้เพราะประชาชนไม่เห็นดว้ย ประเด็นไม่เห็นดว้ยคือไม่เขา้ใจ 

เพราะฉะนั้นเราตอ้งใหศู้นยเ์หล่าน้ีสร้างการเรียนรู้ใหไ้ด ้ตอ้งเขา้ใจวา่ทาํอยา่งน้ีจะเกิดผลอยา่งน้ี จะดีอยา่งน้ี มีการปรับปรุง

เทคโนโลยีอย่างไร เมล็ดพนัธ์ุพืชจะทาํอย่างไร ปุ๋ยจะทาํอยา่งไร ปลูกอนัน้ีแลว้ให้มีตลาดที่ไหน ไปขายที่ไหน ราคาควร

เท่าไร  

วนัน้ีทุกคนไม่ทราบว่า รัฐไปขายของไดเ้ท่าไร เพราะฉะนั้น เวลาผลิตอะไรมาก็อยากจะไดร้าคาสูง รัฐก็ตอ้งไป

อุดหนุน อุดหนุนเสร็จก็มากองกนัอยูก่บัรัฐ รัฐก็ไปขายใหใ้คร ก็ราคาก็ตกหมด เราพยายามทุกอยา่งท่ีจะทาํใหร้าคาสูงข้ึน อนั

น้ีเป็นระบบท่ีต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนั เพราะฉะนั้น เราไม่อยากใหเ้กษตรกรผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย ถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐไม่สามารถ

จะอุดหนุนไดทุ้กอยา่ง เร่ืองยางก็เช่นเดียวกนั ตอ้งระมดัระวงั วนัน้ีราคายางก็พยายามเต็มท่ี ท่ีจะแกปั้ญหา ผมวา่เป็นเร่ืองท่ี

หนกัพอสมควร เร่ืองยาง เร่ืองขา้ว เร่ืองผลิตผลทางเกษตรอ่ืน ๆ บางอยา่งก็ดีข้ึน บางอยา่งก็ลดลงเป็นไปตามราคาตลาด 



เพราะฉะนั้นถา้ยงัคงยนืราคาเดิมต่อไป โดยท่ีไม่มีการปรับปรุงตวัเอง ไม่มีการโซนน่ิง ไม่มีการควบคุม Demand Supply ให้

พอเพียง ใหท้ดัเทียมกนัก็เป็นปัญหาอยา่งน้ีตลอดไป 

ผมวา่ถา้ยงัยนืยนักนัอยูอ่ยา่งน้ี ราคาตอ้งเท่าน้ี เท่านั้น ไปอยา่งน้ี ถึงเราก็แกไ้ม่ได ้ผมตายไปแลว้ ทุกคนตายไปแลว้ก็

แกไ้ม่ได ้ก็กลบัมาแบบเก่า เพราะฉะนั้น จะตอ้งพฒันาทั้งระบบขอให้เห็นใจดว้ย การประทว้งอะไรต่าง ๆ ขอให้มีเหตุ มีผล 

วนัน้ีมีความจาํเป็น เพราะเราไม่ไดแ้ก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรอย่างเดียว แต่แกไ้ปทุกปัญหา ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน 

บางอยา่งมาก บางอยา่งนอ้ย ตอ้งแกม้ากก่อน นอ้ยก็ค่อย ๆ แก ้คู่ขนานกนัไป 

ในส่วนของการดูแลสาธารณสุขรักษาพยาบาล เรามุ่งหวงัถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ถา้ประชาชน

เขม้แขง็ ประเทศชาติก็เขม้แขง็ เพราะฉะนั้นการดูแลสาธารณสุขรักษาพยาบาล ถา้เรายงัมีรายไดรั้ฐอยูอ่ยา่งน้ี การดูแลก็ยงัไม่

มาก ไม่เพียงพอ จะเห็นไดว้า่มีปัญหาพอสมควรในเร่ืองของระบบ เร่ืองของการดูแลประชาชน ทั้งสูงวยั ผูห้ลกัผูใ้หญ่ เด็ก

เล็กอะไรต่าง ๆ มีปัญหาหมด เพราะรัฐไม่มีเงิน ผมพูดตอนตน้มาแลว้ รัฐจะมีรายไดจ้ากที่ไหนบา้ง เพราะฉะนั้น เราจะ

ช่วยกนัตรงไหน ก็ตอ้งไปช่วยกนัถือวา่ช่วยชาติ ถา้เราดูแลคนไม่ดี ทุกอยา่งก็อ่อนแอไปดว้ย เด็กก็อ่อนแอ ผูใ้หญ่ก็อ่อนแอ 

คนสูงอายก็ุอ่อนแอ ประเทศชาติก็อ่อนแอทั้งหมด 

เพราะฉะนั้น อยา่ไปใหใ้ครเขามาช้ีนาํหรือมาปลุกระดมวา่ เป็นเพราะอยา่งน้ี อยา่งนั้น ท่ีจนเพราะอยา่งน้ี เพราะคนน้ี 

เพราะคนนั้น ผมวา่อย่าให้เขามาช้ีเลย ท่านคิดเองท่านมองเหมือนผมมอง บางคนที่ผ่านมา ผมขออนุญาต บางคนบอกว่า

สถาบนั เป็นเพราะสถาบนัทาํใหเ้ป็นอยา่งน้ี ผมกราบเรียนท่านเลย ท่านไม่เคยมาเก่ียวขอ้ง ท่านตอ้งดูวา่ท่ีผ่านมาสถาบนัทาํ

หนา้ท่ีอะไร ท่านทาํทุกอยา่งมาตั้งแต่อดีตในพ้ืนท่ี ท่ีรัฐบาลไปไม่ถึงในท่ีท่ีรัฐบาลอาจจะไป ดูแลไดไ้ม่มากนกั ท่านก็ไป

เสริมตรงนั้นให้ ท่านไม่เคยท่ีจะไปแยง่ความรัก ความชอบอะไรจากใคร ท่านถือวา่ทุกคนคือคนไทยของท่านทั้งส้ิน ท่าน

ตอ้งมีหนา้ท่ีในการดูแลคน คนมีรายไดน้อ้ย คนท่ีมีความเดือดร้อนเป็นหลกัก่อน ช่วยรัฐบาลมาทุกรัฐบาล เพราะนั้นทุกคน

ตอ้งเขา้ใจในกรณีน้ีนะครับ ตอ้งมีสติใคร่ครวญหาเหตุผล อยา่ไปเช่ือตามเขาปลุกป่ันอยา่งโนน้อยา่งน้ี ทาํให้ไปล่วงละเมิด

ท่าน และพนัต่อไปถึงกฎหมายอีก วา่ไปบงัคบัคนอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่เลย 

กฎหมายมีไวป้กป้องพระองคท่์าน เท่านั้นเอง เพราะพระองคท่์านไม่สามารถดูแลพระองคเ์องได ้ท่านมาตอบโต ้มา

ช้ีแจง มาอธิบายใครไม่ได ้แต่เราตอ้งมองถึง ทาํอะไรดี อดีตไม่ใช่แค่สมยัน้ีนะครับ ตั้งแต่อดีตท่ีผ่านมาเม่ือเรายงัไม่เป็น

