
รายการ "คืนความสุขให้คนในชาต"ิ ที ่26 กนัยายน 2557 

โดย พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

สวสัดีพอ่แม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน พบกนัอีกคร้ังนะครับ สําหรับในห้วงน้ีระหวา่งวนัที่ 

24 กนัยายน – 2 ตุลาคม เป็นห้วงเทศกาลที่พีน่อ้งประชาชนชาวไทยจาํนวนมากถือศีลกินเจ ดว้ยการละเวน้

บริโภคเน้ือสัตว ์ละเวน้การเบียดเบียนชีวิต และมุ่งมัน่ทาํจิตใจให้ผอ่งใส ผมขอส่งแรงใจให้ทุกท่าน ปฏิบติั

ไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวทุ้กประการทุกคน และขอใหกุ้ศลผลบุญแห่งการทาํความดีไดป้กปักรักษาให้ทุกท่าน

และครอบครัว ใหเ้จริญรุ่งเรืองตลอดไป 

สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลก็ยงัคงเร่งดาํเนินการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่หลายเร่ืองดว้ยกนั ทั้งที่

เป็นปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า และความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องแก้ไขให้บรรลุผลโดยเร็ว และ

ตอ้งการจะวางการแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นให้เป็นรากฐานในการดาํเนินการต่อไปในระยะหรืออนาคต ปัญหา

นั้นมีอยูม่ากบางเร่ืองแกไ้ดท้นัที บางเร่ืองตอ้งอาศยัเวลา บางเร่ืองรัฐบาลสามารถดาํเนินการไดโ้ดยลาํพงั และ

บางเร่ืองตอ้งการความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ขอให้พ่อแม่พี่นอ้งไดเ้ช่ือมัน่วา่รัฐบาลมีความจริงใจท่ี

จะแกปั้ญหาต่าง ๆ ใหลุ้ล่วงโดยเร็วท่ีสุด พวกเรายงัคงยืนยนัเร่ืองผลประโยชน์เราไม่ตอ้งการส่ิงใดทั้งส้ิน ไม่

มีวาระส่วนตวัหรือซ่อนเร้น มีแต่ความจริงใจ และตั้งใจที่จะแกปั้ญหาให้พี่นอ้งประชาชนและประเทศชาติ 

ทั้งน้ีการแกปั้ญหานั้น ๆ จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการความมีเหตุมีผล ไม่แกปั้ญหาชนิดที่เรียกว่าแกที้่ปลาย

เหตุ ไม่ย ัง่ยนื นาํมาซ่ึงปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในภายหลงั 

เร่ืองทีอ่ยู่ในความสนใจ 

ประเด็นเร่ืองกฎหมายภาษีมรดกที่อยู่ในความสนใจของสังคม มีการสร้างข่าวลือต่าง ๆ ทั้งในโซเชียลมีเดีย

และจากปากต่อปาก ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีมรดกในอตัราร้อยละ 40 และให้มีการเก็บยอ้นหลงัจากวนัท่ี

กฎหมายมีผลบงัคบัใช ้5 ปีนั้น ผมขอยืนยนัว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใด ในห้วงสัปดาห์ที่ผา่นมาไดมี้

การหารือในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี ซ่ึงที่ประชุมเห็นพอ้งกนัว่า กฎหมายภาษีมรดกเป็นเคร่ืองมือที่จะ

สร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมในสังคม เป็นหลกัสากลท่ีหลาย ๆ ประเทศก็มีการดาํเนินการอยูแ่ลว้ 

โดยรัฐสามารถจะนําเงินภาษีดังกล่าว มาใช้ในการพฒันาประเทศ ซ่ึงสําหรับประเทศของเรานั้นคงไม่

มากมายนกั เป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงที่ทาํให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพราะฉะนั้นเราจะไดน้าํมาดูแลยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนอื่น ๆ ดว้ย รายละเอียดของเน้ือหาของกฎหมายขณะน้ีอยู่ในระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เบ้ืองตน้ร่างกฎหมายที่จะนาํเสนอเขา้สู่สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 

เพื่อจะพิจารณาออกมาเป็นกฎหมาย ขั้นตน้ก็พิจารณากนัวา่จะเรียกเก็บภาษีสําหรับมรดกทรัพยสิ์นที่มีมูลค่า

รวมเกินกวา่ 50 ลา้นบาท โดยจดัเก็บเฉพาะส่วนเกินจาก 50 ลา้นบาท ในอตัราคงที่ร้อยละ 10 อยา่งไรก็ตาม 

ยงัมีรายละเอียดขอ้ยกเวน้ต่าง ๆ มากมาย มีมาตรการสําหรับผูที้่มีทรัพยสิ์นจาํนวนนอ้ย มรดกมีทั้งผูใ้ห้หรือ

ผูรั้บอย่างไร มีรายละเอียดปีกย่อยมากมาย อย่าเพิ่งมาวิพากษ์วิจารณ์กันเวลาน้ีเลย ผมคิดว่าในส่วนน้ี

คณะกรรมธิการก็ดาํเนินการอยูแ่ลว้ เพือ่ให้เกิดความเป็นธรรมกบัทุกคน เพราะฉะนั้นตอ้งพิจารณาเพิ่มเติม 

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูที้่มีรายไดน้้อย ผูที้่มีที่ดินหรือทรัพยสิ์นต่าง ๆ เป็น

จาํนวนไม่มากนกั อนัน้ีคงไม่เดือดร้อนอยูแ่ลว้ 

ในเร่ืองของการดูแลควบคุมราคาสินคา้และค่าใชจ่้ายของประชาชน วนัน้ีผมทราบดีมีความเดือดร้อน ปัญหา

สินคา้ราคาแพง ผมเคยขอร้องกนัไปแล้วในส่วนของพ่อคา้คนกลาง ในส่วนของรายใหญ่ จะตอ้งช่วยกนั 



พยายามรักษาระดบัราคาของสินคา้ให้เกิดความเป็นธรรมกบัคนมีรายไดน้้อย อย่าเพิ่งไปเอากาํไรมากมาย 

ในขณะน้ีเลยเพราะทุกคนเดือดร้อนกนัไปหมดในขณะน้ี ไม่ว่าจะเกิดอะไรข้ึนมาก็ตาม ถา้เราคิดว่าเราลด

กาํไรเราลงสักเล็กนอ้ยใหข้ายปริมาณสินคา้ไดม้ากข้ึน เงินท่ีประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยก็จะไดอ้อกมาจบัจ่ายใช้

สอยได ้และทาํใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของเมด็เงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ขอความร่วมมืออีกคร้ัง 

เพราะฉะนั้นรัฐบาล ก็พยายามอยา่งเตม็ท่ีในการท่ีจะกาํกบัดูแลราคาสินคา้ ใหอ้ยูใ่นราคาท่ีเหมาะสม และเนน้

ในเร่ืองของค่าโดยสาร ค่าขนส่ง ท่ีมีผูป้ระกอบการขอใหป้รับข้ึนราคานั้น ไดส้ั่งการใหไ้ปดูในรายละเอียดให้

กระทรวงคมนาคมไปดูแลอยา่งเร่งด่วน วา่จะตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมอยา่งไรบา้ง ในตน้ทุนที่ดาํเนินการ

ทั้งหมด กาํไรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่นปัจจุบนั และสถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจของในประเทศดว้ย ประชาชนผูมี้

รายไดน้อ้ยเขาเดือดร้อนอยา่งไร ตอ้งมาช่วยกนั และหารือกนั หาหนทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม ก็ไม่มีใคร อยา่งที่

เคยเรียนไปแลว้ ไม่มีใครไดท้ั้งหมด หรือเสียทั้งหมด เห็นใจคนจนหน่อย และพยายามจะให้ความเป็นธรรม 

ราคาตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีรับไดท้ั้งผูป้ระกอบการและประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 

สาํหรับสินคา้อุปโภคบริโภค อนัน้ีไดส้ั่งการกระทรวงพาณิชย ์และหลาย ๆ หน่วยงาน ก็มีหลายหน่วยงานที่

จะตอ้งเขา้ไปดูแล กรุงเทพมหานคร (กทม.) หรือเทศกิจ หรืออะไรต่าง ๆ ตอ้งไปดูทั้งหมด และส่วนราชการ

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งไปตรวจ ในพื้นท่ีการคา้ขาย ในชุมชนต่าง ๆ ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัดว้ย ระดบัราคา

สินคา้ตั้งแต่ตน้ทางเราพอทราบอยูแ่ลว้ พอกลางทางไปแลว้เพิ่มดว้ยค่าขนส่ง เพิ่มดว้ยการบริหารจดัการ ไป

ถึงปลายทางราคาก็สูงข้ึน มากเกินกวา่ความจาํเป็น อนัคงตอ้งไปดูแลกนัตั้งแต่เร่ิมตน้ วตัถุดิบเป็นอยา่งไร ที่

ตอ้งใชใ้นการผลิตเป็นอยา่งไร การดูแลราคาจาํหน่ายของตวัแทนจาํหน่ายและผูค้า้ส่ง ให้สอดคลอ้งกบัราคา

โรงงาน ไม่ให้มีการฉวยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการดูแลราคาสินคา้ปลีก ปลายทางให้มีความ

สอดคลอ้งกนั และจะใชม้าตรการทางกฎหมายท่ีเขม้งวดและรัดกุมดว้ย เพื่อไม่ใหมี้การกกัตุนสินคา้ และให้มี

สินคา้เพียงพอกบัความตอ้งการของพีน่อ้งประชาชน โดยรัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงพาณิชยข์อความ

ร่วมมือจากผูป้ระกอบการเพือ่ขยายระยะเวลาในการตรึงราคาสินคา้ต่อไปอีก 2-3 เดือน หลงัจากที่มาตรการ

ตรึงราคาสินคา้ท่ีดาํเนินการอยูจ่ะส้ินสุดในเดือนพฤศจิกายนน้ี 

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัไดด้าํเนินโครงการต่าง ๆ เพือ่ลดภาระค่าครองชีพ เช่น ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เกษตรชุมชน 

