รายการ "คืนความสุ ขให้ คนในชาติ" ที่ 26 กันยายน 2557
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สวัสดีพอ่ แม่พี่นอ้ งประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน พบกันอีกครั้งนะครับ สําหรับในห้วงนี้ระหว่างวันที่
24 กันยายน – 2 ตุลาคม เป็ นห้วงเทศกาลที่พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทยจํานวนมากถือศีลกินเจ ด้วยการละเว้น
บริ โภคเนื้ อสัตว์ ละเว้นการเบียดเบียนชี วิต และมุ่งมัน่ ทําจิตใจให้ผอ่ งใส ผมขอส่ งแรงใจให้ทุกท่าน ปฏิบตั ิ
ได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ทุกประการทุกคน และขอให้กุศลผลบุญแห่งการทําความดีได้ปกปั กรักษาให้ทุกท่าน
และครอบครัว ให้เจริ ญรุ่ งเรื องตลอดไป
สําหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น รัฐบาลก็ยงั คงเร่ งดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่หลายเรื่ องด้วยกัน ทั้งที่
เป็ นปั ญหาเร่ ง ด่ วนเฉพาะหน้า และความเดื อดร้ อนของประชาชนที ่ต้องแก้ไ ขให้บ รรลุ ผลโดยเร็ ว และ
ต้องการจะวางการแก้ไขปั ญหาเหล่านั้นให้เป็ นรากฐานในการดําเนินการต่อไปในระยะหรื ออนาคต ปั ญหา
นั้นมีอยูม่ ากบางเรื่ องแก้ได้ทนั ที บางเรื่ องต้องอาศัยเวลา บางเรื่ องรัฐบาลสามารถดําเนินการได้โดยลําพัง และ
บางเรื่ องต้องการความร่ วมแรงร่ วมใจจากทุกภาคส่ วน ขอให้พ่อแม่พี่นอ้ งได้เชื่อมัน่ ว่ารัฐบาลมีความจริ งใจที่
จะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงโดยเร็ วที่สุด พวกเรายังคงยืนยันเรื่ องผลประโยชน์เราไม่ตอ้ งการสิ่ งใดทั้งสิ้ น ไม่
มีวาระส่ วนตัวหรื อซ่ อนเร้น มีแต่ความจริ งใจ และตั้งใจที่จะแก้ปัญหาให้พี่นอ้ งประชาชนและประเทศชาติ
ทั้งนี้ การแก้ปัญหานั้น ๆ จะต้องเป็ นไปตามหลักการความมีเหตุมีผล ไม่แก้ปัญหาชนิ ดที่เรี ยกว่าแก้ที่ปลาย
เหตุ ไม่ยงั่ ยืน นํามาซึ่ งปั ญหาอื่น ๆ ตามมาในภายหลัง
เรื่องทีอ่ ยู่ในความสนใจ
ประเด็นเรื่ องกฎหมายภาษีมรดกที่อยู่ในความสนใจของสังคม มีการสร้างข่าวลือต่าง ๆ ทั้งในโซเชี ยลมีเดี ย
และจากปากต่อปาก ว่ารัฐบาลจะเก็บภาษีมรดกในอัตราร้ อยละ 40 และให้มีการเก็บย้อนหลังจากวันที่
กฎหมายมีผลบังคับใช้ 5 ปี นั้น ผมขอยืนยันว่าไม่เป็ นความจริ งแต่ประการใด ในห้วงสัปดาห์ที่ผา่ นมาได้มี
การหารื อในที่ประชุ มของคณะรัฐมนตรี ซึ่ งที่ประชุ มเห็นพ้องกันว่า กฎหมายภาษีมรดกเป็ นเครื่ องมือที่จะ
สร้างความเท่าเทียมและความเป็ นธรรมในสังคม เป็ นหลักสากลที่หลาย ๆ ประเทศก็มีการดําเนินการอยูแ่ ล้ว
โดยรั ฐสามารถจะนํ าเงิ นภาษี ดั งกล่ า ว มาใช้ใ นการพัฒนาประเทศ ซึ่ ง สํา หรั บประเทศของเรานั้นคงไม่
มากมายนัก เป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเราจะได้นาํ มาดูแลยกระดับ
คุ ณภาพชี วิตของประชาชนส่ วนอื่น ๆ ด้วย รายละเอียดของเนื้ อหาของกฎหมายขณะนี้ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เบื้องต้นร่ างกฎหมายที่จะนําเสนอเข้าสู่ สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ (สนช.)