ประเทศ เป็นอาณาจกัรต่าง ๆ เหล่านั้น จนกระทัง่เป็นประเทศมาเมื่อ 200 กวา่ปี เพราะฉะนั้นเราตอ้งดูยอ้นกลบัไป อยา่เพ่ิง

ไปตดัสิน อยา่งเพ่ิงไปลงความเห็นวา่ใช่หรือไม่ตามท่ีคนเขามาช้ีนาํตอ้งไปดูเขาช้ีนาํ เพราะอะไรเพื่ออะไร วนัน้ีประเทศไทย

เขม้แขง็ไดอ้ยู ่2 อยา่ง 1.สถาบนัพระมหากษตัริย ์2. คือความมัน่คง ซ่ึงต่างประเทศอาจจะมีไม่เท่าเราตรงน้ีแต่เขาพฒันาก็ตอ้ง

ไปทั้ง 2 -3 อยา่งดว้ยกนัในเร่ืองของสถาบนั เร่ืองของความมัน่คง เร่ืองของการพฒันาประเทศ ตอ้งไปดว้ยกนัทั้งหมด เพราะ

เราเป็นคนไทย อยา่ไปเอาของตะวนัตกมาทั้งหมด ผมเคยพูดไปแลว้วา่อยา่ทาํลาย อยา่สร้างบา้นเมืองใหม่โดยท่ีตอ้งทาํลาย

ของเก่าท้ิงทั้งหมด 

วนัน้ีตอ้งดูท่ีวา่ วนัน้ีท่ีคนเขามาเท่ียวบา้นเราเพราะของเก่า สมยัน้ีสร้างอะไรไวบ้า้งท่ีให้คนเขามาดูเป็นเร่ืองเป็นราว 

ไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่เขามาเท่ียวโบราณสถาน พระราชวงั นั้นคือส่ิงท่ีสถาบนัพระมหากษตัริยท์าํไวใ้ห ้คิดตรงน้ีแลว้กนัอยา่

นาํท่านลงมาเลย อยา่มาทะเลาะเบาะแวง้กนั นาํท่านลงมาเก่ียวขอ้งไม่ได ้ผมคงไม่ยอมนะ  

เราตอ้งกลบัมาดูตนเอง ก่อนจะโทษใครก็ตาม ผมไม่อยากให้โทษกนัแลว้ เพราะฉะนั้น ตอ้งมาดูแลตนเองท่ีเรามี

รายไดน้้อย เรามีความขยนัเพียงพอหรือยงั พฒันาตนเองหรือยงั หรือจะทาํเพียงแค่พอกินพออยู่ไปวนั ๆ เล้ียงลูกเล้ียง

ครอบครัวไปวนั ๆ มีรายไดว้นัละไม่ก่ีร้อยแลว้จะพฒันาไปไดอ้ยา่งไร ไม่ใช่อยูไ่ดก็้โอเค แต่ท่านตอ้งให้ลูกหลานเขาพฒันา

กว่าท่าน อย่าให้เขาตอ้งมาทาํอะไรที่รายไดน้้อยเหมือนท่าน เขาจะทาํไดอ้ย่างไร เขาตอ้งเรียนรู้ ตอ้งศึกษา ให้เขาเรียน

หนงัสือมาก ๆ ถา้ไม่เรียนหนงัสือมาก ๆ ก็คิดไม่ได ้คิดไม่ไดก็้พฒันาไม่ได ้เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะฉะนั้นถา้ใครคิดวา่เราจะ

รวยข้ึนมาเร็วข้ึน ไปทาํส่ิงผดิกฎหมาย ไปติดยา คา้ยาเสพติด ชีวติมนัก็พงัทลายยิง่กวา่เดิมอีก ยิง่กวา่ยากจนเหมือนเดิมอีก ไป

ติดคุกอีก ติดคุกออกมาก็ตอ้งวนกลบัไปใหม่ เป็นอยา่งน้ีวงจรชีวิตเป็นแบบน้ี ท่านตอ้งหาช่องทางสุจริตทาํ ลาํบากอดทน

หน่อย คนรวยปัจจุบนั ถา้เขามาเขาสุจริตมา เขาลาํบากมาก่อน เศรษฐีหลายคนก่อนจะรวยไปดูครับ พ้ืนฐานเขาไม่ไดร้วยมา

ตั้งแต่เด็กเลย ลาํบากมาจนค่อนชีวติ เขาแสวงหาโอกาสเขาพฒันาตนเอง ผมพูดถึงคนท่ีเขาสุจริต สร้างเน้ือสร้างตวัจากไม่มี

อะไรเหมือนกนั  



ถา้เรามีความพยายามวนัน้ีถึงแมจ้ะไม่เหมือน อดีตการแข่งขนัมากข้ึน โอกาสมนันอ้ยลง แต่อยา่งไรก็ตาม ถา้ไม่มี

ความพยายาม ไม่มีท่ีวา่จะไม่สาํเร็จ เพราะฉะนั้นไม่วา่จะยากดีมีจนอยา่งไร เราตอ้งนึกถึงวา่ เรามีโอกาสเสมอ เหมือนคนอื่น

เขาเหมือนกนั อยา่ไปเสียเวลาโทษใคร โทษคนรวย โทษใครก็แลว้แต่วา่ ทาํใหเ้ราลาํบากยากเยน็ ยากเขน็ถึงทุกวนัน้ี พอโทษ

ไปโทษมาเวลาหมดแลว้เด๋ียวก็แก่ เด๋ียวก็ตาย เพราะฉะนั้นเปล่าประโยชน ์ผมและรัฐบาลจะพยายามเตม็ท่ี ท่ีจะทาํหนา้ท่ีให้ดี

ท่ีสุด เพ่ือพ่ีนอ้งประชาชนคนไทยท่ีรักทุกคน ดว้ยวธีิการอนัเหมาะสมถูกตอ้งชอบธรรม โปร่งใสมีประสิทธิภาพและวนัน้ีเรา

ตอ้งทาํให้ทั้ง 3 ระดบัสอดคลอ้งกนั 3 ระดบัคือ นโยบาย ขบัเคลื่อนและผูป้ฎิบติั เราตอ้งเขา้ใจกนัทั้งภาครัฐภาคเอกชน 

ประชาชน ทุกคนตอ้งสอดประสานกนั ใน 3 ระดบั  

ถา้เราทาํไดอ้ยา่งน้ี ประชาชนร่วมมือ รัฐบาลดี การขบัเคล่ือนดี ต่าง ๆ ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคใ์นการพฒันาประเทศ 

ประชาชนก็ตอ้งใจเยน็ ทุกอยา่งเป็นปัญหาท่ีสะสมมาเป็นเวลาหลาย 10 ปีมาแลว้ เพราะฉะนั้นเรามาแกภ้ายใน 3 เดือน 4 

เดือน น่าจะไม่ไดแ้ต่ตอ้งวางพ้ืนฐานของประเทศให้ได ้ใน 4 เดือนท่ีผ่านมาผมก็วางพ้ืนฐานไประดบัหน่ึงเร่งด่วนนะครับ 

ต่อไปรัฐบาลก็ตอ้งวางพ้ืนฐานต่อ และเพื่อจะต่อไปในอนาคตให้ไดว้่าทาํและทาํอย่างไรจะอยู่ไดอ้ย่างสันติสุข และมี