หรือ Farm Outlet เพือ่เป็นแหล่งกระจายสินคา้และจาํหน่ายสินคา้การเกษตรที่เป็นระบบ ซ่ึงไดมี้การเปิดตวั

ศูนยท่ี์ 20 ไปแลว้ ที่จงัหวดัฉะเชิงเทรา เมื่อวนัที่ 18 กนัยายนที่ผา่นมา ร้านจาํหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ เพื่อคืน

ความสุขทุกจานให้ประชาชนภายใตส้ัญลกัษณ์ "หนูณิชย ์พาชิม" ที่เนน้ร้านคา้ที่ถูก สะอาด ดี และอร่อย ซ่ึง

ตั้งแต่เปิดตวัโครงการฯ ไปแลว้เมื่อวนัที่ 8 สิงหาคมที่ผา่นมา จนถึงขณะน้ี ไดมี้ผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการใน

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกินกวา่เป้าหมาย 1,000 แห่งไปแลว้ ก็ยงัตอ้งการอีกเพิ่มเติม และโครงการน้ีจะ

ทยอยลงสู่ทัว่ทุกภูมิภาค ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกร้านคา้ทั้งของรัฐทั้งเอกชน โดยจะเร่ิมทีภ่าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือในเดือนหน้า เช่ือว่าหากมีการเปิดตวัครบทัว่ทุกภูมิภาคแลว้ จะมีร้านเขา้ร่วมโครงการ

ไม่ตํ่ากว่า 5,000 ร้าน ซ่ึงถ้านบักบัสัดส่วนแล้วยงัมีจาํนวนน้อย ผมอยากให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ไป

ช่วยกนั ทั้ง องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน (อบต.) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) ทั้งในส่วนของสมาคม 

พ่อคา้ เอกชนอะไรต่าง ๆ เหล่าน้ีที่มีโครงการหรือมีร้านอาหารประเภทน้ี ขอให้ช่วยลดภาระค่าครองชีพ

ให้กบัประชาชนในการซ้ืออาหารปรุงสําเร็จไดป้ระมาณร้อยละ 10-35 ของค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารในแต่

ละวนั เป็นกศุลกบัท่านดว้ย 



สําหรับการลดภาระตน้ทุนให้แก่พีน่้องชาวนานั้น รัฐบาลได้เร่ิมดาํเนินโครงการ “ลดตน้ทุนการผลิตเพื่อ

ความสุขของชาวนาไทย” ไดม้อบหมายให้กระทรวงพาณิชยป์ระสานงานกบัผูป้ระกอบการปัจจยัการผลิต

ต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตสําหรับการปลูกขา้ว โดยจะดาํเนินการเป็นแพก็เกจใหญ่ ๆ 

ในกลุ่มสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาทั้งหมด ทั้งน้ีเพื่อเป็นการดูแลเกษตรกรอยา่งทัว่ถึง 

นอกจากน้ีก็เพื่อจะให้การปลูกขา้วของไทยไดพ้ฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รัฐบาลก็กาํลงัพิจารณาดาํเนินการจดัตั้ง

สถาบนัพฒันาการพาณิชยข์า้วไทย เพือ่ทาํหน้าที่สนบัสนุนการพฒันาขา้วไทยอย่างบูรณาการดว้ย ในเร่ือง

ของขา้วผมถือวา่เกษตรกรชาวนาเป็นบุคลากร หรือเป็นประชาชนที่น่าเป็นห่วง และเป็นหลกัให้กบัประเทศ

ไทย เพราะเราเป็นประเทศที่มีการผลิตขา้ว และกว่าจะไดข้า้วมาแต่ละเมล็ดผมว่าใช้แรง ใช้ความตั้งใจ ใช้

ความเอาใจใส่มหาศาล กวา่จะไดข้า้วมาใหเ้รารับประทานกนั ผมถือวา่เป็นผูท่ี้มีคุณค่ากบัประเทศไทย เราจะ

ดูแลให้ดีที่สุดสําหรับชาวนา และวนัน้ีท่านก็ยงัมีรายไดที้่น้อยมากอยู ่เราตอ้งแกไ้ขทั้งระบบชาวนา ต่อไปก็

เป็นเร่ืองของชาวสวน ชาวไร่ต่าง ๆ อีก ซ่ึงมีปัญหามากพอสมควรในขณะน้ี ก็จะเร่งดาํเนินการทั้งมาตรการ

เร่งด่วน และมาตรการท่ีเป็นระยะยาวดว้ย 

ในเร่ืองของการทะเลาะวิวาทของนกัเรียนอาชีวะ ผมก็ไม่ไดไ้ปวา่ทุกโรงเรียนทุกคน เพราะวา่ที่ดีเขาก็มีมาก 

มากเกินกว่า 90% ข้ึนไป มีอยูไ่ม่ก่ีที่ ก่ีแห่ง ก่ีคน ผมไม่ไดไ้ปตาํหนิสถานศึกษา ผมตาํหนิตวับุคคล ผูเ้ขา้รับ

การศึกษา และผูที้ใ่หก้ารอบรม ทาํอยา่งไรที่จะทาํให้คนเหล่าน้ีกลายเป็นคนที่ดีต่อสังคมได ้ทาํประโยชน์ไม่

ไปตีรันฟันแทงกนั เพราะฉะนั้นหลงัจากที่ผมไดมี้การกาํหนดมาตรการลงไป หรือพูดเป็นการป้องปรามไป

แลว้ ก็ไดมี้สถานศึกษาเอกชนไดมี้มาตรการป้องกนัเหตุการณ์ดงักล่าวหลายอยา่งดว้ยกนั อาทิเช่น ถา้หากวา่มี

การก่อเหตุจะถูกปิดการเรียนการสอนทนัที 3-7 วนั ก็เดือดร้อนอยู่ดี ยงัไงก็เดือนร้อน เพราะฉะนั้นคนส่วน

นอ้ยอยา่ไปทาํใหค้นส่วนใหญ่เขาเดือดร้อน ระหวา่งการสอบสวน หากสถาบนัฯ ไม่สามารถทาํแผนป้องกนั

เหตุให้ผ่านการพิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได ้ก็จะไม่ไดรั้บอนุญาต

ใหเ้ปิดอีก 

ขณะเดียวกนั ถา้สถาบนัฯใดเป็นฝ่ายก่อเหตุครบ 3 คร้ังต่อปี อาจจะตอ้งงดรับนกัศึกษาในปีการศึกษาถดัไป 

แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอนัน้ีเป็นการแกปั้ญหาปลายเหตุ ตอ้งสร้างค่านิยมให้กบัคนในชาติ ค่านิยมให้กบั

นิสิตนกัศึกษาดว้ย วา่ทาํอยา่งไรจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ดีกวา่ที่เราจะไปแกที้่ปลายเหตุไม่มีใครอยากให้

เกิดข้ึนทั้งผูป้กครอง เพือ่นฝงูที่มีการสูญเสียบาดเจ็บกนัไปแลว้ก็เกิดความโกรธแคน้ชิงชงักนัต่อไป และจะ

อยู่กนัได้อย่างไรในอนาคต เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาที่ย ัง่ยืนนั้น ผมว่าพ่อแม่ผูป้กครองก็มีส่วน สังคม 

รวมทั้งส่ือมวลชนก็ตอ้งช่วยกนัตกัเตือน ช่วยกนัปรับเปลี่ยนทศันคติและให้โอกาสนักเรียนกลุ่มดงักล่าว

เหล่านั้น และนักเรียนสายอาชีวะเป็นแรงงาน ซ่ึงผมคิดว่ามีคุณค่าและยงัมีขีดความสามารถและมีทกัษะ

สําคญัต่อการพฒันาชาติ ตลอดจนการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ จากผลการวิจยัพบวา่มีภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่

ยงัคงประสบปัญหาจากการขาดแรงงานที่มีคุณภาพ โดยความตอ้งการแรงงานมากที่สุด ถา้จาํแนกออกมา

ตามรายภาค 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เก่ียวกบัธุรกิจส่ิงทอ เคร่ืองแต่งกาย และเคร่ืองหนงั ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ธุรกิจผลิตภณัฑอ์าหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจผลิตภณัฑย์างและพลาสติก และธุรกิจ

ก่อสร้าง 

ดังนั้ น เราควรยกระดับให้การศึกษาสายอาชีวะเป็นการศึกษาที่เป็นรากฐานสําคัญของประเทศ ให้มี

ภาพลกัษณ์วา่นกัเรียนสายอาชีวะเป็นบุคลากรทีท่รงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย ให้โอกาสนกัเรียน



อาชีวะในการทาํประโยชน์ใหก้บัสังคม การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั การนาํความรู้ไปช่วยฝึกอบรมแก่แรงงาน

ระดบัล่าง เป็นตน้ หรือจา้งงานอะไรต่าง ๆ ในแผนงานโครงการของรัฐใหเ้ขาไปช่วยทาํงานให้เกิดประโยชน์

กบัสังคม ก็ขอใหทุ้กกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกนัขบัเคล่ือนดว้ย ในส่วนของมหาวทิยาลยัของราชภฏั ต่าง ๆ 

อยากใหเ้นน้ในเร่ืองของการศึกษา ภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น หรือต่อยอดจากผูท่ี้จบการศึกษาให้สามารถ

ที่จะไปทาํงานทางดา้นที่เป็นฝ่ายบริหารได ้ผมเคยเรียนไปแลว้ว่าทาํอย่างไรเราจะเตรียมคนไปสู่ AEC ได ้

เพราะฉะนั้นตอ้งสอนคนให้สามารถไปประกอบอาชีพได้เลย ถ้าสอนไปเฉพาะภาควิชาการ จบปริญญา

มาแลว้ทาํงานไม่ไดเ้ลย ก็ตกงาน กวา่จะเรียนรู้ใหม่อีกทีก็ใชเ้วลามากพอสมควร ผมอยากทางสภาบนัต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ช่วยกนัอาชีวะดว้ย ช่างกลต่าง ๆ เหล่าน้ี เราขาดแรงงานประเภทน้ีเป็นจาํนวนมาก

