
รายการคนืความสุขให้คนในชาต ิวนัที ่19 กนัยายน 2557 

โดย พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา  

 

สวสัดีครับ พ่อแม่พี่นอ้งประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก สัปดาห์ท่ีผ่านมามีเร่ืองท่ีน่ายินดีเป็นอยา่งยิ่ง โดยเม่ือวนั

จนัทร์ท่ี 15 กนัยายน 2557 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเ้สด็จพระราช

ดาํเนินกลบัมาประทบัท่ีพระตาํหนักเป่ียมสุข วงัไกลกงัวล อ.หัวหิน เพื่อทรงฟ้ืนฟูพระวรกาย หลงัจากท่ีเสด็จฯ ประทบั

โรงพยาบาลศิริราชเพ่ือทรงตรวจพระวรกายตามการถวายคาํแนะนาํของคณะแพทย ์พสกนิกรต่างพร้อมใจกนัถือธงชาติและ

ธง ภปร. รับเสดจ็ฯ เน่ืองแน่นตลอดเสน้ทางเสดจ็พระราชดาํเนิน พร้อมกบัเปล่งเสียงทรงพระเจริญเพื่อถวายความจงรักภกัดี 

ทั้งสองพระองคไ์ดท้รงโบกพระหตัถ ์และแยม้พระสรวล ซ่ึงสร้างความปีติยินดีให้กบัพสกนิกรท่ีมารับเสด็จและประชาชน

คนไทยทุกหมู่ เหล่าเป็นลน้พน้ 

สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ถือเป็นสัปดาห์แรกที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ไดท้าํงานในการบริหารประเทศอย่างเต็ม

รูปแบบ ภายหลงัจากท่ีไดแ้ถลงนโยบายแก่สภานิติบญัญติัแห่งชาติเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดแ้บ่งมอบงานให้กบัรอง

นายกรัฐมนตรี ทั้ ง 5 ท่าน กาํกบัดูแลงานของกระทรวงต่าง ๆ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานดา้นความมัน่คง (กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

แรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานดา้น

เศรษฐกิจ (กระทรวงการคลงั กระทรวงพาณิชย ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) ท่าน ยงยทุธ ยทุธวงศ ์รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ

งานดา้นสงัคมจิตวทิยา (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพฒันา

สังคมและความมัน่คงของมนุษย)์ พลเอกธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ รับผิดชอบงานดา้นการต่างประเทศ และกิจการอ่ืน ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา กระทรวงวฒันธรรม) ท่าน วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานดา้นกฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 

(กระทรวงยติุธรรม และหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม) ผมเองก็ไดม้อบนโยบายให้กบัผูบ้ริหารระดบัสูงของส่วนราชการ

ต่าง ๆ ไปแลว้ พวกเราทั้งหมด ทั้งรัฐบาล ขา้ราชการ พลเรือน ตาํรวจ ทหาร ก็จะปฏิบติัหนา้ท่ีกนัอยา่งเต็มความสามารถ ใน

การขบัเคล่ือนใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของพี่นอ้งประชาชนทุกคน อยา่งเท่าเทียม โปร่งใส และ

เป็นธรรม 

เร่ืองของการปฏิรูป เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน ท่ีผ่านมา คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ทุก

ดา้นไดป้ระชุมหารือกนั วางแนวทาง หลกัเกณฑ ์คดัเลือก สปช. แต่ละดา้นไปแลว้ และในวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 ไดมี้การ

ประชุมนดัท่ีสอง เพื่อพิจารณาคดัเลือกผูถู้กเสนอช่ือเขา้สรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ คาดวา่จะมีการประชุม 2-3 คร้ัง 

เพือ่จะคดัเลือกให้เหลือดา้นละ 50 รายช่ือ ก่อนท่ีจะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้พิจารณาคดัเลือกใน

ขั้นตอนสุดทา้ย การสรรหา สปช. ประจาํจงัหวดั ไดรั้บรายงานวา่ ขณะน้ีขอ้มูลทั้งหมดเรียบร้อยแลว้ เหลือแค่รอการประชุม

เพ่ือคดัเลือกรายช่ือท่ีจะเสนอต่อ คสช. จงัหวดัละ 5 คน จากนั้น คสช. ก็จะคดัเลือกท่ีคณะกรรมการสรรหาเสนอมา ดา้นต่าง 

ๆ ทั้ง 11 ดา้น 550 คน และจากจงัหวดั ๆ ละ 5 คน 385 คน โดยจะคดัสรรใหไ้ดผู้แ้ทน ผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ จากทุกภาค

ส่วน และทุกภาคของประเทศไทย จนเหลือ 250 คน ซ่ึงประกอบไปดว้ยดา้นต่าง ๆ 173 คน จากจงัหวดั 77 คน จากนั้นสภา

ปฏิรูปแห่งชาติ จะดาํเนินการตามขั้นตอน เพ่ือขบัเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง 11 เร่ืองต่อไป โดยจะตอ้งครอบคลุมในทุกเร่ือง เรา

จะตอ้งร่วมกนัปฏิรูปประเทศ สร้างประเทศใหม้ัน่คงต่อไป 

สําหรับสถานการณ์จากภาวะฝนตกในหลายพืน้ที ่ ใน ห้วงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั ตั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม มีพ้ืนท่ี