ประเทศชาติท่ีเจริญทดัเทียมอาณาอารยประเทศต่อไป 

เร่ืองสภาปฏิรูปแห่งชาติ เม่ือ 2 วนัก่อนผมไดไ้ปเปิดการคดัสรรและการคดัเลือก เป็นท่ีน่ายินดีวา่มีผูส้มคัรทั้งส้ิน 

สปช. ตอนแรกเห็นบอกคนน้อยวนัน้ีเขา้ไป 7,000 กว่าคนและยงัไม่ไดร้วมในยอดของผูส้มคัรทางไปรษณียอี์ก ผมว่า

มากมายพอสมควร มีทั้ งนิติบุคคลส่งมาและในเร่ืองของคดัสรรมาของจงัหวดัในการปฏิรูปทั้ง 11 ดา้น วนัน้ีก็มีผูส้มคัร

มากมายเป็นท่ีน่ายนิดี ผมใหแ้นวทางในการคดัสรรแลว้วา่ จะตอ้งมีคุณภาพ เราถึงจะไดค้นมา 250 คน 200 กวา่น่ีคืออนาคต

ของทั้งประเทศดว้ย  

ส่วนหน่ึง ท่ีจะเป็นตวักาํหนดวา่ เราจะเดินหนา้ไปอยา่งไรแต่ไม่ใช่เฉพาะ สภาปฏิรูปเป็นคนช้ีทุกอยา่งคงเป็นเร่ือง

ของกฎหมาย เร่ืองของสภานิติบญัญติั เร่ืองของรัฐบาล เร่ืองของประชาชน วา่แต่ละส่วนแต่ละฝ่ายจะทาํกนัอย่างไรให้

ประเทศชาติเดินหนา้ไปใหไ้ด ้วนัน้ีก็ตอ้งขอให้สถานการณ์สงบ อยา่เพ่ิงมาตอบโต ้อยา่เพ่ิงมาพูดจาให้เสียหายเด๋ียวก็ทาํได้

ทาํไม่ได ้ผมวา่ยงัไม่เร่ิมทาํเลย แต่ความตั้งใจของเรามีกรอบ มีแนวทางท่ีชดัเจน เราจะทาํเร่ืองอะไร เพราะฉะนั้นจะตอ้งมี

ขอ้มูลใครท่ีไดเ้ป็นสมาชิก ตอ้งมีขอ้มูลของตวัเอง อยา่คิดวา่จะพดูในส่ิงท่ีตวัเองรู้สึก ตวัเองคิดอยา่งเดียวไม่ไดถ้า้ไม่มีเหตุผล

ประกอบมาดว้ย ไม่อยา่งนั้น ตกลงหารือกนัไม่ไดห้รอกในสภาปฏิรูปไม่ใช่แต่ละกลุ่ม 11 กลุ่มนั้นไดข้อ้ยติุมาแลว้ และคือ

จบ คือทาํไดเ้ลย ไม่ใช่ ทั้งหมดตอ้งนาํขอ้เสนอแต่ละกลุ่มเสนอมาเขา้สภาปฏิรูปพิจารณาร่วมกนัทั้งหมด จาํนวนสมาชิก ผ่าน

ประธานข้ึนมาเป็นมติของสภาปฏิรูป อยา่งไรก็ตาม คนท่ีไม่ไดมี้โอกาสถูกคดัสรรเขา้มา ขอบคุณนะครับขอบคุณ แสดงวา่

ทุกคนรักชาติรักแผ่นดินจริง สมคัรมามากมาย คนเหล่าน้ีจะไปหาทางเช่ือมต่อกนัอยา่งไร อาจจะเป็นคณะเล็ก คณะยอ่ยได้

หรือไม่ แต่ละจงัหวดัไปรวบรวมไว ้แลว้ไปส่งขอ้มูลเขา้ทางศูนยด์าํรงธรรมหรือเขา้ กอ.รมน. ทั้งหมดเราก็จะรวบรวมทุก

พ้ืนท่ี ทุกคน เขา้มาและส่งใหเ้ลขาธิการรัฐสภาตอ้งนาํส่งสภาปฏิรูปไปเป็นขอ้บญัญติัเพ่ิม เติม ท่านก็ติดตามดว้ยนะครับ 

ผมคิดวา่ ในการพิจารณาหรือในการทาํงานของแต่ละวนัเขาคงแจง้ให้ทราบวา่ เขาทาํอะไรไปแลว้บา้ง กาํลงัหารือ

เร่ืองอะไร ไดข้อ้ยติุชั้นตน้มาอยา่งไร ท่านก็ช้ีแจงเพ่ิมเติมเขา้มาไดว้า่เร่ืองน้ี น่าจะแบบน้ีไหม แต่อยา่ทาํให้เกิดความวุน่วาย 

ผมก็ยงัยนืยนัอยูว่า่คงไม่อยากใหม้าประทว้ง ไม่อยากใหมี้การทะเลาะเบาะแวง้กนั และไม่คาํนึงถึงวนัหนา้วา่ เราจะไดอ้ะไร

นัน่สาํคญั ทุกคนตอ้งเป็นแบบนั้น  

ผลการปราบปรามและหยดุย ั้งการทาํลายทรัพยากร ป่าไมใ้นห้วงเดือนท่ีผ่านมา มีจาํนวนมากหลายพ้ืนท่ี เช่นท่ีเกาะ

ชา้ง จงัหวดัตราด ป่าทบักวาง ป่ามวกเหล็ก สระบุรีและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ อีก คสช. วา่จะให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย เจา้หนา้ท่ี

ตอ้งคาํนึงถึงรัฐศาสตร์ควบคู่กบันิติศาสตร์ดว้ย 

ผลการจบักมุยาเสพติด ในหว้งสิงหาคมท่ีผ่านมานั้น จบักุมได ้20,000 กวา่ 22,886 กวา่คดี ผูต้อ้งหา 20,000 กวา่ราย 

ยาบา้ 2 ลา้นกวา่ 3 ลา้นเม็ด เฮโรอีน 21 กวา่กิโลกรัม ยาไอซ์ 31 กิโลกรัม กญัชาประมาณ 1,000 กวา่กิโลกรัม และมีการยึด

อายดัทรัพยสิ์น ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 180 ราย มูลค่า 107 ลา้นบาทและมีการจบักุมเจา้หน้าที่รัฐที่เก่ียวขอ้งกบัยาเสพ

ติดตามขอ้ร้อง เรียน 26 ราย และมีการขยายผลติดตามผูเ้ก่ียวขอ้ง อนัน้ีเป็นอนัตรายมาก มาตรการตรวจคน้เรือนจาํ ทาํอยา่ง

ต่อเน่ืองมีตรวจสอบไดก้วา่ 600 เคร่ือง ยาบา้ 1,000 เมด็ ยาไอซ์ 528 กรัม และในส่วนของเจา้หนา้ท่ีก็มีการลงโทษไป อนัน้ีก็

เป็นความกา้วหนา้เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ต่อสงัคมไทย 



ด้านเศรษฐกจิ มีการเร่งรัดการใชจ่้ายงบประมาณประจาํปี 2558 จาํเป็นตอ้งขบัเคล่ือนในระยะน้ีดว้ยงบประมาณของ