ตามโรงงานต่าง ๆ วนัน้ีเรามีการจดัตั้งสนบัสนุนของ BOI ข้ึนมา ให้มีมาตรการเพิ่มเติมในเร่ืองของการเปิด

โรงงานที่มีการเพิ่มพูนเทคโนโลยี เปิดโรงงานเกี่ยวกบัเร่ืองพลงังานทดแทน เกี่ยวกบัเร่ืองการผลิตไฟฟ้า 

พลงังานหมุนเวียนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ถา้เราไม่เตรียมคนที่จะไปทาํงานในแหล่งเหล่าน้ี ในโรงงานเหล่าน้ี ก็

ขาดแรงงาน เรามีแต่แรงงานที่ใชก้าํลงัทั้งหมด เป็นแรงงานที่ไม่มีความรู้ ทางการประกอบอาชีพมากมายนกั

ในขณะน้ี เป็นจาํนวนมาก ฉะนั้นเราตอ้งเพิ่มคุณวฒิุของแรงงานเหล่าน้ี ให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ เด๋ียวสู้เขา

ไม่ไดใ้น AEC ในอนาคต เพราะมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานกนัไดอี้กต่อไป จะพดูในตอนสุดทา้ยดว้ย 

ในส่วนของการปลูกฝังระเบียบวินยัไม่แบ่งแยกสถาบนัฯ สถาบนัฯ มีไวใ้ห้ภูมิใจ มีไวใ้ห้เป็นประวติัศาสตร์ 

อะไรท่ีดีก็ทาํ อะไรท่ีไม่ดีก็อยา่ไปทาํอีก ขณะเดียวกนัครูก็ตอ้งสอดแทรกการปลูกฝังระเบียบวินยัที่เขม้แข็ง 

ใหมี้ศกัยภาพในการท่ีจะทาํงาน ดว้ยทั้งกาํลงัทั้งสติปัญญาดว้ย เฉพาะอยา่งยิ่งในหลกัสูตรอาชีวศึกษา ขอร้อง

นอ้ง ๆ ทุกคน หลาน ๆ ทุกคน ช่วยกนัอยา่ตีอะไรกนัต่อไปอีกเลย เสียเวลา เสียโอกาสเปล่า ๆ 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ขอช่ืนชมหลายกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุข ไดรั้บ

รายงานว่าได้ดาํเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเร่ืองการ

ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นซ่ึงเรากาํหนดเป็นวาระแห่งชาติ ได้นําสัญญาคุณธรรมขององค์การต่อต้าน

คอร์รัปชัน่แห่งประเทศไทยทีก่าํหนดให้ประชาชนและผูมี้ความรู้ ผูท้รงคุณวุฒิที่อยูน่อกระบบราชการเขา้มา

มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในกระบวนการจดัซ้ือ จดัจ้าง หรือการลงทุนของภาครัฐ และได้นําสัญญา

คุณธรรมน้ี มาใช้ในการจัดซ้ือยาและเคร่ืองมือแพทย์ชุดใหญ่ที่มีราคาสูง ก็เป็นตัวอย่างขอชมเชยทุก

กระทรวงก็ทาํในลกัษณะเดียวกนัก็จะดี 

การวางรากฐานในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ที่ คสช. ไดด้าํเนินการมาตั้งแต่ก่อนการจดัตั้งรัฐบาล โดย

การดําเนินงานของซุปเปอร์บอร์ด ดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

คณะกรรมการติดตามการใชจ่้ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และองคก์ารต่อตา้นคอร์รัปชัน่แห่งประเทศไทย 

ไดรั้บการยนืยนัจากองคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศ หรือ COST ที่ตกลงแลว้วา่จะทาํความร่วมมือกบัเรา

และรับไทยเป็นสมาชิก ที่จะนาํกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการ

ออกแบบ จดัทาํทีโออาร์ จดัซ้ือจดัจา้ง ตรวจรับงาน มาใชใ้นการจดัซ้ือ จดัจา้ง สําหรับโครงการขนาดใหญ่

ของรัฐวสิาหกิจเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน ทั้งน้ีจะเร่ิมนาํมา

ตรวจสอบ หรือทดสอบใชใ้นโครงการก่อสร้างของบริษทัการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 เป็น

แห่งแรก ทั้งน้ี อย่ากงัวลว่าจะทาํให้เกิดความล่าช้า เพราะหากเราดาํเนินโครงการไปแบบผิด ๆ แล้วตอ้ง

หยุดชะงกัเพราะความไม่โปร่งใสก็ทาํให้รัฐสูญเสียงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนเป็นจาํนวนมาก



เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราตอ้งพยายามให้สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดว้ยความถูกตอ้ง ไม่ตอ้งเกิด

การสะดุด หรือล่าชา้ หรือตอ้งลม้ลงไปในท่ีสุดเหมือนท่ีผา่นมา 

การขับเคลือ่นงานด้านต่าง ๆ 

แนวทางการกระตุน้เศรษฐกิจระดบัชุมชน ซ่ึงอนัน้ีรัฐบาลตระหนกัดีวา่วนัน้ี ขณะน้ีภาวะเศรษฐกิจมีความซบ

เซาต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปลายปีที่ผา่นมา ทั้งภาวะการเมืองในประเทศ และผลกระทบของ

ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทัว่โลก อีกทั้งเราก็รู้กันดีว่าในปีน้ีเศรษฐกิจอาจจะไม่เติบโตเท่าทีค่วร ได้มีการ

ประมาณการ GDP ในปีน้ี อาจจะไม่ถึงระดบัร้อยละ 2 ก็พยายามตอ้งพยายาม รัฐบาลไม่ไดน่ิ้งนอนใจเลย ทาํ

อยา่งไรพี่นอ้งประชาชนคนไทยจะไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทั้งในประเทศ นอกประเทศ ให้

นอ้ยทีสุ่ด รัฐบาลไม่เคยน่ิงนอนใจเร่ืองเหล่าน้ี มีการประชุม มีการพูดคุย มีการหารือ มีการกาํหนดมาตรการ

ต่าง ๆ มากมาย แต่ทุกอย่างทาํทนัทีไม่ไดเ้วน้แต่เร่ืองที่เป็นเร่ืองที่แกไ้ขไดง่้าย ๆ ไดมี้การวางแนวทางการ

กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชุมชน ให้ทัว่ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ และเน้นการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

เสริมสร้างความเขม้แข็งในแต่ละชุมชน สร้างอาชีพและรายไดเ้พือ่ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ทอ้งถ่ิน ยกระดบัการศึกษาในชุมชน 

ขณะน้ีรัฐบาลไดส้ั่งการเร่งด่วนให้แต่ละกระทรวงไปตรวจสอบว่า มีโครงการใดบา้งที่ยงัไม่ไดด้าํเนินการ

และจะตอ้งมีการปรับแผน หรือยงัไม่ไดท้าํสัญญาจา้งงาน เพื่อจะไดเ้ร่งใชง้บลงทุนในปี 2557 ท่ียงัมีเหลืออยู่

กว่าแสนล้านบาทไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและจา้งงานได้ทนัทีภายใน 3 เดือนน้ี ซ่ึงจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจใน 3 เดือนที่เหลืออยู่ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประชาชนอีกทางหน่ึงดว้ย ก็ได้

กาํหนดไปแลว้วา่จะใหท้าํอะไรบา้ง เพื่อจะเป็นการจา้งงาน เป็นการขบัเคล่ือนและมีเมด็เงินออกมาสู่พื้นท่ี 

นอกนั้นแล้วรัฐบาลจะเร่งทาํสัญญาจา้งงานกบัโครงการขนาดเล็กต่าง ๆ ให้ได้ภายในส้ินปีและก็จะนาํงบ

ลงทุนในปีงบประมาณ 2558 ระยะแรกก็เตรียมไวป้ระมาณ 50,000 ลา้นบาท มาใชอี้กเพือ่ช่วยกระตุน้ให้เกิด

การจา้งงานในทอ้งถ่ินและเป็นการสร้างรายได้อย่างทัว่ถึง รายละเอียดต่าง ๆ เหล่าน้ีท่านตอ้งไปติดตาม

รายละเอียดในส่วนของ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน ทุกจงัหวดัจะมีงบประมาณเหล่าน้ีซ่ึงจะยงัคง

ประกาศให้ทราบต่อไป ว่าจะทาํอะไรกันบ้าง ท่านก็ไปร่วมมือกัน ตรวจสอบ ร่วมมือกันในการทาํให้

งบประมาณนั้นมีประโยชน์และคุม้ค่า 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะเร่งตรวจสอบงบประมาณและวงเงินกู้ ต่าง ๆ ท่ีกนัไว ้อีกส่วนหน่ึงอีกที่ยงัไม่ได้

นาํมาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ผ่านมามีจาํนวนอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท ก็จะนํามาลงทุนเช่นกนั ใน

โครงการสาธารณูปโภคที่อยู่ในความตอ้งการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการซ่อมแซม

อาคารเรียน ระบบชลประทาน และสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนทาง สถานีอนามยั โรงเรียน ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน ก่อให้เกิดการจา้งงานในภูมิภาค รวมทั้งสนบัสนุนการใชจ่้ายภายในทอ้งถ่ิน อนัจะช่วย

กระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินไดอี้กทางหน่ึง 

แนวทางทีว่างไว้น้ีจะดูจากความต้องการของแต่ละท้องถ่ินด้วยอย่างแท้จริง ให้สอดคล้องกับสภาพ

ขอ้เท็จจริง เพือ่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร พี่น้องแรงงาน และประชาชนในทุกภูมิภาค ขณะน้ีกาํลงัเตรียม

ความพร้อมอยูจ่ะเร่งรัดให้เร็วที่สุด ไดใ้ห้ทุกกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็น กระทรวงการคลงั กระทรวง