เพื่อจะพิจารณาออกมาเป็ นกฎหมาย ขั้นต้นก็พิจารณากันว่าจะเรี ยกเก็บภาษีสําหรับมรดกทรัพย์สินที่มีมูลค่า
รวมเกินกว่า 50 ล้านบาท โดยจัดเก็บเฉพาะส่ วนเกินจาก 50 ล้านบาท ในอัตราคงที่ร้อยละ 10 อย่างไรก็ตาม
ยังมีรายละเอียดข้อยกเว้นต่าง ๆ มากมาย มีมาตรการสําหรับผูท้ ี่มีทรัพย์สินจํานวนน้อย มรดกมีท้ งั ผูใ้ ห้หรื อ
ผูร้ ั บ อย่า งไร มี ร ายละเอี ย ดปี กย่อ ยมากมาย อย่า เพิ่ ง มาวิพ ากษ์วิจารณ์ ก ัน เวลานี้ เ ลย ผมคิ ด ว่า ในส่ ว นนี้
คณะกรรมธิ การก็ดาํ เนิ นการอยูแ่ ล้ว เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรมกับทุกคน เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาเพิ่มเติม
ไม่ให้เกิ ดผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่มีรายได้น้อย ผูท้ ี่มีที่ดินหรื อทรัพย์สินต่าง ๆ เป็ น
จํานวนไม่มากนัก อันนี้คงไม่เดือดร้อนอยูแ่ ล้ว
ในเรื่ องของการดูแลควบคุมราคาสิ นค้าและค่าใช้จ่ายของประชาชน วันนี้ ผมทราบดีมีความเดือดร้อน ปั ญหา
สิ นค้าราคาแพง ผมเคยขอร้ องกันไปแล้วในส่ วนของพ่อค้าคนกลาง ในส่ วนของรายใหญ่ จะต้องช่ วยกัน

พยายามรักษาระดับราคาของสิ นค้าให้เกิ ดความเป็ นธรรมกับคนมีรายได้น้อย อย่าเพิ่งไปเอากําไรมากมาย
ในขณะนี้ เลยเพราะทุกคนเดื อดร้ อนกันไปหมดในขณะนี้ ไม่ว่าจะเกิ ดอะไรขึ้นมาก็ตาม ถ้าเราคิดว่าเราลด
กําไรเราลงสักเล็กน้อยให้ขายปริ มาณสิ นค้าได้มากขึ้น เงินที่ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยก็จะได้ออกมาจับจ่ายใช้
สอยได้ และทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ขอความร่ วมมืออีกครั้ง
เพราะฉะนั้นรัฐบาล ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะกํากับดูแลราคาสิ นค้า ให้อยูใ่ นราคาที่เหมาะสม และเน้น
ในเรื่ องของค่าโดยสาร ค่าขนส่ ง ที่มีผปู ้ ระกอบการขอให้ปรับขึ้นราคานั้น ได้สั่งการให้ไปดูในรายละเอียดให้
กระทรวงคมนาคมไปดูแลอย่างเร่ งด่วน ว่าจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมอย่างไรบ้าง ในต้นทุนที่ดาํ เนิ นการ
ทั้งหมด กําไรต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของในประเทศด้วย ประชาชนผูม้ ี
รายได้นอ้ ยเขาเดือดร้อนอย่างไร ต้องมาช่วยกัน และหารื อกัน หาหนทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม ก็ไม่มีใคร อย่างที่
เคยเรี ยนไปแล้ว ไม่มีใครได้ท้ งั หมด หรื อเสี ยทั้งหมด เห็นใจคนจนหน่อย และพยายามจะให้ความเป็ นธรรม
ราคาต้องอยูใ่ นระดับที่รับได้ท้งั ผูป้ ระกอบการและประชาชนผูใ้ ช้บริ การ
สําหรับสิ นค้าอุปโภคบริ โภค อันนี้ได้ส่ังการกระทรวงพาณิ ชย์ และหลาย ๆ หน่วยงาน ก็มีหลายหน่วยงานที่