รัฐการกระจายเงินไปสู่พ้ืนท่ี สู่ประชาชนดว้ยโครงการของรัฐ งบประมาณรัฐตอ้งเร่ิมก่อนก็จะเร่งให้ผูกพนังบประมาณให้

ได ้สาํหรับไตรมาสหน่ึง คร้ังน้ีก็เป็นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอยูก็่คงเสร็จเรียบร้อยไปเม่ือวาน น้ี คงนาํเขา้สภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ก็จะไดมี้ผลในการดาํเนินการไดท้นัทีในไตรมาสแรก  

ไดมี้การจดัการประชุมสมัมนาภายในประเทศ ท่ีจะเป็นการกระตุน้การท่องเท่ียว ส่วนการก่อสร้างเล็ก ๆ นอ้ย ๆ นั้น 

การปรับปรุงซ่อมแซม จะใหท้าํในไตรมาสแรก อยา่ไปเช่ือนะครับวา่ใครไดรั้บโควตา ผมพดูอีกคร้ังหน่ึง ทุกคร้ังเลย มีข่าว

มาตลอดวา่มีคนรู้จกักบัหวัหนา้ คสช. เป็นเพ่ือน หรืออะไรก็แลว้แต่ กบัรัฐมนตรีคนโน่นคนน้ี แลว้มีโควตามา มีโครงการน้ี 

โครงการนั้นให้สมคัรเขา้มาแลว้ไปทาํ แจง้มาเลยวา่มาจากใคร คนไหน ช่ืออะไร ผมจะสอบสวนดาํเนินคดีให้ได ้แอบอา้ง

ไม่ได ้เพราะผมบอกแลว้ผมไม่เคยสัง่ใคร ไม่เคยมอบโควตา ไม่มีโควตา ท่านตอ้งมาแข่งขนั มีการประมูล มีการเปิดประมูล

ทาํสัญญา TOR ให้ถูกตอ้งชดัเจน เพราะฉะนั้นโครงการขนาดใหญ่ก็ตอ้งทาํต่อเน่ืองใน 1 ปี งบประมาณท่ีออกไปแลว้ ปี 

2558 ท่านตอ้งมีการใชจ่้ายของทุกกระทรวง ทบวง กรม รายไตรมาสให้มีผลสัมฤทธ์ิ ผมเคยบอกแลว้วา่ ทาํก่อน ทาํจริง มี

ผลสัมฤทธ์ิและยัง่ยืน ตอ้งเห็นไดว้า่ 1 ปี ขา้งหนา้ใชง้บประมาณจะเกิดอะไรข้ึนมาบา้ง และก็สอดคลอ้งกบัอีก 5 ปี ของ

แผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ต่อไป ๆ ก็วา่กนัมา รัฐบาลทุกรัฐบาลน่าจะตอ้งคิดแบบผมคิด ถึงจะมีการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยืน 

ในการปฏิบติัตามระเบียบสาํนกังบประมาณ ตอ้งเคร่งครัด ผมสัง่ไปแลว้วา่การเปล่ียนแผนงานโครงการจากเร่ืองก่อสร้างไป

เป็นเร่ืองจดั ซ้ือ วสัดุภณัฑน่ี์ไม่ได ้ตอ้งเป็นหมวดเดียวกนั ถา้มีเหตุผล แต่ถา้ไม่มีเหตุผลก็ไม่ให้เปล่ียนอยูแ่ลว้ ฉะนั้นท่าน

ตอ้งบริหารงบประมาณของท่านใหไ้ดใ้นแต่ละกระทรวง ทบวง กรม การใชง้บประมาณในการบริหารราชการแผน่ดินตอ้งมี

ความคุม้ค่า เป็นประโยชน์กบัประชาชน โดยทั้งหมด โดยส่วนรวม เพราะงบประมาณเรามีจาํกดั อยา่งท่ีไดก้ล่าวในตอนตน้

แลว้วา่ ทาํอยา่งไรรายไดรั้ฐจะมากข้ึน โดยประชาชนไม่เดือดร้อน และมาแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง แลว้ก็มีการกระจาย

งบประมาณลงมาสู่ประชาชนทุกภูมิภาคอยา่งทัว่ถึงและเท่า เทียม 

ในเร่ืองของการพิจารณางบประมาณ ผมเรียนไปแลว้วา่ขณะน้ีเสร็จไปแลว้ทั้ง 19 กระทรวง และมีส่วนราชการท่ีไม่

สังกดักระทรวงอีกจาํนวนหน่ึง ภาพรวมก็ปรับลดไปได ้ 4,496 ลา้นบาท และไดพิ้จารณาโดยคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ไป

แลว้เม่ือวนัท่ี 3 - 4 กนัยายน 2557 ท่ีผ่านมา ก็จะพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี 5 กนัยายน แลว้ก็จะเสนอ สนช. ในวนัท่ี 

11 กนัยายน และเขา้สู่วาระการประชุม สนช. ในวนัท่ี 17 กนัยายน 2557 

การส่งเสริมการคา้การลงทุน ไดส้ั่งการใหก้ระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงอุตสาหกรรม และส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ไปจดัตั้งศูนยบ์ริการการคา้ การลงทุน การประกอบธุรกิจ แบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมทัว่

ประเทศ เพื่ออาํนวยความสะดวกต่อนกัลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลดขั้นตอนทางธุรการท่ีไม่จาํเป็น ประหยดัเวลา

ใหก้บัผูป้ระกอบการ ผูล้งทุนท่ีไม่ตอ้งเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน ทาํใหเ้สียเวลา ลดขั้นตอนลง ลดเวลาลง รวมทั้งเป็น

ศูนยข์อ้มูลให้กบัผูป้ระกอบการรับทราบดว้ยว่าวนัน้ีมีความ เคลื่อนไหวเป็นอะไรอยา่งไร ตอ้งพฒันาตนเอง ทั้งผูล้งทุน 

โดยเฉพาะผูล้งทุนไทย ไม่เช่นนั้นเราก็สูต้่างชาติ เขาก็จะมาลงทุนไม่ไดอี้กอยูดี่ในอนาคต 

ส่วนการส่งเสริมการลงทุนนั้นไดส้ัง่การให ้BOI และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งรัดการอนุมติัการลงทุนอยา่งเร่งด่วน มี

การกลัน่กรองท่ีดี มีอนุกรรมการอยู ่2 คณะ ท่ีจะเตรียมการมาก่อน มาเขา้ท่ีประชุมใหญ่ เพือ่ขออนุมติัอีกคร้ังหน่ึง เป็นคร้ัง

สุดทา้ย และจะเร่งรัดให้ดําเนินการให้ได้โดยเร็ว จากผูป้ระกอบการใหม่ ๆ หรือการขอขยายกิจการของผูล้งทุน

ภายในประเทศ เพื่อจะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได ้ให้กบัคนไทย และไดก้าํชบัให้ BOI พิจารณาส่งเสริมการลงทุนท่ี

จะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม ถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ ๆ ใหผู้ป้ระกอบการขนาดกลาง ขนาดยอ่มของไทยดว้ย 