พาณิชย ์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข สํานกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพฒัน์ฯ) สํานกังบประมาณ เขา้มาร่วมกนัดูแล ถา้ทุก



คนทั้งภาครัฐ ทอ้งถ่ิน และทุกภาคส่วนนั้นร่วมมือกนั เช่ือไดว้่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถขบัเคลื่อนไปได้

ดว้ยดีภายในส้ินปีน้ีและก็ไปขบัเคล่ือนต่อในปีหนา้อีกต่อไป 

การแก้ปัญหาราคายางพารา ก็มีคาํพูด คาํกล่าวกันมากมายหลายกลุ่มหลายสมาคมเกิดจากปัญหาราคา

ยางพาราตกตํ่า ก็ไดเ้รียกประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ไปแลว้ในสัปดาห์ที่ผา่นมา

น้ี และก็มีผูแ้ทนจากส่วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนเขา้ร่วมหารือ หาแนวทางการแกไ้ขปัญหายางพารา 

โดยเฉพาะแนวทางการพฒันายางพาราทั้งระบบ ซ่ึงก็มีขอ้เสนอมามากมายจากสมาคม จากภาคเอกชนดว้ย

ตอ้งฟังหลาย ๆ ทางซ่ึงทั้งหมดน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดร้วบรวมเสนอมาถึงการบริหารจดัการคลงั

ยางของรัฐบาลดว้ย ซ่ึงจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกการตลาดในปัจจุบนั ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เสนอต่อท่ีประชุมใน 4 แนวทางดว้ยกนัก็คือ เร่งรัดการใชย้างภายในประเทศให้มากข้ึน โดยนาํยางมาใชใ้น

การสร้างถนน ทาํอิฐบล็อก ทาํพื้น ฝาย ผลิตภณัฑ์แปรรูป ที่นอนอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ปัญหาอยูต่รงที่

วา่ สถาบนัวจิยัยางเพื่อไปเพิ่มมูลค่าการผลิตเรายงัไม่สมบูรณ์ 

ผมก็เร่งรัดไปใหมี้การเร่งรัดในเร่ืองของการจดัตั้งสถาบนัวจิยัยางเพื่อไปทาํผลิตภณัฑต่์าง ๆ ในประเทศเราถา้

เราไม่มีตรงน้ีการรับรองคุณภาพก็ไม่เกิด เมื่อไม่เกิดไปทาํอะไร เขาก็รับไม่ได ้เพราะฉะนั้น ไม่ไดแ้กไ้ขมา

ตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ระยะเวลาท่ีผา่นมา ถา้เรามีสถาบนัอนัน้ีข้ึนมาเราก็สามารถนาํไปใชโ้น่น ใชน่ี้ได ้ไม่อยา่งนั้น

ต่างชาติเขาก็ไม่นาํไปใชห้รอกครับ ไม่มีใครรับรองให้เขา เรามีปริมาณแต่คุณภาพตอ้งดูให้ดี การตดัตน้ยาง

เก่าอะไรน่ีเป็นแนวทางเดิมอยู่แล้ว ประเด็นสําคญัก็คือตน้ยางถา้อายุเกิน 25 ปี เขาก็ตอ้งตดัทิ้ง นาํไปทาํ

เฟอร์นิเจอร์อะไรก็วา่ไป อนัไหนที่ยงัอายุนอ้ยกวา่ เดิมที่ผ่านมาก็ไดน้ํ้ ายางน้อยวนัน้ีก็นาํไปปรับปรุงกนัเอา

เอง ไปอดัแก๊สเขา้ไปให้ได้นํ้ ายางเร็ว ๆ ก็เหมือนไปเร่งให้มีนํ้ ายางมาก ๆ วนัหน้าก็อนัตราย ตน้ยางก็ไม่

แขง็แรง 

เพราะฉะนั้ น เราต้องช่วยกันลดทั้ งอุปทาน รักษาระดับปริมาณยางทั้ งในประเทศและการค้าขายกับ

ต่างประเทศใหไ้ด ้กาํหนดราคาใหไ้ด ้เพราะฉะนั้น ตอ้งไปสู่การโซนน่ิงในอนาคต ที่มีการพูดวา่จะมีการจา้ง

ให้เลิกปลูกยาง ผมไม่เคยพูดอยา่งนั้นเลย เด๋ียวจะเขา้ใจกนัผิด ก็เพียงแต่ว่าใครอยากจะเปล่ียนไปเป็นอาชีพ

อ่ืน ๆ รัฐบาลก็จะหาทางสนบัสนุนใหว้า่ อยากทาํอะไรไปหาช่องทางที่เหมาะสม ราคาไม่ตกและก็เหมาะสม

กบัพื้นท่ีก็เป็นทาํนองนั้นมากกวา่ ใครจะนาํเงินไปจา้งใครใหเ้ลิกทาํอาชีพ เป็นไปไม่ได ้อยา่งมากก็เยียวยาให้

หรือสนบัสนุนให้ไปทาํใหม่ ทาํอย่างอื่นแทน อะไรทาํนองน้ี แต่ก็ข้ึนอยูก่บัท่าน บงัคบัท่านไดที้่ไหน เวลา

บงัคบัก็มีเร่ืองทุกที เพราะฉะนั้นถา้ท่านสมคัรใจทาํน้ีก็จะเกิดข้ึน ๆ และอนาคตก็จะย ัง่ยนื 

ในเร่ืองของการผลักดันและเร่งรัดโครงการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า เพื่อให้สถาบนัเกษตรกรรับซ้ือยางจาก

เกษตรกรในราคาทีสู่งข้ึน วนัน้ีมีนายทุนหรือพ่อคา้คนกลางไปซ้ือไว ้วนัน้ีเราก็หาเงินมาอีกก้อนหน่ึงเพื่อ

สหกรณ์เกษตรกรน้ี มีเงินเพื่อจะไปซ้ือในราคาที่สูงกวา่ที่พ่อคา้คนกลางเขาซ้ือ อยา่งนอ้ยยงัเป็นการยกระดบั 

ยกระดบัใหร้าคายางสูงข้ึนโดยทนัที อนัน้ีก็ดาํเนินการอยูแ่ลว้ 

ในขณะน้ี ก็จะเร่งรัดเม็ดเงินต่าง ๆ ออกให้ไดโ้ดยเร็ว เร่ืองการปล่อยกูใ้ห้กบัผูป้ระกอบการ เพือ่ไปเปลี่ยน

เคร่ืองจกัร เพื่อใชใ้นการแปรรูปยางหรือผลิตภณัฑย์างอะไรก็แลว้แต่ หรือการจดัตั้งโรงงานท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑ์

ยางให้มากข้ึนจากในประเทศน้ีก็ไปร่วมมือกนัทั้ง BOI ดว้ย กระทรวงอุตสาหกรรมดว้ยรวมทั้งหมดตอ้งทาํ

ใหเ้กิดใหไ้ด ้ตั้งแต่การผลิตยางออกมาและการปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มมูลค่า จากนั้นก็ไปสู่ในเร่ืองการวิจยัยาง 

นาํไปสู่การผลิตเป็นวสัดุตน้ทุนอย่างอื่นและนาํไปขายในราคาที่สูงกว่าเดิมและไปขายทั้งในประเทศและ



นอกประเทศถึงจะเกิด เหมือนประเทศอ่ืน ๆ เขาเกิด ประเทศเราก็แกปั้ญหามา พอขาดราคาตกนาํเงินอุดหนุน 

ๆ ตลอด มนัเกิดอะไรข้ึนมาได้หรือยงั ก็ไม่เกิดซักที ก็เป็นอย่างน้ีเป็นสิบ ๆ ปีมาแลว้ เพราะฉะนั้นอย่าไป

บิดเบือนราคา ทาํอยา่งไรเราจะทาํให้ราคายางสูงข้ึน เราก็ตอ้งไปคุย เช่น ในเร่ืองของการสร้างตลาดการซ้ือ

ยาง ขายยางธรรมชาติ เชื่อมโยงมีการทาํสัญญาเมื่อซ้ือขายแล้วจะตอ้งส่งมอบสินคา้จริง ไม่ใช่สัญญาใน

กระดาษอยา่งเดียวและก็เก็บสต็อกลมเอาไว ้อะไรแบบน้ีเป็นเร่ืองซับซ้อน เพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวสวน

ยางผูรั้บซ้ือตอ้งคุยกนั รัฐบาลก็จะเขา้ไปดูแลในส่วนน้ีให ้

ในดา้นร่วมมือกบัต่างประเทศ จะตอ้งกาํหนดแนวทางจดัการเก็บสตอ็กยางร่วมกนั ประเทศที่ผลิตยางใหญ่ ๆ 

ของโลกก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจดัการกนัได ้ร่วมมือกนัไดร้าคายางก็สูงข้ึน เพราะ

อยา่งไรก็ตามการใชย้างยงัคงตอ้งใชอ้ยู ่ในโลกน้ีมีหลายอยา่ง เพียงแต่ประเทศอ่ืน ๆ เขาผลิตยางออกมาและ

เขาทาํไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาสูง เรายงัไปไม่ไดต้รงนั้นมากนกัก็ตอ้งเร่งรัดตรงนั้นใหไ้ด ้

นอกจากนั้น ในเร่ืองของการหารือกนั เมื่อ 2 วนัน้ีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ขอ

อนุมติัเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปพดูคุยกบั 3 ประเทศใหญ่ ๆ ในการผลิตยาง เดินทางไปแลว้นะครับวา่

จะทาํอย่างไรกนัต่อไป ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายางคา้งสต็อก และขณะเดียวกนัภายในของเรา เราก็จะเร่ง

จ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรจาํนวน 2,520 บาทต่อไร่ ซ่ึงคา้งอยูต่ ั้งแต่รัฐบาลที่แลว้ก็คงตอ้งจ่ายให้ เพราะ

เป็นการอนุมติัผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาเรียบร้อยจะดาํเนินการควบคู่ไปกบัการปล่อยเงินกูจ้ากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.จาํนวน 10,000 ลา้นบาท เพือ่ให้สถาบนัเกษตรกรซ้ือยางไว้