จะต้องเข้าไปดูแล กรุ งเทพมหานคร (กทม.) หรื อเทศกิจ หรื ออะไรต่าง ๆ ต้องไปดูท้ งั หมด และส่ วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจ ในพื้นที่การค้าขาย ในชุมชนต่าง ๆ ทั้งใน กรุ งเทพฯ และต่างจังหวัดด้วย ระดับราคา
สิ นค้าตั้งแต่ตน้ ทางเราพอทราบอยูแ่ ล้ว พอกลางทางไปแล้วเพิ่มด้วยค่าขนส่ ง เพิ่มด้วยการบริ หารจัดการ ไป
ถึงปลายทางราคาก็สูงขึ้น มากเกินกว่าความจําเป็ น อันคงต้องไปดูแลกันตั้งแต่เริ่ มต้น วัตถุดิบเป็ นอย่างไร ที่
ต้องใช้ในการผลิตเป็ นอย่างไร การดูแลราคาจําหน่ายของตัวแทนจําหน่ายและผูค้ า้ ส่ ง ให้สอดคล้องกับราคา
โรงงาน ไม่ให้มีการฉวยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ รวมไปถึงการดูแลราคาสิ นค้าปลีก ปลายทางให้มีความ
สอดคล้องกัน และจะใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดและรัดกุมด้วย เพื่อไม่ให้มีการกักตุนสิ นค้า และให้มี
สิ นค้าเพียงพอกับความต้องการของพีน่ อ้ งประชาชน โดยรัฐบาลจะมอบหมายให้กระทรวงพาณิ ชย์ขอความ
ร่ วมมือจากผูป้ ระกอบการเพือ่ ขยายระยะเวลาในการตรึ งราคาสิ นค้าต่อไปอีก 2-3 เดือน หลังจากที่มาตรการ
ตรึ งราคาสิ นค้าที่ดาํ เนินการอยูจ่ ะสิ้ นสุ ดในเดือนพฤศจิกายนนี้
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ดาํ เนินโครงการต่าง ๆ เพือ่ ลดภาระค่าครองชีพ เช่น ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเกษตรชุมชน
หรื อ Farm Outlet เพือ่ เป็ นแหล่งกระจายสิ นค้าและจําหน่ายสิ นค้าการเกษตรที่เป็ นระบบ ซึ่ งได้มีการเปิ ดตัว
ศูนย์ที่ 20 ไปแล้ว ที่จงั หวัดฉะเชิ งเทรา เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผา่ นมา ร้านจําหน่ายอาหารปรุ งสําเร็ จ เพื่อคืน
ความสุ ขทุกจานให้ประชาชนภายใต้สัญลักษณ์ "หนูณิชย์ พาชิม" ที่เน้นร้านค้าที่ถูก สะอาด ดี และอร่ อย ซึ่ ง
ตั้งแต่เปิ ดตัวโครงการฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 สิ งหาคมที่ผา่ นมา จนถึงขณะนี้ ได้มีผสู้ นใจเข้าร่ วมโครงการใน
เขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลเกินกว่าเป้ าหมาย 1,000 แห่งไปแล้ว ก็ยงั ต้องการอีกเพิ่มเติม และโครงการนี้จะ
ทยอยลงสู่ ทวั่ ทุกภูมิภาค ขอความร่ วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกร้านค้าทั้งของรัฐทั้งเอกชน โดยจะเริ่ มทีภ่ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อในเดื อนหน้า เชื่อว่าหากมีการเปิ ดตัวครบทัว่ ทุกภูมิภาคแล้ว จะมีร้านเข้าร่ วมโครงการ
ไม่ต่ าํ กว่า 5,000 ร้ าน ซึ่ งถ้านับกับสัดส่ วนแล้วยังมีจาํ นวนน้อย ผมอยากให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ไป