ประสบอุทกภยั 29 จงัหวดั รวม 77 อาํเภอ 204 ตาํบล 826 หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บผลกระทบเกือบ 2 หม่ืนครัวเรือน ปัจจุบนั

สถานการณ์คล่ีคลายลงแลว้ 25 จงัหวดั ยงัคงมีสถานการณ์อุทกภยั 4 จงัหวดั 10 อาํเภอ 45 ตาํบล 241 หมู่บา้น อนัไดแ้ก่ 

สุโขทยั พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค ์ซ่ึงไดส้ั่งการให้กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้หก้ารช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ือง 



สาํหรับสภาพอากาศในหว้งน้ียงัคงน่าเป็นห่วง ยงัคงตอ้งระมดัระวงักนัต่อไป ซ่ึงอาจจะส่งผลให้เกิดอุทกภยั วาตภยั 

ดินถล่ม และคล่ืนลมแรง ขอเรียนวา่รัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ห่วงใย ไดมี้การติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ือง 

ขอให้ประชาชนไดรั้บฟังขอ้มูลทางดา้นอากาศดว้ย เพื่อจะไดมี้การระมดัระวงัในทุกภาคส่วน รวมทั้งไดส้ั่งการเนน้ส่วน

ราชการท่ีมีหน้าท่ีในการแจง้เตือนไปแลว้ ให้แจง้เตือนให้ทนัเวลา เพื่อให้เกิดการป้องกนัก่อนท่ีจะแกไ้ขในภายหลงัให้

ประชาชนไดรั้บทราบ และปลอดภยั หน่วยงานของรัฐจะตอ้งสามารถดาํเนินการช่วยเหลือไดท้นัท่วงที ในช่วงวนัท่ี 15 - 18 

กนัยายนท่ีผา่นมา ไดมี้การแจง้เตือน 18 จงัหวดั ในพ้ืนท่ีริมชายฝ่ังทะเลอนัดามนัและอ่าวไทย ไดเ้ตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 

ก็ขอใหแ้จง้เตือน มีการเฝ้าระวงักนัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเรือประมง เรือขนาดเลก็ เรือท่องเท่ียวต่าง ๆ ตอ้งระมดัระวงัอยา่

ใหมี้การเกิดอุบติัเหตทุางนํ้ าโดยเดด็ขาด 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 ผมไดล้งพ้ืนท่ีตรวจเยีย่มผูป้ระสบอุทกภยัในพ้ืนท่ี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทยั ซ่ึงไดน้าํส่วน

ราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไปมากมาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ท่าน พลเอกฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์ซ่ึง

รับผดิชอบในเร่ืองของการบริหารจดัการนํ้ า ดร.รอยล จิตรดอน ผูอ้าํนวยการสถาบนัสารสนเทศทรัพยากรนํ้ าและการเกษตร 

และอธิบดีกรมป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดล้งไปตรวจเยี่ยมและพบปัญหา

ต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บการเสนอแนะจากท่านผูว้า่ราชการจงัหวดั และประชาชนในพ้ืนท่ี ไดเ้สนอแนวทางการบริหารจดัการนํ้ ามา 4 

ขอ้ ประกอบไปดว้ย การเพ่ิมแกม้ลิงและพฒันาพ้ืนท่ีแกม้ลิง ทบทวนเกณฑก์ารผนันํ้ าในลุ่มนํ้ ายมและน่าน ระบบรายงาน

สถานการณ์ฝนในทุกจงัหวดั การขยายความจุลาํนํ้ า โดยการขุดลอก ซ่ึงในส้ินเดือนน้ีจะมีการนาํแผนการบริหารจดัการนํ้ า

เขา้การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดาํเนินการจดัสรรงบประมาณประจาํปี 2557 ท่ีเหลือจากรัฐบาลท่ีแลว้ประมาณ 1 

หม่ืนลา้นบาทเศษ มาช่วยแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมในพ้ืนท่ีลุ่มริมแม่นํ้ ายม และอ่ืน ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นความเร่งด่วนมีอยู ่3 ขอ้ดว้ยกนั 

คือ 1. เร่งระบายนํ้ าจากแม่นํ้ าสายหลกัลงสู่แกม้ลิงให้ไดโ้ดยเร็ว 2. ขุดลอกแม่นํ้ าเพือ่จะช่วยให้ระบายนํ้ าให้เร็วข้ึน และกกั

เก็บนํ้ าไวไ้ดใ้นทอ้งนํ้ าที่มีความลึกและไดมี้การพูดคุยกบัผูว้่าราชการ จงัหวดัสุโขทยั จะมีการขุดท่อเจาะช่องระบายนํ้ า

บริเวณถนนในหลายจุด ซ่ึงเป็นคนักั้นนํ้ าอยูห่ลาย ๆ จุดในเวลาน้ี 3. กรณีของการสร้างเข่ือนในลุ่มนํ้ ายมหรือลุ่มนํ้ าอ่ืน ๆ นั้น 

ยงัไม่มีการดาํเนินการใด ๆ ทั้งส้ิน จะตอ้งมีการพิจารณาพูดคุยกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งวา่ จะสามารถช่วยแกปั้ญหานํ้ าท่วม