เพื่อเก็บเป็นสต็อก และอีก 5,000 ลา้นบาทให้กูเ้พื่อเป็นทุนในการแปรรูปผลิตภณัฑ์จากยางให้ทนัสมยั อีก 

15,000 ลา้นบาท ใหกู้จ้าก ธนาคารออมสิน เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมยางพาราจะเห็นวา่รัฐบาลแกใ้นทุกมิติ ทุก

เร่ือง หลาย ๆ เร่ืองดว้ยกนัเกษตรกรก็กรุณาใจเยน็เลก็นอ้ย 

ท่านตอ้งไปพูดคุยให้รู้เร่ืองและรวมกลุ่มให้ไดอ้ยา่งแทจ้ริงอยา่แยกเป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายพอพรุ่งน้ีมาอีก

พวกไม่มาเสร็จแล้วก็กลบัไปก็บอกไม่เขา้ใจกนั ไม่ได ้ท่านตอ้งรวมกนัให้ได ้เพราะรัฐบาลมีรัฐบาลเดียว 

ท่านก็ตอ้งมีสมาคมที่พูดคุยกนัให้เหมือนกบัสมาคมเดียวไดไ้หม ผมไม่รู้ ท่านตอ้งไปดาํเนินการมา จะได้

แกปั้ญหาไดที้เดียวไม่อยา่งนั้นก็พดูกนัไปกนัมาหลายเร่ือง หลายกลุ่มดว้ยกนั 

เพราะฉะนั้น ขณะน้ีมีการประชุมในชั้นตน้แลว้กบักลุ่มพ่อคา้ สมาคมต่าง ๆ บางคนอาจจะบอกวา่มาไม่ครบ 

ก็ไปใหค้รบสิครับ เวลาเขาเชิญก็บอก ๆ กนัไปถา้ท่านรวมกนัไม่ได ้ผมก็ไม่รู้จะทาํอยา่งไร แต่ส่วนใหญ่ท่ีเรา

ประกาศไปแลว้ ท่ีพดูคุยอยา่งท่ีผมเรียนไวเ้ม่ือสักครู่ เขาก็มีความพึงพอใจ แต่อยา่งไรก็ตาม ผมยงัรับฟังความ

คิดเห็นจากกลุ่มอ่ืน ๆ ดว้ย เพียงแต่ขอร้องใหท้่านไปรวมกนัมาใหไ้ดโ้ดยเร็ว อยา่งไร ผมก็ฟังท่านอยูดี่ เพราะ

ท่านเป็นคนไทย ท่านเป็นเกษตรกรไทย 

การแก้ปัญหาราคาข้าวสําหรับผลผลิตฤดูกาลล่าสุด ในอีกไม่ก่ีเดือน ก็จะถึงหน้าการเก็บเก่ียวขา้ว รัฐบาลก็

ไม่ไดน่ิ้งนอนใจอีกเหมือนกนั ที่ผา่นมาก็แกไ้ปแลว้ขั้นตอนหน่ึง พอลงทุนใหม่กรอบใหม่ก็ตอ้งเตรียมการ

ใหม่อีก เพราะเป็นปัญหาที่ทบัซ้อนมาเป็นเวลานานแลว้ วนัน้ีก็เลยให้มีการลงพื้นที่เพือ่รับฟังปัญหาของพี่

น้องชาวนาในจงัหวดัต่าง ๆ พีน่้องชาวนาส่วนใหญ่มีความกงัวลในเร่ืองของปัญหาราคาขา้ว รัฐบาลเองมี

ความจริงใจที่จะแกปั้ญหาก็พยายามผลกัดนัให้ราคาขา้วเปลือกสูงข้ึน กระทรวงพาณิชยก์็ตั้งเป้าหมายไวว้่า

ราคาขา้วเปลือกเจา้5% น่าจะตอ้งมีราคาใหใ้กลเ้คียงตนัละ 8,500 บาท และจะจดัการระบายขา้วในสต็อก เนน้



การส่งออกไปต่างประเทศ และขอให้พีน่้องชาวนามัน่ใจว่า รัฐบาลจะมีการวางแผนการระบายขา้ว ไม่ให้

กระทบต่อราคาขา้วท่ีควรจะเป็น 

นอกเหนือจากลงพื้นท่ีเพือ่พบกบัพีน่อ้งชาวนาไทยโดยตรงแลว้ รัฐบาลจะนดัหารือเพื่อหาแนวทางแกปั้ญหา

ร่วมกนักบัตวัแทนผูน้าํเกษตรชาวนาจาก 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและ

เกษตรกรไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมเครือข่ายชาวนาไทย และเครือข่ายศูนยข์า้วชุมชน โดยจะ

เป็นการระดมสมอง กาํหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาขา้ว ซ่ึงจะมีการนดัหารือติดตามผลการ

ดาํเนินงานทุก 15 วนั จะมีการเรียกประชุมกบัผูส่้งออกและโรงสีเพื่อกาํหนดแนวทางในการดูแลขา้วทั้ง

ระบบ 

ทั้งน้ี ก็เพือ่ให้การแกปั้ญหาเป็นไปอย่างย ัง่ยืน รัฐบาลจะส่งเสริมในเร่ืองของการปรับปรุงคุณภาพขา้ว ลด

ตน้ทุนการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกขา้ว เพื่อจะทาํใหส้ามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได ้ใชพ้ื้นท่ี

ให้น้อยลง ใช้นํ้ าให้น้อยลงและจะมีการเขม้งวดในการใช้กฎหมายในการตรวจสอบสต็อกขา้ว ที่กฎหมาย

ระบุไวใ้ห้ผูส่้งออกตอ้งมีสต็อกขา้วตลอดเวลา 500 ตนั และรัฐบาลเองจะช่วยในเร่ืองแหล่งเงินทุน โดยจะ

จดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่า ให้กบัชาวนาที่มียุง้ฉางในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบน เพือ่จูงใจให้มีการเก็บ

ขา้วและนาํออกขายในราคาท่ีเหมาะสม และจดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าให้โรงสี เพื่อจูงใจการซ้ือขา้วจากชาวนา

และทยอยขายเมื่อราคาเหมาะสม นอกจากน้ีนั้น รัฐบาลกาํลงัพิจารณาดาํเนินการจดัตั้งสถาบนัพฒันาการ

พาณิชยข์า้วไทย เพื่อสนบัสนุนการพฒันาขา้วไทยอยา่งบูรณาการ ทาํใหเ้ป็นระบบ 

สําหรับเร่ืองการประกนัภยัขา้วนาปี การผลิต 2557 ที่ทาง คสช. ได้มีมติอนุมติั และทาง ธ.ก.ส. ไดเ้ ร่ิม

ดาํเนินการไปแลว้ ก็อยากให้พี่นอ้งชาวนาไดม้าเขา้ร่วมโครงการกนัให้มากข้ึน เพื่อที่จะไดล้ดความเส่ียงลง

จากภยัธรรมชาติและภยัพิบติัต่าง ๆ ซ่ึงค่าเบ้ียประกนัที่เกษตรกรตอ้งจ่ายนั้น อยูใ่นอตัราเพียง 60 – 100 บาท 

ต่อไร่ รัฐช่วยอุดหนุนเบ้ียประกนัภยัให้เพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึง ทั้งน้ี หากเกิดภยัธรรมชาติหรือภยัพิบติัข้ึน พี่

นอ้งชาวนาจะไดรั้บเงินชดเชยรวมถึงไร่ละ 2,224 บาท ซ่ึงก็มาจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลตามปกติ และจาก

การประกนัภยัตามโครงการเพิ่มเติมข้ึนมาอีก 

เร่ืองแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ทั้งนี้ เพือ่ให้การบริหารราชการแผ่นดินมีความเป็น

เอกภาพ บูรณาการ เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รัฐบาลก็ใชแ้นวทางคือ การ

ดาํเนินการใด ๆ ของทุกกระทรวง หากต้องเป็นเร่ืองของการแต่งตั้ งบุคลากรระดับสูง การใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ นโยบายหลักของรัฐบาลนั้ น จะต้องนําเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. เพื ่อขออนุมัติจึงจะ

ดาํเนินการได ้โดยนายกรัฐมนตรี (นรม.) จะเป็นผูอ้นุมติัใหน้าํเขา้ที่ประชุม ครม. เอกสารทางราชการของทุก

กระทรวงที่มีถึง นรม. จะตอ้งผ่านความเห็นชอบของ รอง นรม.ด้วย แต่ละฝ่ายควรจะระมดัระวงัการให้

ข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ 

ถา้ใหไ้ปก่อนเร็วเกินไปยงัไม่ไดผ้า่น ครม. เด๋ียวเกิดความเขา้ใจผดิ ประชาชนก็สับสน เพราะฉะนั้นผมได ้

ย ํ้าเตือนท่านรัฐมนตรี ท่านปลดักระทรวงไปแลว้ เร่ืองใดก็ตามท่ีผา่น ครม. แลว้จึงจะมีการประชาสัมพนัธ์ได ้

เร่ืองอ่ืน ๆ ก็ประชาสัมพนัธ์ใหรั้บทราบวา่กาํลงัทาํอะไรกนัอยูไ่ด ้แต่รายละเอียดอยา่เพิ่งลงไปมากนกั วนัน้ีก็

ใหมี้การตรวจสอบในเร่ืองของนโยบายจากสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก่อน เพือ่ป้องกนัความสับสนของ

ประชาชนวนัน้ีก็ใหก้ระทรวงดาํเนินการตามน้ี 



เร่ืองการปฏิรูปปรองดอง ก็พูดกันมากมายในเร่ืองของการประชุมของคณะกรรมการสรรหาสมาชิก ได้

คดัเลือกรายช่ือมาแลว้ดา้นละ 50 คน รวมทั้ง 11 ดา้น ไดส่้งรายช่ือให้กบั คสช. แลว้จาํนวน 550 คน คสช. จะ