ในเร่ืองการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัชาว ต่างชาติ คือแรงจูงใจ เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2557 ท่ีผ่านมา ไดพ้บกบั

ผูบ้ริหารประธานเจา้หนา้ท่ี นายชิเงะโนบุ นางะโมริ (Mr.ShigenobuNagamori) ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและผูก่้อตั้งบริษทั 

ไนเด็ค คอร์ปอเรชัน่ (Nidec Corporation) เดินทางมาพบผมท่ีกองบญัชาการกองทพับก ซ่ึงบริษทัน้ีเป็นบริษทัท่ีใหญ่มาก 

เป็นบริษทัท่ีผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในโลก ก็ไดมี้การพูดคุยกนั ท่านยินดีท่ีจะสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตท่ีใหญ่ท่ีสุดในโอกาสต่อ ไป ซ่ึงวนัน้ีก็ดาํเนินกิจการอยูแ่ลว้ ท่านก็จะมีการลงทุนใหม่ ๆ ข้ึน 

ผมก็เลยไปคุยกบัท่านว่า ทาํอย่างไรแรงจูงใจของคนไทยอะไรต่าง ๆ มนัตอ้งเร่ิมดว้ยการมีสถาบนัวิจยัต่าง ๆ เช่น เร่ือง

รถยนต ์ท่านก็ไดแ้นะนาํวา่ ประเทศไทยอยา่ไปแข่งขนัในเร่ืองของรถยนตท่ี์มีเคร่ืองยนตเ์ลย ไปใชเ้ร่ืองมอเตอร์ดีกวา่ เป็น



เร่ืองของรถไฟฟ้า เร่ืองอะไรเหล่าน้ีท่ีมีการพฒันา เขาพร้อมจะช่วยเหลือเรา อนัน้ีก็ฝากไวด้ว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตอ้ง

เช่ือมต่อประสานกนัดูวา่จะทาํไดอ้ยา่งไร ผมตอ้งการให้เรายืนยนัของเราเอง เขามีความเช่ือมัน่ต่อเสถียรภาพของไทย และ

ยืนยนัว่าจะไม่ยา้ยฐานการผลิตจากประเทศไทย และจะเพ่ิมให้มากข้ึน ในภาพรวมบรรดานักลงทุน ทั้ง ญี่ปุ่น ตะวนัตก 

ตะวนัออก ต่าง ๆ ท่ีเขาพบ ทั้ง ยโุรป อเมริกา หรืออะไรต่าง ๆ ก็มีความเขา้ใจ มาพูดคุยกนัในห้องเป็นชัว่โมง เขาก็พอใจใน

การทาํงานของ คสช. ในเร่ืองของการคา้การลงทุน การเมืองก็เร่ืองของการเมืองไป แลว้ก็มัน่ใจวา่เราจะแกปั้ญหาประเทศ

ไทยอยา่งย ัง่ยนื มีเสถียรภาพ ทาํใหเ้ป็นผลดีต่อการคา้ขายในอนาคต 

เร่ืองการส่งเสริมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอ่ม หรือ SMEs มีการประชุมหลายคร้ังท่ีผ่านมา 

และไดมี้การกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีชดัเจน จะส่งเสริมกนัอยา่งไร SMEs น่ีคือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่ม บางคนยงัไม่รู้เลยวา่

ตวัเองเป็น SMEs ท่านตอ้งไปศึกษาวา่ ร้านคา้แบบน้ีเป็น SMEs หรือเปล่า มีหลายประเภทดว้ยกนั ประเภทท่ีเก่ียวกบัเร่ือง

เกษตรกรรม เก่ียวกบัเร่ืองท่องเท่ียว การบริการ อุตสาหกรรม มีหมด ท่านก็ไปดูวา่กิจการของท่านอยูใ่นกลุ่มไหน ก็ไปสมคัร

เขา้ไป บางคนบอกไม่รู้วา่ตวัเองเป็น SMEs แต่ไม่สมคัร เพราะกลวัจะเสียภาษี อยา่งน้ีไม่ได ้ก็ไปสมคัร ภาษีเขาคงไม่ไดเ้รียก

มากมายอะไร เพ่ือเขาจะไดช่้วยเหลือท่านได ้ถา้ท่านไม่สมคัรเป็นสมาชิก แลว้ท่านจะมาให้รัฐช่วยตรงไหนไดอ้ยา่งไร ไม่มี

ช่องทาง ไปสมคัรให้ครบ วนัน้ีก็ตอ้งการให้สมคัรเพ่ิมอีก วนัน้ีมีถึง 2 ลา้นกว่าราย ยงัไม่ได้จดทะเบียน ยงัไม่ข้ึนบญัชี

มากมายไปหมด ท่านไปข้ึนเถอะครับ จะไดมี้การพฒันาตนเอง ผมบอกแลว้วา่ ถา้ทุกคนไม่เขา้สู่ระบบภาษี มนัไปไหนไม่ได ้

ประเทศไทยไปไม่ได ้เงินส่วนหน่ึงเก็บภาษีมาจากคนมีรายไดม้าก รายไดป้านกลาง ตอ้งมาเล้ียงคนจนขนาดใหญ่น้ีมนัไป

ไม่ได ้เพราะฉะนั้นขนาดเลก็ขนาดใหญ่ก็ไดม้ากเสียมาก ไดก้ลางเสียกลาง ไดน้อ้ยเสียนอ้ย จะไม่ยกระดบันาํเงินทั้งหมดเป็น

กอ้นใหญ่มาแลว้ก็ดูแลทั้งหมดลงไป ตามสัดส่วนท่ีเหมาะสม ในเร่ืองการพฒันา ตั้งแต่ก่อตั้งมา ตั้งแต่ขยายกิจการอยา่งไร 

ท่านจะเติบโตอยา่งไร เราตอ้งการใหจ้ากเลก็ไปกลาง กลางไปใหญ่ ท่ีผา่นมาไปไม่ได ้เลก็ก็คือเลก็ กลางก็คือกลาง ใหญ่ก็คือ

ใหญ่ อยู่แค่น้ี ถา้ท่านทาํให้เป็นระบบของท่าน รวมกลุ่มกันให้ได้ แลว้เสนอช่องทางมารัฐก็จะเชื่อมต่อให้ท่าน หา

งบประมาณมาเป็นกองทุนใหท่้าน หรือใหสิ้ทธิประโยชน์อะไรก็ได ้เรายงัใหท่ี้อ่ืนไดเ้ลย SMEs สาํคญั เพราะเป็นกลไกหลกั

ของประเทศ ทั้งในเร่ืองของการจา้งงาน เร่ืองที่จะไปส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่เป็นเครือข่าย เป้าหมายที่ตอ้งการจะเพ่ิม

สดัส่วน GDP ของ SMEs ใหไ้ด ้38 เปอร์เซ็นต ์เพ่ิมการจดทะเบียนนิติบุคคล SMEs ข้ึนอีก 5 หม่ืนราย ผมวา่มากกวา่น้ี ถา้ได้

มากกวา่ 5 หม่ืน ผมดีใจมากเลย ประเทศชาติจะไดไ้ปได ้ อยา่กลวัเร่ืองภาษี ฉะนั้นเราตอ้งกาํหนดแลว้วา่กลุ่มเป้าหมายจะ