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด และมีประโยชนต์่อประชาชนหรือไม่ ประชาชนพอใจหรือไม่ดว้ย อนัน้ีคงตอ้งใชร้ะยะเวลาอีกสักระยะ

หน่ึง อยา่เพ่ิงไปพดูหรือไปคิดอะไรกนัในเร่ืองท่ียงัไม่เกิดข้ึนจะเป็นปัญหาในการ แกปั้ญหาทั้งระบบต่อไป 

กรณเีกดิเหตุการณ์น่าสลดกบันกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย และไดรั้บอนัตราย

จนกระทัง่เสียชีวิตที่เกาะเต่านั้น เร่ืองน้ีผมถือว่าสร้างความเสียหายให้กบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และช่ือเสียงของ

ประเทศชาติเป็นอยา่งมาก ไดส้ั่งการให้เร่งติดตามหาตวัผูก้ระทาํความผิดมาดาํเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว ขณะน้ีก็ยงัไม่

ชดัเจนวา่ผูก้ระทาํเป็นใคร แต่อยา่งไรก็ตาม ก็มีความคืบหนา้มาโดยตลอด ไดส้ั่งการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ี

รัฐท่ีดูแลความปลอดภยัตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ร่วมกบัประชาชน อาสาสมคัรตอ้งช่วยกนัและดูแลเร่ืองความปลอดภยั

ใหม้ากกวา่น้ี เพราะวา่มีผลกระบทต่อการท่องเท่ียวในประเทศและในทอ้งถ่ินดว้ย 

ความคบืหน้าทางด้านเศรษฐกจิทีสํ่าคญั 

ไดแ้ก่ การส่งเสริมการลงทุนและการตลาด การดาํเนินการดา้นเศรษฐกิจนั้น ไดแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเร่งด่วนตอ้ง

ดาํเนินการโดยทนัที ระยะต่อไปตอ้งแกไ้ขปัญหาพ้ืนฐานท่ีคา้งคาอยูเ่ป็นจาํนวนมาก และระยะยาวท่ีตอ้งวางรากฐานเพื่อการ

เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง และเขม้แขง็ ในขณะน้ีไดก้ระตุน้การลงทุน ดว้ยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพท่ี

นกัลงทุนยื่นขออนุมติั ส่งเสริมการลงทุนไวแ้ลว้ให้เสร็จส้ินโดยเร็ว โดยสถิติการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ 

ในช่วง 8 เดือนของปี 2557 ตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2557 มีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งส้ิน 886 โครงการ เงิน

ลงทุนรวม 416,500 ลา้นบาท มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกบัช่วง 7 เดือนก่อนหนา้น้ีอยา่งเห็นไดช้ดั อยา่งไรก็ตามพบวา่ สถิติ

คาํขอรับการส่งเสริมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 นั้น เป็นโครงการใหม่ท่ียงัไม่เคยลงทุนในประเทศไทยจาํนวน 458 

โครงการ หรือร้อยละ 52 ของจาํนวนคาํขอทั้งหมด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ นกัลงทุนรายใหม่เร่ิมมีความมัน่ใจเขา้มาลงทุนใน

ไทยมากข้ึน 

ด้านการปรับปรุงการให้บริการของรัฐแก่ประชาชน จากนโยบายของ คสช. และรัฐบาลในปัจจุบนั ในดา้นการพฒันา

ปรับปรุงการใหบ้ริการของประชาชน ส่วนราชการต่าง ๆ ในลกัษณะ One stop service มีคาํแนะนาํ ให้ความรู้ อาํนวยความ



สะดวกแก่ประชาชน โดยมีทั้งศูนยด์าํรงธรรม จดัตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ไดรั้บการสนบัสนุนจากกระทรวงต่าง ๆ ส่วน

ราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทาํให้เกิดเป็นรูปธรรมในหลายจงัหวดั หลายอาํเภอ ตอ้งขอช่ืนชมเจา้หนา้ที่และหน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง ขอบคุณมาก ๆ อยา่งไรก็ตาม การให้การบริการประชาชนนั้น จะตอ้งพฒันาต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ทราบวา่กระทรวงมหาดไทยไดก้าํหนดจดัทาํโครงการ “ฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะเจา้หนา้ท่ีในการบนัทึกขอ้มูล การร้องทุกขผ์่าน

ระบบสารสนเทศ และเจา้หน้าที่ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริการประชาชนของศูนยด์าํรงธรรม” ณ ศูนย์

ฝึกอบรม บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ฝึกอบรมให้แก่เจา้หนา้ท่ีของศูนยด์าํรงธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

จาํนวน 200 คน ก็คาดหวงัวา่ศูนยด์าํรงธรรมจะสามารถช่วยเหลือ และบริการประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็วยิ่งข้ึน ดว้ยความพึง

พอใจของประชาชน 

ด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ตามท่ี คสช. ไดจ้ดัระเบียบในระยะแรกไวแ้ลว้นั้น ตั้งแต่วนัท่ี 22 พฤษภาคมท่ี

ผ่านมา สรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้ว ปัจจุบนัรวมจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,088,306 คน (แรงงานเป็นต่างดา้ว 

1,024,686 คน ผูติ้ดตาม 63,620 คน) จาํนวนนายจา้ง 206,678 ราย 

สาํหรับจงัหวดัท่ีมีการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร 232,119 คน ชลบุรี 