คดัเลือกใหเ้หลือ 173 คน ในส่วนของจงัหวดัซ่ึงไดค้รบวนัน้ี ทั้งหมด 77 จงัหวดั จงัหวดัละ 5 คน 385 คน ซ่ึง

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30(6) 2557 ฉบบัชัว่คราว ไดก้าํหนดให้ คสช. เป็นผูค้ดัเลือก วนัน้ีเราก็ไดน้าํรายช่ือ

เหล่านั้นมาดู มาตรวจสอบรายละเอียด ดูคุณสมบติั ดูที่อยู่ ที่ทาํงานอะไรต่าง ๆ เพือ่สรรหาคนที่มีคุณภาพ

เหมาะสม 

ผมก็อยากจะเรียนว่า ผมก็ไม่เห็นประโยชน์ว่าผมจะไปล็อกใคร เขา้มาทาํงานตรงน้ี เพราะในเมื่อเราไม่

ตอ้งการอะไรแลว้เราจะไปล็อกเขามาทาํไม มีแต่ล็อกอย่างเดียวก็คือ ล็อกดว้ยความรู้ความสามารถของเขา 

เขามีความรู้ความสามารถก็นาํเขาเขา้มา จะไดป้ฏิรูปไดจ้ริง ๆ ถา้นาํคนที่ไม่มีความรู้มาเลยก็ไม่ได ้แต่ตอ้งนาํ

คนที่มีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาดว้ย ก็พยายามทาํอยา่งเต็มที่ คนทั้งหมด 7,000 กวา่คนคดัเลือกไม่ใช่ง่าย ๆ ผม

คิดว่าเร่ืองทีร่ํ่าลือกนัอยู่ในส่ืออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ก็ตรวจสอบกนัทีหลงัได ้ใครเขา้มาแล้ว ไม่ดีหรือถูก

ร้องเรียนก็ตรวจสอบกนัก็ปรับออก ก็ดาํเนินการใหม่ เพราะวา่การคดัเลือกคน 7,000 กว่าคนให้เหลือ 250 

ท่านคิดแลว้กนัวา่ยากง่ายขนาดไหน โดยท่ีเราไม่ไดต้อ้งการอะไรตรงน้ี เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติเขาหน่อย ให้

เกียรติกบัคนคดัสรรเขาหน่อย แลว้ถา้เราไดม้าเรียบร้อยแลว้ เราก็จะนาํทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเพือ่ทรง

แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป 

ในกรณีที่วา่เรียกร้องวา่ไม่โปร่งใสก็ร้องเรียนมาทีหลงัได ้เมื่อประกาศรายช่ือแลว้รอบสุดทา้ย ตอ้งประกาศ 

250 ไม่มีไปปิดไวอ้ะไรไม่ได ้เพราะวา่ตอ้งเปิดเผยอยู่แลว้ไม่ตอ้งกลวั เพราะฉะนั้นสังคมอยา่เพิ่งไปตดัสิน

เลยวา่จะไปล็อกสเป็กหรืออะไรก็แลว้แต่ ผมขอร้องไม่อยา่งนั้นจะวุน่วายไปหมด ทาํงานก็ไม่ได ้ทั้งหมด 250 

น้ีก็หลงัจากสมคัรมาเป็นฝ่าย ๆ เป็นพวก ๆ แลว้ ใน 250 ก็จะตีรายช่ือยาวไปเลย 250 คน แลว้เด๋ียวเขาตอ้งไป

ประชุมจัดกลุ่มกันใหม่อีกเพราะที่มาไม่เท่าเทียมกันแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่าย จํานวนมากบ้าง น้อยบ้าง 

เพราะฉะนั้นถา้เราตอ้งการคนเหล่าน้ีเขา้มาก็ทั้งหมดก็มารวมกนัอยูใ่นสภาปฏิรูปทั้ง 250 คน แลว้ไปจดักลุ่ม 

11 กลุ่มใหม่ตามความสมคัรใจของตวัเองในนั้น เพราะทั้งหมดน้ีไม่ใช่กลุ่มใครกลุ่มมนัทาํแลว้สําเร็จเอง 

ไม่ใช่ ทุกกลุ่มตอ้งไปศึกษาในรายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง แลว้ก็นาํเสนอในสภาปฏิรูป และให้สภาฯ ทั้งสภาฯ 

ให้ความเห็นชอบ ถึงจะไปทาํต่อได้ ก็ใช้หลักการเดียวคล้าย ๆ กับ สนช. ในการทาํงาน อย่ากังวลเลย 

เพราะฉะนั้นถา้จะเลือกใครไปสักคนหรือจะล็อกสเป็กแต่ละคน มนัไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ อยา่งที่ผมวา่ 

จะเกิดไดอ้ยา่งไร ทาํในรูปสภาฯ ฉะนั้นก็ยนืยนัวา่ ขณะน้ียงัไม่มีการตรวจพบในเร่ืองของการทุจริตอะไรต่าง 

ๆ ก็แลว้แต่ ไปหาหลกัฐานกนัมา 

ในส่วนของสภานิติบญัญติัแห่งชาตินั้น ไดมี้คาํสั่งนดัประชุมเม่ือวนัท่ี 25 , 26 ก็จะมีวาระการประชุมที่สําคญั

คือ การพิจารณาร่างขอ้บงัคบัการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติที่คณะกรรมาธิการฯ ไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้ 

รวมถึงเร่ืองที่คา้งจากการพิจารณา เพื่อตรากฎหมาย โดยมีกฎหมายที่จะเป็นประโยชน์กบัประชาชนผูใ้ช้

แรงงานและผูด้อ้ยโอกาส เช่น ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน ร่าง พ.ร.บ. การคุม้ครองคนไร้ที่

พึ่ง และร่าง พ.ร.บ. แกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ

พฒันาฝีมือแรงงานนั้น วตัถุประสงคก์็เพือ่สร้างแรงขบัในตวัลูกจา้งหรือตวัแรงงานให้มีการพฒันาตนเองอยู่

ตลอดเวลา อีกทั้งในปลายปี 2558 ไทยจะเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปรากฎวา่ทุกประเทศมีระบบออก

ใบรับรองให้กบัการทาํงานแต่ละสาขาแลว้ ของเรา ประเทศไทยยงัมีเพียง 7 สาขาอาชีพที่หน่วยงานออก



ใบรับรองให ้มีอีกมากมายหลายอาชีพ ออกไดเ้พียง 7 อาชีพเท่านั้นเอง ฉะนั้นตอ้งรีบดาํเนินการให้ไดโ้ดยเร็ว 

สาขาอาชีพอ่ืน ๆ ยงัไม่มีการออกใหเ้ลย ถา้หากวา่ใบรับรองการทาํงานเรายงัไม่เรียบร้อย กฎหมายใหม่ยงัไม่

พร้อมในการสร้างกติกาข้ึนมา เพือ่เตรียมพร้อมรับการขบัเคลื่อนหรือการเคลื่อนยา้ยแรงงาน แรงงานฝีมือ

ต่างชาติก็จะไหลเขา้มาสู่ประเทศไทยอีก เพราะเราส่งไปไม่ได ้เรารับรองคนของเราไม่ได ้ก็ไปทาํงานที่อ่ืน

ไม่ได ้ขณะเดียวกนั ต่างชาติไดรั้บรองมาแลว้เขาก็เขา้มาทาํงานในประเทศไทย งานเราก็ลดลงอีก ฉะนั้นตอ้ง

ขอความร่วมมือ กระบวนการต่าง ๆ จะตอ้งเร่งดาํเนินการโดยเร็ว แลว้ก็เพือ่พิสูจน์ให้ไดว้า่เป็นแรงงานฝีมือ

จริง จึงจะสามารถทาํงานทั้งในประเทศได้ ต่างประเทศก็ได้ น้ีเป็นกติกาของอาเซียน จะเห็นว่ากฎหมาย

เหล่าน้ีมีประโยชน์ทั้งต่อแรงงานเอง รวมถึงนายจา้งดว้ย จะไดค้นที่มีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํงาน ทั้ง

คนไทยคนต่างชาติอะไรก็แลว้แต่ ถา้เราทาํให้เกิดสมดุลกนัไดข้องคนไทยของคนต่างชาติก็จะดีกบับา้นเมือง

ดว้ย 

นอกจากนั้นยงัมีร่าง พ.ร.บ. การค้างาช้าง ซ่ึงมีสาระสําคญัในการกาํหนดกลไกควบคุมการค้าและการ

ครอบครองงาช้าง หรือผลิตภณัฑ์ท่ีทาํจากงาช้างตามกฎหมายว่าดว้ยสัตวพ์าหนะ เพือ่มิให้มีการนาํงาชา้งที่

ไดม้าโดยมิชอบดว้ยกฎหมายปะปนกบังาชา้งตามกฎหมายวา่ดว้ยสัตวพ์าหนะ ทั้งน้ีกาํหนดให้ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

ประกอบกิจการคา้งาชา้ง หรือผูท่ี้จะนาํเขา้หรือส่งออกงาชา้งตอ้งขออนุญาตต่ออธิบดี รวมทั้งจะมีการกาํหนด

หลักเกณฑ์การควบคุมผูค้รอบครองงาช้างด้วย รวมทั้งร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซ่ึงจะมี

สาระสําคญัในการแกไ้ขเพิ่มเติมหลกัเกณฑ์การนาํเขา้ ส่งออก หรือผ่านซ่ึงสัตวป่์าสงวน สัตวป่์าคุม้ครอง 

เพือ่ให้ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์ที่ทาํจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว รวมทั้งมีการแก้ไขบทกาํหนดโทษใน

กฎหมายดังกล่าว เพือ่ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมยิ่งข้ึน เพือ่ให้สามารถดาํเนินการกับผูก้ระทาํ

ความผิดได้อย่างครอบคลุม การตรากฎหมายทั้ง 2 ฉบบันั้น เป็นการดาํเนินการตามพนัธกรณีระหว่าง