ส่งเสริมปี 58 – 59 เป็นอะไรบา้ง เช่น กลุ่มธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูง high growth 11 กลุ่มสาขาธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง ช้ินส่วนยาน

ยนต ์อาหารและเคร่ืองด่ืม บริการดา้นการศึกษา การเกษตร ขนส่ง โลจิสติกส์ ท่องเท่ียว บริการดา้นสุขภาพ ประเทศไทยเป็น

ท่ีนิยมมาก ดา้นสมุนไพรเคร่ืองสาํอาง ดา้นเทคโนโลยี ดา้นพลงังาน และกลุ่มธุรกิจท่ีมีความสาํคญัต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

high impact ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรกล อุตสาหกรรมอาหาร ยาง ผลิตภณัฑย์าง บรรจุภณัฑ ์ส่ิงทอ อญัมณี คา้ปลีก เป็นตน้ ทั้งน้ี 

เพ่ือวางรากฐานสาํคญัใหก้บัเศรษฐกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่มใหไ้ปสู่อนาคตต่อไป 

การส่งเสริมการตลาดสาํหรับขา้ว ไดอ้นุมติั ลงนามความตกลกระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลฟิลิปปินส์ ไดล้งนาม

ไปเรียบร้อยแลว้ในการขยายดว้ยการขายขา้วแบบ G2G กบัรัฐบาลฟิลิปปินส์ สาระสาํคญัก็คือวา่ รัฐบาลไทยและรัฐบาล

ฟิลิปปินส์ตกลงท่ีจะซ้ือขายขา้วในปริมาณไม่เกิน 1 ลา้นตนัต่อปี ระหวา่งปี 2557 - 2559 เง่ือนไขข้ึนอยูก่บัภาวะตลาดขา้ว

โลกและผลผลิตในทั้งสองประเทศ ซ่ึงเช่ือมัน่วา่กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์คาดวา่ ฟิลิปปินส์จะนาํเขา้ขา้วใน

ปี 2557 ประมาณ 1.45 ลา้นตนั และมีแผนท่ีจะเปิดประมูลขา้วในรูปแบบรัฐต่อรัฐในช่วงเวลาอนัใกลน้ี้ อยา่ไปทาํให้ราคาตก

ก็แลว้กนั อยา่ไปรอวา่เม่ือไหร่ราคาตกจะซ้ือ เพราะถา้ไม่ช่วยกนัวนัน้ีจะไปช่วยกนัวนัไหน อยา่เห็นแก่ประโยชน์มากนกั คน

รวยก็เผือ่แผ ่แบ่งปันกนับา้ง 

ด้านสังคม ไดเ้ร่งรัดการดูแลในเร่ืองของคาํเรียกร้อง ร้องเรียน ท่ีเขาร้องเรียน วนัน้ีรวมแลว้ทั้งหมดประมาณ 40,000 

กวา่เร่ือง น่ีเฉพาะท่ีน่ี ยงัมีท่ีศูนยด์าํรงธรรม ท่ีอะไรอีกมากมายไปหมด ผมก็จะมอบไปให้ไปแกก้นัให้ได ้และตอบปัญหาวา่

ที่เขาถามมาเป็นอย่างไร ให้เขาเขา้ใจ เพื่อจะลดความกดดนั ความไม่เขา้ใจกนั ประชาชนอย่างน้อยก็ตอ้งไดค้าํตอบว่า 

อยา่งไร เม่ือไหร่ จะทาํอยา่งไร ประชาชนตอ้งเขา้ใจบางอยา่งไม่สามารถใหอ้ยา่งท่ีตอ้งการไม่ไดท้ั้งหมด เพราะเป็นเร่ืองของ

กฎหมายบา้ง เป็นเร่ืองของความเป็นธรรมบา้ง อะไรบา้ง ฉะนั้นต่างคนต่างตอ้งมองดว้ยความไวว้างใจกนั รัฐบาล ขา้ราชการ 

ประชาชน ตอ้งไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั 



เร่ืองความโปร่งใส วนัน้ี คสช. ไดเ้ร่งรัดเร่ืองน้ี ไม่ใช่วา่เราน่ิงดูดาย ตลอด 4 เดือนท่ีผ่านมามีการตรวจสอบหลาย ๆ 

โครงการ โดยมี คตร. (คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจ่้ายงบประมาณภาครัฐ) ร่วมกบัองคก์ารต่อตา้นคอรัปชัน่

ประเทศไทย (ACT THAI) ไดพิ้จารณาวา่จะนาํระบบการบริหารจดัการมาตรวจสอบความโปร่งใสของโครงการ ท่ีเรียกวา่ 

COST โดยไดไ้ปพูดคุย ปรึกษากบัทาง COST ท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นน้ี ไปพบกบัผูแ้ทนจากประเทศกลุ่มยโุรปไดม้าพบกบั

ประธาน คตร. เม่ือ 3 กนัยายนท่ีผา่นมา ก็จะหารือในการจดัทาํโครงการนาํร่องท่ีจะเขา้ไปตรวจสอบ โครงการขนาดใหญ่ 3 

โครงการก่อน ท่ีมีการลงทุนสูง มูลค่าเป็นหม่ืนลา้น ตอ้งเขา้ไปตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นการวางแผน ในเร่ืองของการ

ออกแบบ อะไรก็แลว้แต่ การก่อสร้าง น่ีก็จะดูทุกระบบ ฉะนั้นระมดัระวงัดว้ย เจา้หนา้ท่ีหรือใครก็แลว้แต่ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง

เหล่าน้ีอยา่ใหผ้ดิพลาด  

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายไม่ทนัสมยั หรือกฎหมายท่ียงัไม่มี กฎหมายใหม่ ๆ กาํลงัพยายาม

ดาํเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการดาํเนินชีวิตของประชาชน การประกอบธุรกิจ วิธีการต่าง ๆ ได้

มอบหมายใหค้ณะกรรมการของ คสช. ฝ่ายกฎหมายรวบรวมจดัทาํเสนอ สนช. ไปแลว้ ท่ีผ่านมามีจาํนวนมากพอสมควร ท่ี

ทาํไปแลว้ นาํเสนอไปแลว้ จาํนวน 11 ฉบบั สัปดาห์น้ีอีกประมาณ 5 ฉบบั สาํคญัไดแ้ก่ ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศ

ระหวา่งประเทศ ร่าง พ.ร.บ.วา่ดว้ยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ร่าง พ.ร.บ.รับขนคนโดยสารทางถนนระหวา่ง

ประเทศ ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ร่าง พ.ร.บ.มาตราช่างตวงวดั บางอย่างติดคา้งมา บางอยา่งไม่มี ไม่

ทนัสมยั ไม่สอดคลอ้งกบัสากล ก็เร่งดาํเนินไปก่อน ทั้งน้ีก็เพื่อผลประโยชน์ชาติทั้งส้ิน กฎหมายอีกหลายฉบบัตอ้งปรับปรุง

แกไ้ข เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการป้องกนัแกไ้ขการทุจริตคอรัปชัน่ การคา้การลงทุนระหวา่งประเทศ สิทธิมนุษยชน การคา้