76,330 คน และสมุทรสาคร 75,659 คน 

สาํหรับประเภทกิจการท่ีจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ กิจการก่อสร้าง 451,564 คน เกษตร

และปศุสตัว ์209,024 คน และการใหบ้ริการต่าง ๆ 127,631 คน 

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรมทีสํ่าคญั สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ไดจ้ดัตั้งศูนย์

ประสานงานธุรกรรมทางดา้นการเงิน (AMFICs= AMLO FINANCIAL INFORMATION CORPERATION SYSTEM) 

เพื่อเป็นการลดภาระและเพิ่มความรวดเร็วในการจดัส่งขอ้มูลการทาํธุรกรรมทางการ เงินของสถาบนัการเงินให้แก่ส่วน

ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งขอใหภ้าคธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมาคมธนาคารไทยกรุณาใหค้วามร่วมมือดว้ย ในการ

จดัทาํหรือจดัส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรม หากไดรั้บการร้องขอตามกฎหมาย ทั้งน้ีก็เพื่อประโยชน์ในการป้องกนั

และปราบปรามการกระทาํความผิดเก่ียวกบัการ ฟอกเงิน ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด และความผิดเก่ียวกบัการทุจริต โดย

กระทรวงยติุธรรมจะดาํเนินการปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม การฟอกเงินให้สอดคลอ้งกบัมาตรการ

ทางสากลให้เป็นมาตรฐาน การออกร่างกฎหมายวา่ดว้ยการพิสูจน์พยานหลกัฐานทางการเงินและทางบญัชี ให้เกิดความ

รวดเร็วต่อการสืบสวน คน้หา ผูก้ระทาํความผิดของหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย ในคดีท่ีมีความซบัซอ้น ทั้งดา้น

เศรษฐกิจ ยาเสพติดและการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงถือเป็นนโยบายหลกัของ คสช. และรัฐบาล 

สาํหรับการทาํงานของรัฐบาลและ คสช. ในระยะต่อไปนั้น มีความสาํคญัมากนะครับกบัประเทศของเราทั้งการ

บริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป การปรองดองสมานฉันท์ ตามท่ีผมไดเ้คยกล่าวไปแลว้หลายคร้ัง ๆ ส่ิงท่ีเราคาดหวงัไว้

สาํคญั ๆ ไดแ้ก่ การลดความขดัแยง้อยา่งย ัง่ยนื การสร้างความรักใคร่ สามคัคีของคนในชาติ การขจดัการทุจริตคอร์รัปชัน่ใน

ทุกมิติ การปฏิรูปให้เกิดผลยัง่ยืนในทุกดา้น การทาํตามความคาดหวงัของประชาชนทุกเร่ืองให้ไดม้ากที่สุด การปลูกฝัง

ค่านิยม 12 ประการ การปลูกฝัง และสร้างความจงรักภกัดีต่อสถาบนั ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์การยกระดบัรายไดข้อง

ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม การเพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีเท่าเทียมดว้ยหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ

เพ่ิมความสัมพนัธ์อนัดีกบัประเทศเพือ่นบา้นและประชาคมโลก ดว้ยความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั ลดความหวาดระแวง 

ร่วมมือกนัในทุกมิติ ดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม การสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ระหวา่ง รัฐ เอกชน ประชาสังคม 

ประชาชน โดยมีขา้ราชการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน ผูข้บัเคล่ือนเป็นขา้ราชการท่ีดีของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจะตอ้งให้

การ บริการอยา่งเตม็สติกาํลงั 

การขบัเคล่ือนประเทศชาติในทุกมิตินั้น ทั้ง 3 เสาหลกั จะตอ้งมีความเขม้แขง็ ทดัเทียม นานาอารยะประเทศ เรามีทั้ง

วกิฤติและโอกาส เรามีทั้งเป็นหุน้ส่วนและก็เป็นผูแ้ข่งขนัทางการคา้ดว้ย ตอ้งเร่งรัดในเร่ืองน้ี การเพ่ิมขีดความสามารถของ

ประเทศในการแข่งขนัดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริมธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม 

สาํหรับการแกปั้ญหาท่ีดินทาํกินนั้น มีปัญหามากมายรวมทั้งการบุกรุกเขตป่าไม ้อุทยาน ราชพสัดุ จะตอ้งมีการบูร

ณาการทางกฎหมาย กฎ กติกา ปรับใหเ้กิดความเหมาะสม เป็นธรรม แกปั้ญหาประชาชนไม่มีท่ีดินทาํกินใหไ้ดโ้ดยเร็ว 



เร่ือง การใช้ส่ือต่าง ๆ เร่ืองน้ีสาํคญั พบวา่ส่ือมวลชนบางฉบบั หรือบางสาํนกั ยงัมีปรับปรุงนอ้ยนะครับ ยงัคงมีการ

เขียนให้ร้ายกนัในบางคอลมัน์ ก็ขอยอ้นกลบัไปดูท่ีผ่านมานั้น วา่อะไรท่ีเป็นส่วนสาํคญั ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ ไม่วา่จะ