ประเทศตาม “อนุสัญญาวา่ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศซ่ึงชนิดสัตวป่์าและพืชป่าท่ีใกลสู้ญพนัธ์ุ หรือท่ีเรียกวา่ 

CITES เราจะถูกมาตรการสกดักั้นหรือกดดนัในเร่ืองของการคา้อ่ืน ๆ ดว้ย ถา้เรายงัมีการคา้งาชา้งอยู ่ที่ผิด

กฎหมาย ทั้งงาช้างที่นาํเขา้จากแอฟริกา และงาช้างในประเทศด้วย ตอ้งเลิกให้หมดเร่ืองเหล่าน้ี จะดูกัน

อยา่งไรวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจเหล่าน้ีจะทาํอยา่งไรกนัต่อไป 

เร่ืองการขอความร่วมมือ / เร่ืองอืน่ ๆ 

เช่น การปฏิบติัตนเอง ส่ือ ขององคก์รต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ขอร้องช่วยกนัปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บางคน

บอกว่า ปลูกฝังแลว้จะเกิดอะไร จะเกิดข้ึนไดไ้หม ประเทศชาติสงบไหม ท่านถามอย่างน้ีผมไม่รู้จะตอบ

อยา่งไร ถา้พูดอยา่งน้ี แลว้ทาํอยา่งน้ี และท่องไว ้เตือนใจตวัเองไว ้มนัก็น่าจะไดป้ระโยชน์กวา่ไม่มีอะไรอยู่

ในหวัสมองเลย ผมไม่เขา้ใจคิดอะไรกนั บางคนขอใหไ้ดต่้อตา้นทุกอยา่ง ผมไม่เขา้ใจ ก็ไม่เป็นไร คนดี ๆ ก็มี 

คนทีเ่ขาตอ้งการจะทาํก็มีมากมาย ทาํอยา่งไรจะไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั สามคัคีกนั ให้มีความรู้ความสามารถ 

แข่งขนัการประกอบอาชีพ มีความทดัเทียมอารยประเทศ ไม่ละเมิดสถาบนั จะสอนเร่ืองการเมืองอะไรต่าง ๆ 

ก็ตาม ก็อย่าให้เกิดความวุน่วาย คดัคา้น เลือกขา้ง โตแ้ยง้กบัรัฐบาลในทาํนองน้ี เรากาํลงัปฏิรูปประเทศอยู ่

เพือ่ไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน่ โกงกิน เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ทัว่ถึง และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั 

ไม่ใช่เลือกตั้งอยา่งเดียว แลว้ไดน้กัการเมืองที่ไม่มีคุณภาพเขา้มาบริหารประเทศ อยา่งน้ีไม่ใช่ เราถึงตอ้งทาํ

วนัน้ี 



สําหรับท่านอาจารย ์กี่ท่านไม่ทราบ หลายสิบท่าน ผมคิดว่าท่านน่าจะเขา้ใจที่ผมพูด ถ้าท่านไม่มีอคติเป็น

อยา่งอ่ืน ท่านก็จะอา้งเร่ืองความเป็นประชาธิปไตยบา้ง ท่านตอ้งการสอนการเมืองบา้ง ท่านบอกวา่ไม่สอน

บ้านเมืองแล้วคนจะเรียนการเมืองอย่างไร ก็มีวิธีการสอนตั้งหลายหมื่น หลายแสนวิธี ที่จะเข้าใจเร่ือง

การเมืองที่ถูกต้องเป็นอย่างไร ทาํไมท่านไม่สอนว่า การเมือง นักการเมือง ต้องทาํตัวอย่างไร ผูเ้ลือก 

ประชาชนตอ้งเลือกอย่างไร การเป็นประชานิยมที่สร้างปัญหาเป็นอย่างไร ท่านสอนอย่างนั้นกนับา้งหรือ

เปล่า ผมถามหน่อย ผมไม่เคยเห็นท่านพูดเร่ืองเหล่าน้ี ท่านพูดแต่เพียงว่า น้ีจะต้องเลือกตั้ง จะต้องเป็น

ประชาธิปไตย แลว้ที่ขดัแยง้ที่ผา่นมา ท่านก็ไม่ไดแ้กปั้ญหาให้เราเลย ไม่ไดแ้กปั้ญหาให้คนทั้งประเทศเลย 

เพราะฉะนั้นท่านหยุดสักที ไปหาวิธีการสอนอยา่งอื่น ไปสอนลูกศิษยม์าอีกวิธีหน่ึง ไม่ใช่วา่สถาบนัน้ีตอ้ง

สอนเร่ืองการเมือง ก็ตอ้งเด่นดงัการเมืองอยา่งเดียว ไม่ใช่ ผมวา่สอนอย่างไรให้คนประกอบอาชีพได ้สอน

อยา่งไรใหเ้ป็นคนดี สอนอยา่งไรใหมี้งานทาํ ไปหาวิธีการอยา่งโนน้ ถา้สอนให้เป็นการเมืองอยา่งเดียวแลว้ตี

กนั ผมวา่เหน่ือยเปล่า ไม่รู้จะสอนไปทาํไม 

ส่ือก็ตอ้งระมดัระวงัการขยายความขดัแยง้ ขยายคาํพดูท่ีผมไม่ไดมี้เจตนาร้ายไปสู่เจตนาร้าย และบางคร้ังท่าน

ไม่เขา้ใจ บางทีท่านก็ลืมไป ส่ือต่างประเทศเขาก็นาํคาํพูดของท่านไปเขียนวา่พวกเรากนัเอง คนไทยเขียนวา่

คนไทย คนต่างชาติก็นาํส่ิงที่คนไทยว่าคนไทย ไปว่าต่อ ก็เท่ากบัเหมือนกบัเราไปช้ีโพรงให้กระรอก อะไร

สักอย่างทาํนองนั้น ถ้าผิดจริง ถ้าไม่ดีจริง ผมไม่ได้ปิดกั้นท่านเลย แต่ถ้าไม่ใช่แล้วท่านพูด มนัเสียหาย 

เสียหายกบัองค์กร เสียหายกบัประเทศชาติ ความเช่ือมัน่เขาก็ลดลง ทั้ง ๆ ที่ท่านก็ไม่ไดเ้จตนา ผมรู้ว่าท่าน

เป็นห่วงประเทศชาติเหมือนกนั ท่านเตือนผม ผมก็รับฟัง แต่ผมเตือนท่าน ท่านไม่ฟังผม อย่างน้ีไม่ใช่ ตอ้ง

ช่วยกนั ผมโกรธท่านไม่ได ้ท่านก็โกรธผมไม่ไดเ้หมือนกนั วนัน้ีเราเขา้มาดว้ยวิถีทางของเราแบบน้ี ท่านก็จะ

จ้ีเราตรงน้ี ตรงโนน้อยูต่ลอดเวลา แลว้มนัไดอ้ะไรข้ึนมา มีอะไรดีข้ึนมาไหม ถา้เป็นอยา่งที่ท่านตอ้งการ จะ

เป็นไปไดไ้หม คนส่วนใหญ่เขาก็เขา้ใจ เพราะฉะนั้นผมวา่ตอ้งขอร้องอีกคร้ัง ฉะนั้นให้เสนอข่าวให้ตรงตาม

ขอ้เท็จจริง อะไรท่ีเสียหายกบัประเทศก็เพลา ๆ บา้ง หยุด พอเสนอเสร็จแลว้ก็จบ เร่ืองอ่ืน ๆ ก็เป็นเร่ืองของ

การสอบสวนสืบสวน พอสืบสวนสอบสวน ท่านก็ไปว่าเจา้หน้าที่ไม่ดี ทุจริต ทาํไม่เรียบร้อย ไม่มีฝีมือ พูด

อย่างน้ี มนัขยายความขดัแยง้นะผมว่า ต่างชาติเขาบอกในประเทศยงัไม่รักกนัเลย แล้วต่างประเทศจะรัก

ทาํไม เพราะฉะนั้นต่างประเทศอยา่มาเลย อยา่มาเทีย่วประเทศไทย แลว้ท่านก็มาโทษผมวา่ รัฐบาลทาํให้การ

ท่องเที่ยวลดลง ตอ้งร่วมมือกนัทั้งสองส่วน ที่ผมพยายามทาํสร้างความเขา้ใจกบัเขา ส่งคนไปประชุมกบัเขา 

ส่งรองนายกรัฐมนตรี ส่งรัฐมนตรี ส่งใครไปประชุม เขาก็ใหเ้กียรติอยูทุ่กประเทศตอนน้ี ก็กลายเป็นเราไม่ให้

เกียรติกนัเอง ผมวา่ไม่ใช่ เป็นส่วนนอ้ย ส่วนใหญ่ดีอยูแ่ลว้ ผมชมเชย มีส่วนนอ้ยบางส่ือ บางสํานกั เรารู้อยูว่า่

ท่านเป็นอยา่งไรมาโดยตลอด ท่านสนบัสนุนฝ่ายใดอยู ่ผมวา่วนัน้ีเราอยา่มีฝ่ายเลยไดไ้หม วนัน้ีเอาประเทศ

ไทย เอาคนไทย เอาประชาชนคนไทยท่ียากจน ท่ีมีรายไดน้อ้ยไม่ดีกวา่หรือ เราจะไดแ้กปั้ญหาใหไ้ด ้

เร่ืองการเยอืนต่างประเทศ ของผมเอง หรือของรัฐมนตรีอะไรก็แลว้แต่ หลายท่านให้ความสนใจ จบัตามองดู

อยูว่า่ เราจะไปไหน ประเทศไหนก่อนประเทศไหนหลงั วนัน้ีเราก็อยูใ่นการพิจารณา ผมยงัไม่ตดัสินใจอะไร

เลย อยา่พึ่งไปพดูจาอะไรต่าง ๆ ก่อน ผมตอ้งใชว้จิารณญาณที่เหมาะสม มีขอ้มูลจากกระทรวง ทบวง กรม ที่

เก่ียวขอ้งวา่ไปเยอืนใครก่อน – หลงั จะมีผลดีผลเสียอยา่งไร เกิดประโยชน์กบัประเทศอยา่งไร กระทรวงการ