มนุษย ์การใชแ้รงงานเยี่ยงทาส อนัน้ีตอ้งแสดงให้ต่างชาติเห็น ไม่อยา่งนั้นประเทศไทยจะถูกปรับลดความน่าเช่ือถือลงไป

เร่ือย ๆ 

การช้ีแจงทาํความเข้าใจกบัต่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็พยายามทาํทุกอยา่ง เอกอคัรราชทูต ทุกประเทศ 

รัฐมนตรี ปลดักระทรวง ก็ทาํทุกอยา่ง เพ่ือจะสร้างความเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจ ขอ้ปัญหาเร่ืองการคา้การลงทุน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่เม่ือเร็ว ๆ ไดพ้บกบัท่านเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ไดพ้บหารือกบัอธิบดีกรมอเมริกาและเอเชีย-ฟินแลนด์ เพื่อช้ีแจง

พฒันาการดา้นการเมืองของไทย และขอให้ฟินแลนด์พิจารณายกเลิก ขอ้แนะนาํดา้นการท่องเที่ยว (Travel Advisory) 

ประเทศไทยน้ีเป็นอย่างไร สงบเรียบร้อยอยา่งไร ก็เชิญมาท่องเท่ียว เพือ่เดินทางมาประเทศไทยดว้ย ฝ่ายฟินแลนด์แสดง

ความเขา้ใจสถานการณ์ของไทย และพร้อมเป็นเจา้ภาพจดัประชุม การให้คาํแนะนาํทางการเมือง (Political Consultation) 

ระหว่างไทยและฟินแลนด์ คร้ังท่ี 2 ที่ฟินแลนด์ ในช่วงตน้ปี 58 จะเห็นว่าความร่วมมือก็มีมาตามลาํดบั ท่ีเยอรมนั 

เอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ก็ไดพ้บปะเล้ียงอาหารกลางวนักบัเจา้หน้าท่ีคณะกรรมการธุรกิจเยอรมนี ภูมิภาคเอเชีย-

แปซิฟิก สอบถามมุมมองของเขา ของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์การเมืองไทย เขาก็เขา้ใจ เขาก็มีความพอใจมีความกา้วหนา้ 

อธิบดีกรมยุโรป ไดเ้ป็นผูแ้ทนของไทยหารือกับเอกอคัรราชทูต หัวหน้าคณะผูแ้ทน EU ประจาํประเทศไทย และ

ผูอ้าํนวยการเอเชียตะวนัออกและเอเซียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียใต ้กระทรวงการต่างประเทศ หรือ EU โดยฝ่าย EU ให้

ความเห็นว่าได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกลชิ้ด และตระหนักถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ก็เป็น

กาํลงัใจใหเ้ราแกปั้ญหา อยา่งไรก็ตามก็ยงัมีความเป็นห่วง เป็นเร่ืองของสากลโลกอยูแ่ลว้ ตอ้งเขา้ใจกนั เราเป็นเรา แต่เราก็

ตอ้งฟังเขา ใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั อยา่ไปโกรธแคน้ เป็นธรรมดา ปลดักระทรวงการต่างประเทศไดเ้ป็นเจา้ภาพพูดคุย เป็น

เจา้ภาพเล้ียงอาหารกลางวนัแก่นาย สก๊อท มาร์ซิล รองผูช่้วยเลขานุการของรัฐ ดา้นกิจการเอเชียตะวนัออก และแปซิฟิก โดย

มีเอกอคัรราชทูตสหรัฐฯ ประจาํประเทศไทย มีรองปลดักระทรวง อธิบดีกรมอเมริกาฯ เขา้ร่วมดว้ย สหรัฐฯ ไดติ้ดตามการ

ดาํเนินการตาม Road Map ของเรามาทุกประการ และเขา้ใจการพฒันาการเมืองของไทย แมจ้ะมีความห่วงกงัวลอยูบ่า้ง ทั้งน้ี

ยงัยอมรับว่า การเขา้รับหน้าที่ของรัฐบาล วนัน้ีรัฐบาลเฉพาะกาล ผมไม่ใชค้าํว่ารัฐบาลชัว่คราว รัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อ

แกปั้ญหา เพื่อปฏิรูป ก็จะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายสามารถดาํเนินความร่วมมือกนัไดม้ากข้ึน คือไทยกบัสหรัฐฯ แมจ้ะมี

ขอ้จาํกดับางประการ แต่ประสงคจ์ะร่วมมือกบัไทยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป 

อื่น ๆ กรณีออกอากาศของระบบทีว ีดิจิตอล ตรงน้ีผมวา่ไปหารือกนั ให ้กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์) ไปดาํเนินการ



ในเร่ืองของ คสช. ก็จะดูแลใหใ้นภาพรวม ผมถือวา่เป็นการแกปั้ญหาของท่าน ตอ้งรอบคอบ และเป็นไปตามกฎหมาย แลว้

คาํนึงถึงประชาชนดว้ยวา่จะทาํอยา่งไร เขาจะไดรั้บสิทธิประโยชนสู์งสุด การแจกคูปองเร่งรัดใหท้าํใหเ้ร็วกวา่เดิม อนุมติัไป

แลว้ก็ตอ้งรีบดาํเนินการใหถึ้งประชาชนใหไ้ดโ้ดยเร็ว จะไดล้ดปัญหาอ่ืน ๆ ไป 

นอกจากนั้น ก็คงมีเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งการกราบเรียนพวกเรา ก็คือเร่ืองกฎอยัการศึก อยา่กงัวลเลย ผมพยายามทุกอยา่ง

ท่ีจะทาํให้ทุกสถานการณ์คล่ีคลายไดโ้ดยเร็ว ท่านก็ทราบดีวา่ยงัมีอะไรเกิดข้ึนในปัจจุบนั อาจจะมองไม่เห็น แต่พวกเรา

มองเห็น เพราะเรามีคณะทาํงาน มีคนติดตามสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอด ผมไม่ไดต้อ้งการจะประกาศไว ้

แต่อยา่งไรก็ตาม ก็ตอ้งมีการลดไปตามลาํดบัในระยะเวลาขา้งหนา้ เม่ือไรผมจะบอกให้เอง แต่เราตอ้งมีมาตรการท่ีจะทาํให้

เกิดความมีเสถียรภาพ ก็รอฟัง อยา่พ่ึงไปพูดกนัล่วงหนา้เด๋ียวขยบัขยายไปเร่ืองโตแ้ยง้กนัอีก เร่ืองหนงัสือ เร่ืองอะไรต่าง ๆ 

เป็นเร่ืองของฝ่ายการเมืองค่อยว่ากนั ผมไม่ไปทะเลาะดว้ย ท่านจะเขียนจะออกอะไร ก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ก็

ขอร้องกนั ผมคิดวา่ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกระบวนการยติุธรรมเขาคงไม่ไดไ้ปอ่านหนงัสือมา เขาใชก้ฎหมายใชห้ลกัฐาน เขาคง

ไม่นําอนัใดอนัหน่ึงมาจบัแลว้ไปช้ีถูกช้ีผิด ไดไ้ม่ได ้ เป็นเร่ืองของฝ่ายกฎหมาย ผมพูดไปแลว้ ทุกกระทรวง วนัน้ีทุก