เป็น หนงัสือพิมพ ์วารสาร โทรทศัน์ดาวเทียม เคเบิล โซเชียลมีเดีย วิทยชุุมชน บางช่อง บางคน บางท่านก็อา้งวา่ เพื่อดว้ย

ความรักชาติ ดว้ยความเป็นธรรม เพ่ือประชาธิปไตย หรืออะไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนอีก มีความขดัแยง้

เกิดข้ึนปฏิรูปไม่ได ้ท่านก็ตอ้งร่วมกบัเราในการรับผิดชอบดว้ย เพราะวา่ หากเป็นสาเหตุในความขดัแยง้ต่อไปดว้ยการสร้าง

ขอ้มูลเทจ็ ตอ้งขอร้องกนันะครับ กรุณาอยา่ให้เราตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายกนัมากนกัเลย จะมีความเดือดร้อน ไปทั้งพนกังาน

ของสํานกัพิมพ ์สถานีทั้งวิทย ุโทรทศัน์ ต่าง ๆ ก็ท่ีผ่านมาก็เดือดร้อนกนัหมดในกรณีท่ีท่านทาํผิดกติกาท่ีตกลงกนัไวก้บั

หน่วย งานท่ีควบคุมอยูใ่นปัจจุบนั 

ขอเรียนว่าการที่ส่ือต่าง ๆ บางส่ือนั้น มีการกล่าวให้ร้ายน้ี จะบิดเบือนขอ้เท็จจริงบางอย่างก็เป็นเร่ืองเล็กน้อย 

บางอย่างก็ขยายความไปโดยไม่มีขอ้เท็จจริงที่สมบูรณ์ บางอยา่งยงัไม่มีการดาํเนินคดีหรือตดัสินให้ถูกต่อกระบวนการ

ยติุธรรม หากไม่ไดก้ลัน่กรองแลว้ออกไป ทาํใหค้นเขา้ใจผดิ ทาํใหผู้ท่ี้ถูกกล่าวอา้งหรือกล่าวหานั้นเสียหาย ยงัไม่จบขั้นตอน

ก็ขอให้ใจเยน็ ๆ รอเวลา รอกระบวนการยติุธรรมเขาทาํงานให้เรียบร้อยก่อน พวกเรานั้น รัฐบาล ก็ยงัไม่ไดห้วัน่ไหวอะไร 

เพียงแต่บางคร้ังก็รําคาญใจเหมือนกนั เพราะทาํให้เราคิดอะไรไม่ออกวา่จะทาํอะไรให้กบัประชาชนได ้ก็ติด ๆ ขดั ๆ ไป

ทั้งหมด พอจะเร่ิมทาํ เร่ิมคิดก็ติดแลว้ ก็ฟังก่อนว่าเขาไปถึงไหนอย่างไร เขาจะแกไ้ขปัญหาอย่างไรและค่อยไปดูว่าใน

ขบวนการขั้นตอนเหล่านั้น ถูกตอ้งไหม พอใจกนัไหม ถา้เร่ิมก็ติดหมดไปไม่ไดก็้จะอยูเ่หมือนเก่าเหมือนเดิม ปัญหาเราก็

ไม่ไดแ้กก็้ฝากดูแลกนัดว้ย ช่วยกนัดูแลดว้ยว่าใครบา้งที่ยงัมีพฤติกรรม ซ่ึงไม่ร่วมกนัสร้างบา้นเมือง ไม่ร่วมกนัปฏิรูป

ปรองดอง 

ในขณะน้ี ผลสาํรวจดุสิตโพลลห์รือโพลลต์่าง ๆ ก็ออกมาแลว้วา่ประชาชนนั้น ไม่อยากให้มีความขดัแยง้อีกต่อไป

และพอใจกบัการปรองดองสมานฉันท์ การรณรงคป์ลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพร้อมร่วมท่ีจะสร้างประชาธิปไตยท่ีเขม้ 

แข็งเหมาะสมกบัประเทศไทยของเรา บางคนนั้นบอกวา่ทหารเด๋ียวน้ีประชาสัมพนัธ์เก่ง ผมเรียนวา่ ทหารน้ีตามหลกันิยม

ทางทหารตอ้งทาํก่อนแลว้ค่อยพดู ก็ดีกวา่บางคนพดูแลว้ไม่ทาํ หลายท่านก็ชอบพดูหรือกล่าวใหร้้ายในหลายประเดน็ดว้ยกนั 

คําว่าประชานิยมนั้น ไม่มีปัญหาหรอก ถา้หากวา่ไม่สร้างปัญหาในอนาคตผมไม่อาจไปกล่าววา่ดีหรือไม่ดี หากทาํ

แลว้รัฐบาลตอ้งมาหาเงินใชห้น้ี มีเงินกูเ้พ่ิมหน้ีสาธารณะโดยไม่จาํเป็นหรือมีผูท่ี้ไดป้ระโยชน์มากกวา่ ประชาชนท่ีแทจ้ริง 

จากการทุจริต ไม่โปร่งใสในขั้นตอนต่าง ๆ ประชาชนไดแ้ต่เพียงส่วนนอ้ยตอ้งไป ดว้ยวา่ประชาชนไดจ้ริง ๆ เท่าไร ไดทุ้น

ไดไ้หม หรือขา้ราชการท่ีทุจริตไดไ้หม หรือใครจะไดอี้กต่อไปก็แลว้แต่ ไปดูวา่ส่ิงท่ีเราทาํไปแลว้นั้น เป็นปัญหาต่อไปใน