ต่างประเทศก็ไปเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ มา กระทรวงอ่ืน ๆ ก็จะมีขอ้พิจารณาเพิ่มเติมเขา้มา ถา้ไปแลว้เกิดผลดี

ตรงนั้น ตรงน้ี เราก็ตดัสินใจอีกคร้ังหน่ึงวา่จะไปที่ไหน ให้เกียรติทุกประเทศ ทุกประเทศคือมิตรประเทศเรา



ทั้งหมด ไม่ว่าเขาจะไม่เห็นชอบกับเราหรืออะไรต่าง ๆ เพราะเราเป็นโลกใบเดียวกัน ผมยงัทาํใจได้เลย 

เพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะทาํใจไดแ้บบผม แบ่งกลุ่มประเทศ วนัน้ีเราแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มมิตรประเทศท่ีเป็น

เพือ่นบา้นของเรารอบ ๆ บา้นในเอเชีย ใกล ้ๆ กนัก่อน 5 – 6 ประเทศ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ก็เอเชียท่ีไกลออกไป 

กลุ่มท่ี 3 คือกลุ่มมิตรประเทศยโุรป และประชาคมตะวนัตก ทั้ง 3 กลุ่มน้ี ผมตอ้งไปลาํดบัวา่ ใน 3 กลุ่ม แต่ละ

กลุ่มจะไปอนัไหนก่อน - หลงั ไม่ใช่ไม่ให้ความสําคญั แต่เป็นไปด้วยกติกา เป็นไปด้วยการประชุมที่มีอยู่

แลว้ อะไรทาํนองน้ี เราตอ้งใหเ้กียรติทุกประเทศ แต่ผมไม่สามารถจะไปหลายประเทศในเวลาเดียวกนัได ้ทุก

ประเทศก็ตอ้งการให้นายกรัฐมนตรีไป บางทีก็ไปไม่ได ้ผมไดย้ ํ้าให้ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงานไดพ้ิจารณา

มาให้ชดัเจน ทั้งสถานการณ์ความมัน่คงดว้ย สถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศ ความร่วมมือระหว่างกนั 

ตอ้งช่วยกนัหารือกนัว่า เราควรจะไปที่ไหนก่อน – หลงั ค่อยมาวา่กนัอีกที เดือนหน้าเป็นตน้ไปคงตอ้งคุย

เร่ืองน้ีกนัอีกคร้ังหน่ึงให้เร็วที่สุด เพราะใกลร้ะยะเวลาการประชุม ทั้งในอาเซียน แลว้ก็มีในต่างประเทศที่

ไกล ๆ ด้วย ก็ให้ความสําคญัทุกประเทศ เพราะว่าเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ร่วมกนัของไทย ของเขาดว้ย 

ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า เราไปแล้วคนไทยจะได้อะไรข้ึนมา เพราะว่าเราเป็นรัฐบาลที่ต้องการปฏิรูป 

เพราะฉะนั้นตระหนกัดีว่า เราเขา้มารับหนา้ที่ที่สําคญั ในช่วงสถานการณ์พิเศษ เราอาจจะมีเวลาในการที่จะ

ไปเดินสายเยี่ยมเยียนทุกประเทศบ่อย ๆ คงเป็นไปไม่ไดม้ากนกั ผมไม่ไดเ้ป็นห่วงเพราะอย่างอ่ืน การไปก็ดี 

แต่ถา้ไปเวลาก็นอ้ยลง ก็อยูใ่นประเทศให้มาก เยี่ยมเยียนคนในทุกจงัหวดัให้ได ้ทุกภาคให้ไดก่้อน ฉะนั้นไป

ตอ้งไดป้ระโยชน์ แลว้ตอ้งคุม้ค่ากบัเงินภาษีของพี่นอ้งประชาชน 

ขณะน้ีไดมี้หลายประเทศที่ไดส่้งคาํเชิญให้ผมเดินทางไปเยี่ยมเยือน ขอขอบคุณ ณ ที่น้ีไวก่้อน การที่เขาเชิญ

เรามาไม่ใช่เพราะผม เขาเชิญมาเพราะเขาใหค้วามสาํคญักบัประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นมิตรประเทศ 

บางประเทศก็ยาวนานท่ีสุด บางประเทศก็หลาย 10 ปี เกือบ 100 ปีมาแลว้ อะไรทาํนองน้ี บางประเทศก็กาํลงั

เป็นเจา้ภาพในการจดัการประชุมที่สําคญั เช่น การประชุมผูน้าํเอเปค การประชุมผูน้าํอาเซียน ผมจะตอ้ง

พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง เพื่อจะหารือในการดาํเนินการ และก็จะถือโอกาสแนะนาํตวั กบัประเทศอ่ืน ๆ ที่มาร่วม

ประชุม มีผูน้ ําหลายประเทศมีร่วมกนั ผมคิดว่าเขาเขา้ใจเรา ในขณะน้ีเข้าใจเรามากข้ึนกว่าเดิมมากนัก 

มากกวา่ที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นผมและคณะรัฐมนตรีชุดน้ี จะพยายามเดินทางไปเยือนประเทศให้นอ้ยที่สุด 

เพราะว่า ไปตามความจาํเป็นเท่านั้น เราพยายามจะใช้จ่ายงบประมาณให้น้อยที่สุด ไม่ส้ินเปลือง ให้ได้

ประโยชน์ ไม่ไดป้ระโยชน์ก็ไม่ไป ฉะนั้นจะทาํอยา่งไรก็เด๋ียววา่กนัอีกคร้ังหน่ึง 

อีกเร่ืองหน่ึง ในขณะน้ีมีการแข่งขนักีฬาเอเชียนเกมส์ ก็ขอให้พีน่อ้งประชาชนชาวไทย ร่วมกนัส่งแรงใจให้

นกักีฬาทุกคนทุกชาติดว้ย ไดแ้สดงศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มที่ตามไดต้ั้งใจฝึกซ้อมมา ทั้งเหรียญรางวลัก็

ถือวา่เป็นเคร่ืองหมายของชยัชนะ แต่หากวา่เราไดแ้สดงความมีนํ้าใจของนกักีฬา แสดงความรักความสามคัคี 

ความมุ่งมัน่ มีระเบียบวินยั เคารพระเบียบกติกา จะเป็นเคร่ืองหมายของความสําเร็จอนัยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่า

ชนะมาอีก เพราะฉะนั้นอยากใหทุ้กคนมีจิตใจเป็นนกักีฬา ใครแพใ้ครชนะก็เป็นเพือ่นกนั เป็นมิตรกนั แต่เรา

ก็ต้องการให้ของเราชนะเหมือนกัน นั้ นเป็นเร่ืองของกีฬา ทางรัฐบาลได้เตรียมการไวอ้ยู่แล้ว จัดตั้ ง

งบประมาณไว ้300 กวา่ลา้นบาท เพือ่จะเป็นรางวลั รางวลันกักีฬา เด๋ียวจะดูว่าพอไม่พออย่างไร ข้ึนอยูก่บั

จาํนวนเหรียญที่ไดม้าดว้ย บอกนกักีฬาไปเลยว่า อย่างน้อยเราก็มีไม่ต ํ่าไปกว่าในช่วงที่ผ่านมา ที่จะให้กบั

นกักีฬาเป็นรางวลัต่าง ๆ ทั้งผูฝึ้กซ้อม – ฝึกสอน มีอยู่แลว้ระเบียบ มีอยู่แลว้ อยา่งกงัวล วนัน้ีมีเร่ืองพูดคุย

เพียงเท่าน้ี ตอ้งขอบคุณอีกคร้ังหน่ึงในการที่รับฟัง รับชม ผมพูดมาตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ๆ ก็มีเร่ือง



หนกัใจมากมายหลายประการ หนกันิดเบาหน่อยตอ้งใหอ้ภยักนั คืออยา่คิดวา่เร่ืองเล็กเร่ืองนอ้ย เป็นเร่ืองท่ีไม่

สาํคญั ผมทาํไมตอ้งมาพูดบ่อยอยูเ่ร่ือย ๆ ก็พูดเพราะความห่วงใย แลว้ก็คาํนึงถึงปัญหาที่เกิดข้ึนอยูใ่นขณะน้ี 

จะแกปั้ญหากนัอยา่งไร จะเดินหนา้ปฏิรูปกนัไดไ้หม และความกระทบกระทัง่กนั ความขดัแยง้ซ่ึงมีอยูจ่ะทาํ

กนัอยา่งไร กฎหมายที่ยงัไม่เรียบร้อย ยงัดาํเนินการไม่ได ้ที่ยงัออกไม่ได ้บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายไม่ได ้ทาํให้

บา้นเมืองเราหยดุชะงกัมาเป็นเวลานานมาก ผมวา่อยากให้ลดลงหน่อย ต่างฝ่ายต่างลดกนั ผมก็ยอม จะให้ผม

ลดอะไรลง ผมก็ลดลง อะไรที่ยงัลดไม่ได้ ก็ลดไม่ได้ ก็คงเขา้ใจ ผมคิดว่าผมอยากได้แรงใจจากคนทั้ง

ประเทศ ในการที่จะนาํพาประเทศชาติให้มีความสุขอยา่งถาวร เหมือนอดีตที่ผา่นมานานแลว้ เคยมีความสุข

กนัมาก ๆ ฉะนั้นต่อไปก็ตอ้งมีความสุขมาก ๆ กว่าอดีต ประวติัศาสตร์คือปัจจุบนัและอนาคต เพราะฉะนั้น

ประวติัศาสตร์อะไรทีไ่ม่ดี อยา่ให้เกิดข้ึนอีก นาํส่ิงที่ดี ๆ มา แลว้ทาํให้ดีข้ึนไปอีก ก็จะเป็นประวติัศาสตร์ที่ดี

วนัน้ีต่อไปวนัขา้งหนา้ ขอบคุณทุกคน ขอบคุณพอ่แม่พี่นอ้งอีกคร้ังหน่ึง สวสัดี 
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