กระทรวงรัฐมนตรียงัไม่เขา้ไปทาํงาน จะเขา้ไปทาํงานวนัท่ี 9 หลงัจากการประชุมวนัท่ี 9 ครม. นดัแรก การประชุม ครม. นดั

แรกหลกั ๆ ก็คงเป็นเร่ืองของการถกแถลงเร่ืองนโยบายของรัฐบาล ท่ีจะมาแถลงต่อ คสช. ให้การยอมรับกนัใน ครม. ก่อน 

และก็นาํไปสู่ สนช. ในวนัเวลาอนัใกลน้ี้ เพื่อจะทาํงานให้เต็มรูปแบบ เพราะฉะนั้นวนัท่ี 9 เป็นวนัเร่ิมตน้การทาํงานของทุก

กระทรวง ก็ตอ้งการใหค้รบ เพราะวา่การทาํงานจะเห็นไดว้า่ เราพยายามเดินตามกฎหมาย ตามกติกา ตามรัฐธรรมนูญ เราจะ

ไม่ทาํงานก่อนถวายสัตยฯ์ วนัน้ีถวายสัตยฯ์ แลว้ก็ตอ้งไม่ทาํงานก่อนการแถลงนโยบายของรัฐบาล ฉะนั้นเราแถลงวนัท่ี 9 

หลงัจากนั้นก็จะเขา้ไปทาํงานตามกระทรวง วนัน้ีอยา่ใหใ้ครไปเรียกร้องอะไรก่อนล่วงหนา้ อยา่งโนน้ อยา่งน้ี คนนั้นชอบน่ี 

คนนั้นชอบนัน่ เราตอ้งติดดินใหม้ากท่ีสุด เราตอ้งติดดินเราเป็นขา้ราชการ เราเป็นรัฐบาลตอ้งติดดิน ดูแลประชาชน  

เร่ืองนํ้าท่วม ผมก็เป็นห่วง ผมจะให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งมาช้ีแจงวา่ สถานการณ์นํ้ าวนัน้ีเป็นอยา่งไร เรามีการ

ช่วยเหลือ เรามีการดูแลอยา่งไร แลว้จะผูกพนัไปถึงการบริหารจดัการนํ้ าในภาพรวมเร่ืองนํ้ าท่วมฝนแลง้อยา่งไร ในวนั

ขา้งหนา้ดว้ย ในส่วนของกรมชลประทาน ในส่วนของ คสช. ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย กรมป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั (ปภ.) ก็จะสรุปกวา้ง ๆ อยา่ตืน่ตระหนก บางพ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ีท่ียงัไงก็ตอ้งท่วม เพราะเป็นพ้ืนท่ีท่ีตํ่า เดิมไม่มีคนอยู ่

วนัน้ีประชาชนมากข้ึน ก็ไปอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีนํ้ าเคยท่วม ฉะนั้นยงัไงก็ตอ้งท่วม สมยัก่อนเห็นไหม พ้ืนท่ีไหนนํ้ าท่วม เขาจะสร้าง

บา้นใตถุ้นสูง วนัน้ีพอมีลูกมีหลานมากข้ึนก็ต่อเติมใตถุ้นกนัอยู่ได ้ก็ท่วมอยูดี่ขา้งล่าง ไม่อยา่งนั้นสมยัก่อนเขาจะมีเรือไว้

ทาํไมทุกบา้น ตอ้งไปแกร้ะบบไหน ตอ้งไปแกร้ะบบตั้งแต่นํ้ าเหนือ จะแกอ้ยา่งไร จะระบายอยา่งไร จะเบนออกมาขา้งนอก

อยา่งไร จะเขา้ เหมือนท่ีท่านทรงรับสั่งไว ้ คือเร่ืองกระเพาะหมู เร่ืองอ่างพวง เร่ืองท่ีเราจะตอ้งกระจายนํ้ าออกไปขา้งนอก 

ไม่ใหล้งไป บ่าลงไปอยูใ่นแม่นํ้ าสายหลกัมาก ๆ คูคลองก็ลน้หมด ก็ท่วมหมด คนไทยอยา่ลืมวา่แต่ก่อนมีคลองเป็นจาํนวน

มาก ฉะนั้นประเทศไทยคนไทย สมยัก่อนเขาตั้งหมู่บา้นริมคลอง และตั้งบา้นไวสู้ง ๆ วนัน้ีไม่มีใตถุ้นสูง ๆ เพราะวา่ท่ีมีจาํกดั 

ก็เลยต่อใตถุ้นเต้ีย นํ้ าก็ท่วมทุกปี จะทาํอยา่งไร แต่ถา้ไม่นํ้ าท่วมก็ไม่มีนํ้ าอีก ตอ้งไปชัง่นํ้ าหนกักนัจะทาํอยา่งไร ตอ้งมีการ

ปรับระบบ จดัท่ีอยูอ่ะไรต่าง ๆ ให้ดี ไม่มีผลกระทบมากก็แลว้กนั เร่ืองอ่ืน ๆ ผมยืนยนัวา่ จากท่ีพูดคุยกบัคณะรัฐมนตรีท่ี

ไดรั้บการโปรดเกลา้ฯ มาแลว้ ทุกคนมีความตั้งใจ ทุกคนมีความร่วมมือ เขา้ใจถึงสถานการณ์วนัน้ีวา่ เราตอ้งทาํอะไรดว้ย

ความรวดเร็ว ดว้ยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ก็อยา่กงัวลเร่ืองเหล่าน้ี 

เรื่องนักกีฬาเอเชียนเกมส์ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไปแข่งขนัที่เกาหลีใตใ้นเร็ววนัน้ี ก็ขอแสดงความห่วงใย คือให้มี

สุขภาพแขง็แรง มีกาํลงักาย กาํลงัใจท่ีเขม้แข็ง และเป็นกาํลงัใจให้ก็คืออวยพรให้ไดเ้หรียญทองมาเยอะ ๆ จะไดดู้แลกนัได ้

หลาย ๆ คนก็มีความหวงัวา่สามารถท่ีจะไดรั้บรางวลั เพือ่จะเป็นอนาคตของเขาต่อไปในวนัขา้งหน้า ทุกคนตอ้งช่วยกนั 

แข่งขนักนัข้ึนมา ผมอยากจะใหไ้ดม้ากกวา่ วนันั้นบอกประกาศความหวงั 13 เหรียญทอง ตั้งนอ้ยไปหน่อยไหม ตั้งไวส้ัก 20 

ก็ไดแ้ลว้ ฉะนั้นก็ลองดูแลว้กนั อยากใหคิ้ดใหเ้กินไป ถา้คิดเกินไป ถา้คิดนอ้ยก็ไดน้อ้ย จะไดน้อ้ยกวา่ท่ีคิด ถา้คิดมากแลว้ได้

นอ้ยไปหน่อยก็ไม่เสียใจ ตอ้งคิดแบบนั้น คิดไกลไปกว่านั้นหน่อย มีอะไรอีกไหม ก็ถามมาอีกแลว้กนั คงเจอกนัอีกนาน 

นานพอสมควร อยา่พ่ึงเบ่ือกนัก่อนแลว้กนั รักพวกเรา รักพวกผมก็ รักนอ้ย ๆ แต่รักนาน ๆ ขอบคุณ สวสัดี 
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