ระยะยาวหรือไม่ เพราะวา่เราถูกเป็นเคร่ืองมือหรือเปล่า 

เร่ืองปัจจยั 4 ท่ีเป็นของทฤษฎีในการท่ีจะทาํให้ประชาชนนั้นมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน แต่จะตอ้งไม่เป็นประชานิยมใน

ลกัษณะท่ีว่า เม่ือซ้ือไปแลว้ไม่มีแรงผ่อนต่อ ก็เกิดปัญหาหน้ีสินรุงรัง วนัน้ีก็ตอ้งพิจารณาในเร่ืองน้ีอีกเหมือนกนั หน้ี

ประชาชน หน้ีครัวเรือนต่าง ๆ มากมาย เราไม่ตอ้งการให้มีการสร้าง Demand เทียมในการผลิต คือความตอ้งการท่ีเกินจาก

ขอ้เทจ็จริงไป บางคนกล่าววา่ ผมคิดแบบนกัการเมือง ผมเรียนวา่ ผมคิดแบบทหาร ทหารทาํอะไรตอ้งมีผลสมัฤทธ์ิ เพราะเรา

มีเวลา มีงบประมาณจาํกดั เพราะฉะนั้นอีกอย่างหน่ึงที่มาเติมในขณะน้ี ที่ผมเติมมาก็คือผมคิดแบบประชาชน ตอ้งไม่มี

ผลประโยชน์ ไม่ตอ้งนึกถึงพรรค ไม่ตอ้งหาเงินเขา้พรรคไปบริหาร อะไรก็แลว้แต่ ไม่ตอ้งรักษาฐานเสียง พวกเรามา

ขบัเคลื่อนทุกองคาพยพให้ทาํงาน ดว้ยสติปัญญาของผูรู้้ ผูท้รงคุณวุฒิต่าง ๆ ทุกคน หลาย ๆ คนมาช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ 

ร่วมกบัขา้ราชการทุกฝ่าย และฟังเสียงประชาชนดว้ย เราจะไม่ใชเ้งินภาษีของประชาชนหรืองบประมาณของแผ่นดิน ให้เกิด

เป็นปัญหาระยะยาว ไม่สร้างหน้ีสาธารณะให้มากนกั เพือ่ไม่ให้เป็นภาระตอ้งใชห้น้ีไปเร่ือย ๆ จนในอนาคตนั้น สรุปแลว้

งบประมาณประจาํปีจะไม่ไดน้าํมาใชใ้นการพฒันาประเทศ ไม่ไดน้าํมาดูแลพ่ีนอ้งประชาชนใหท้ัว่ถึง 

รัฐบาลน้ีจะจดัลาํดบังานตามลาํดบัความเร่ง ด่วน อะไรทาํก่อน ทาํจริง ทาํทนัที มีผลสัมฤทธ์ิ และจะส่งต่อให้กบั

รัฐบาลต่อไปอยา่งย ัง่ยืน ขอให้นกัการเมืองในอนาคตเตรียมการให้ดี อะไรท่ีเราทาํไม่เสร็จในระยะสั้น ท่านก็ตอ้งทาํต่อ 

ประชาชนตอ้งช่วยกนัตดัสิน ดูแล เฝ้าระวงั ช่วยกนัประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีจะตามมาในภายหลงัท่ีสาํคญั ถา้หากใครเตรียมการ

ไม่ดี ไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง หากไดรั้บเลือกเขา้มาบริหารราชการแผน่ดินต่อไป ก็จะเป็นปัญหาอีกต่อไปในอนาคต 

ตอ้งเตรียมตวัเองใหพ้ร้อม 



อีกเร่ือง บางคร้ังท่ีผมพดูหรือกล่าวอะไรไป อาจใชค้าํพดูไม่สุภาพบา้งหรือแรงไปบา้ง เพียงตอ้งการใหทุ้กคนไดรั้บรู้

ถึงความเจ็บปวดของผม ของทุกคนในชาติ แลว้มาร่วมมือกนัในการแกปั้ญหาท่ีสาํคญัทุก ๆ เร่ือง ผมก็พยายามปรับปรุง

ตวัเองไปเร่ือย ๆ ผมเป็นทหารมาเกือบทั้งชีวิต 38 ปี ในกองทพับก ก็อยูก่บัลูกนอ้งส่วนใหญ่ท่ีเป็นทหาร เป็นผูช้าย ตอ้งขอ

โทษ ถา้พดูไม่สุภาพบา้ง อะไรบา้ง ผมใหเ้กียรติทุกท่านเสมอ  

เร่ืองท่ีผมกล่าวถึงนกัท่องเท่ียวท่ีแต่ง กายล่อแหลม หรือใส่บิกิน่ี ผมไม่ไดไ้ปโทษท่าน ไม่ไดไ้ปให้ร้ายท่าน ไม่ได้

เจตนาอยา่งอ่ืน เพียงแต่ตอ้งการจะเตือนเท่านั้นเองวา่ บางเวลา บางสถานท่ี อาจจะมีความจาํเป็นเพราะวา่ยงัไม่ปลอดภยัมาก

นกั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเวลาวิกาล ผมก็เสียใจท่ีคาํพูดของผมอาจจะทาํให้หลายคนไม่สบายใจ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งนั้น 

ผมเสียใจเป็นท่ีสุดกบัครอบครัวชาวต่างชาติท่ีเสียชีวิต ทุกคนท่ีเสียชีวิต ผมเสียใจทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นคนไทย คนต่างชาติ 

อะไรท่ีพดูแรงไป ตอ้งขอโทษดว้ย ไม่ไดเ้จตนา ผมเป็นสุภาพบุรุษ ฉะนั้นเม่ือผมพดูผิด ทาํอะไรผิด ตอ้งรับผดิชอบ ก็ตอ้งขอ

โทษท่าน ตอ้งการใหเ้ป็นแบบอยา่งกบัทุก ๆ คนดว้ย 

เร่ืองคุณกริชสุดา ผมขอร้องอีกที อย่าพูดอะไรท่ีเป็นการให้ร้ายเจา้หนา้ท่ีเลย เพราะวา่ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองไม่จริง

ทั้งนั้น ไม่ใช่ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด ฉะนั้นคุณเป็นสุภาพสตรี ผมตอ้งขอโทษ บางคร้ังพูดแรงไป ก็มีอารมณ์เหมือนกนั 

เพราะวา่ท่านใหร้้ายกองทพัใหร้้ายอะไรต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยท่ีไม่ใช่ขอ้เท็จจริง ตอ้งขอโทษดว้ย ผมเป็นนายกรัฐมนตรี 

ตอ้งสุภาพเรียบร้อย 

สาํหรับเหตุการณ์ทาํร้ายนกัท่องเท่ียวต่าง ชาติ และการตีกนัของเด็กนกัเรียน นกัศึกษา คิดวา่ตอ้งไม่มีอีกแลว้ ทุกคน

ตอ้งช่วยกนัดูแล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ประชาสังคมตอ้งช่วยกนั สร้างการเรียนรู้ สร้างว่า รับทราบว่าผลประโยชน์

แห่งชาติอยูต่รงไหน การท่องเท่ียวปีหน่ึงเป็นแสนลา้นบาท ถา้เกิดข้ึนเช่นน้ีบ่อย ๆ อีกหน่อยใครก็ไม่มาเท่ียวประเทศไทย ไม่

ปลอดภยั เขาจะมาเท่ียวชายหาด เขาจะมาพกัผอ่น ประเทศไทยก็ไดข้บัเคล่ือนในดา้นท่องเท่ียว การบริการ อาหาร มากมาย ท่ี

จะทาํให้ประเทศชาติเราดีข้ึนในอนาคต ถา้เรายงัคงตอ้งมีเร่ืองแบบน้ี ก็ทาํให้เราเสียงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีก็มีงานเพ่ิม เสีย

อนาคตเด็กเยาวชนดว้ย เร่ืองตีกนั ทาํให้เสียโอกาส เสียรายไดก้ารท่องเท่ียว เสียช่ือเสียงในสังคมโลก วนัน้ีเราใชก้ฎหมาย

อยา่งเตม็ท่ี ทุกคนทราบดี แต่เหตกุารณ์เหล่าน้ีทาํไมยงัเกิดข้ึนอีก ส่ิงน้ีน่าสงสยั น่าแปลกใจ ไปหาทางคิดดูวา่ ถา้กฎหมายแรง

อยา่งน้ี แลว้ยงัเกิดอยา่งน้ี แสดงวา่คนเหล่าน้ีไม่เกรงกลวักฎหมาย แลว้จะทาํอยา่งไรต่อไป เม่ือใชก้ฎหมายปกติอยา่งเดียว 

แลว้จะเกิดอะไรข้ึนหรือเปล่า ไปหามาตรการมาวา่จะแกปั้ญหาเหล่าน้ีไดอ้ยา่งไร ผมไม่ตอ้งการให้เกิดเหตุการณ์เหล่าน้ีข้ึน

อีก ทุกคนในชาติก็ไม่ตอ้งการให้เกิด สงสารคนตาย คนเสียชีวิต คนบาดเจ็บ เหล่าน้ีไม่ได ้ทุกคนในชาติตอ้งเขม้งวด ให้

ความสาํคญัอยา่ปล่อยใหเ้กิดข้ึนซํ้ าแลว้ซํ้ าอีก เหมือนกบัววัหายแลว้ลอ้มคอกทุกคร้ัง เราตอ้งทาํตั้งแต่ เช่น ป้องกนั ป้องปราม 

มากกวา่แกไ้ข เพราะหมายถึงชีวติของคน เร่ืองท่ีผมตอ้งการพดูก็คงทยอยพดูไปเร่ือย ๆ วนัน้ีก็ขอโทษ ขอโทษจริง ๆ ท่ีพดูจา

อาจจะเร็วไปบา้ง หรือพดูแรงไปบา้ง ก็ขอโทษไปแลว้ ขอเพียงแต่ขอความร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย ผมก็ขอโทษท่านใหเ้กียรติ

ท่าน ท่านก็ใหเ้กียรติผมบา้ง การท่ีใหส่ื้อช่วยระมดัระวงัเร่ืองการนาํรูปผมไปดดัแปลง บางรูปดูไม่ไดเ้ลย ไม่ใช่ดดัแปลงผม

เสียหาย นาํรูปประชาชนมาประกอบกบัผม โดยแกลง้นาํรูปจริง ๆ มา แลว้ใส่เขา้ไป บิดเบือน ทาํให้เสียหายไปถึงสถาบนั

เบ้ืองสูงดว้ย อะไรเหล่าน้ี ผมวา่ไม่สมควร จะทาํทาํไมไม่เกิดประโยชนอ์ะไรเลย  

เร่ืองภาษี เร่ืองอะไรต่าง ๆ ยงัไม่ไดเ้กิดอะไรข้ึนทั้งนั้น กาํลงัพิจารณากนัอยู ่ไม่วา่จะเป็นมรดก ไม่วา่จะเป็นภาษีท่ีดิน

อะไรต่าง ๆ ก็ไปวา่มา เหมาะสมไม่เหมาะสม เป็นเร่ืองของสภานิติบญัญติั ผมก็เพียงคิดริเร่ิม ศึกษา จากขอ้มูลท่ีส่วนราชการ

เขาทาํข้ึนมา ผมก็ให้แนวทางไป วา่จะเกิดอยา่งไร ทั้งหมดตอ้งเกิดความเป็นธรรมกบัทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนมี

รายไดน้อ้ย อยา่พ่ึงไปกลวั แมว้า่จะตอ้ง เร่ืองไปขายท่ีดินมาเสียภาษี ไม่ใช่แบบนั้นเลย แสดงวา่มีคนท่ีปลุกป่ันในเร่ืองเหล่าน้ี

อยู ่ไม่เขา้ใจ ก็รอฟังเขาก่อน เม่ือถึงเวลานั้นค่อยวา่กนั จะแกไ้ขก็วา่กนั พอเร่ิมพดูก็มีปัญหามาโดยตลอด ไม่ได ้ทาํงานไม่ได ้

ในเม่ือเราตอ้งการแกไ้ขเร่ืองคอร์รัปชัน่ทุจริตในทุกมิติแลว้ ก็ตอ้งช่วยผมเฝ้าระวงัตรงโนน้ ดีกวา่ท่ีจะ ส่ิงน้ี เด๋ียวจะทุจริตอีก

ก็ไม่ตอ้งทาํ อยา่งน้ีจะไปอยา่งไร ประเทศชาติไม่มีอนาคต วนัน้ีเราวางยทุธศาสตร์ชาติไวแ้ลว้ วา่เราจะเดินหนา้ไปอยา่งไรใน

ห้วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี ตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ละ 5 ปี จะทาํอยา่งไรถึงจะต่อเน่ืองได ้3 แผนได้

ไหม ในเร่ืองของการลงทุน สาธารณูปโภค พ้ืนฐานในการพฒันา หรือปฏิรูปในทุกมิติ ตอ้งมีความต่อเน่ือง วนัน้ีเราทาํไดแ้ต่

เร่ืองเร่งด่วนแลว้ก็วางรากฐานของประเทศไปใหไ้ด ้ก็เป็นยทุธศาสตร์ชาติ ตอ้งเป็นไปตามวตัถุประสงคช์าติ ตอ้งเป็นไปตาม

นโยบายชาติ แลว้ก็ยทุธศาสตร์ชาติ ฝ่ายความมัน่คง หรือฝ่ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา เหล่าน้ีก็ตอ้งเสริมกนัข้ึนมา ร่วมพลงั



กนัข้ึนมาแลว้ขบัเคล่ือนประเทศชาติไปตามยทุธศาสตร์ชาติใหไ้ด ้ทุกคนตอ้งการความกา้วหนา้ ตอ้งการพฒันาประเทศ เด๋ียว

ปีหนา้เกิดประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ท่ีขบัเคล่ือน โดยในเร่ืองของเศรษฐกิจอาเซียน AEC น้ีจะเหน่ือยเลก็นอ้ย ตอ้งมีการ

แข่งขนั เป็นหุ้นส่วนกันก็เป็น แข่งขนักนัก็ตอ้งแข่ง การเคลื่อนยา้ยทรัพยากรบุคคล มนุษย ์และในเร่ืองของฐานที่ตั้ ง

เศรษฐกิจการคา้ จะไม่มีขอ้จาํกดั เราตอ้งสร้างความมัน่คง สร้างความเป็นปึกแผ่นของเราในวนัน้ีให้ได ้สร้างความเขม้แข็ง

ใหสู้เ้ขาใหไ้ด ้ไม่อยา่งนั้นวนัหนา้เราจะสูเ้ขาไม่ได ้ทั้งคน ทั้งความรู้ ทั้งการประกอบการ ทั้งนวตักรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี ตอ้งรีบ

ผลิตออกมา ผมเห็นว่ามีหลาย ๆ ธุรกิจประกอบการมีการพฒันาเร่ืองนวตักรรมใหม่ ๆ ตอ้งการให้ทาํให้ตรงแบบที่

ประเทศชาติจะเดินไปขา้งหนา้ เขาจะเดินไปทางไหนก็ทาํตรงนั้น ขอขอบคุณ วนัน้ีก็มีเร่ืองพดูคุยเพียงเท่าน้ี ขอบคุณ สวสัดี  

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

 

                                                                                        กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนการประชาสมัพนัธ์ สาํนกัโฆษก 

 