ช่วยกัน ทั้ง องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น (อบต.) องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ทั้งในส่ วนของสมาคม
พ่อค้า เอกชนอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ที่มีโครงการหรื อมีร้านอาหารประเภทนี้ ขอให้ช่วยลดภาระค่าครองชี พ
ให้กบั ประชาชนในการซื้ ออาหารปรุ งสําเร็ จได้ประมาณร้อยละ 10-35 ของค่าใช้จ่ายในการซื้ ออาหารในแต่
ละวัน เป็ นกุศลกับท่านด้วย

สําหรับการลดภาระต้นทุนให้แก่พีน่ ้องชาวนานั้น รัฐบาลได้เริ่ มดําเนิ นโครงการ “ลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
ความสุ ขของชาวนาไทย” ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิ ชย์ประสานงานกับผูป้ ระกอบการปั จจัยการผลิต
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนปั จจัยการผลิตสําหรับการปลูกข้าว โดยจะดําเนิ นการเป็ นแพ็กเกจใหญ่ ๆ
ในกลุ่มสิ นค้าที่เกี่ยวข้องกับการทํานาทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็ นการดูแลเกษตรกรอย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ ก็เพื่อจะให้การปลูกข้าวของไทยได้พฒั นาได้อย่างยัง่ ยืน รัฐบาลก็กาํ ลังพิจารณาดําเนิ นการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาการพาณิ ชย์ขา้ วไทย เพือ่ ทําหน้าที่สนับสนุ นการพัฒนาข้าวไทยอย่างบูรณาการด้วย ในเรื่ อง
ของข้าวผมถือว่าเกษตรกรชาวนาเป็ นบุคลากร หรื อเป็ นประชาชนที่น่าเป็ นห่ วง และเป็ นหลักให้กบั ประเทศ
ไทย เพราะเราเป็ นประเทศที่มีการผลิ ตข้าว และกว่าจะได้ขา้ วมาแต่ละเมล็ดผมว่าใช้แรง ใช้ความตั้งใจ ใช้
ความเอาใจใส่ มหาศาล กว่าจะได้ขา้ วมาให้เรารับประทานกัน ผมถือว่าเป็ นผูท้ ี่มีคุณค่ากับประเทศไทย เราจะ
ดูแลให้ดีที่สุดสําหรับชาวนา และวันนี้ ท่านก็ยงั มีรายได้ที่น้อยมากอยู่ เราต้องแก้ไขทั้งระบบชาวนา ต่อไปก็
เป็ นเรื่ องของชาวสวน ชาวไร่ ต่าง ๆ อีก ซึ่ งมีปัญหามากพอสมควรในขณะนี้ ก็จะเร่ งดําเนินการทั้งมาตรการ
เร่ งด่วน และมาตรการที่เป็ นระยะยาวด้วย
ในเรื่ องของการทะเลาะวิวาทของนักเรี ยนอาชีวะ ผมก็ไม่ได้ไปว่าทุกโรงเรี ยนทุกคน เพราะว่าที่ดีเขาก็มีมาก
มากเกินกว่า 90% ขึ้นไป มีอยูไ่ ม่กี่ที่ กี่แห่ ง กี่คน ผมไม่ได้ไปตําหนิ สถานศึกษา ผมตําหนิตวั บุคคล ผูเ้ ข้ารับ
การศึกษา และผูท้ ีใ่ ห้การอบรม ทําอย่างไรที่จะทําให้คนเหล่านี้กลายเป็ นคนที่ดีต่อสังคมได้ ทําประโยชน์ไม่
ไปตีรันฟันแทงกัน เพราะฉะนั้นหลังจากที่ผมได้มีการกําหนดมาตรการลงไป หรื อพูดเป็ นการป้ องปรามไป
แล้ว ก็ได้มีสถานศึกษาเอกชนได้มีมาตรการป้ องกันเหตุการณ์ดงั กล่าวหลายอย่างด้วยกัน อาทิเช่น ถ้าหากว่ามี
การก่อเหตุจะถูกปิ ดการเรี ยนการสอนทันที 3-7 วัน ก็เดือดร้อนอยู่ดี ยังไงก็เดือนร้อน เพราะฉะนั้นคนส่ วน
น้อยอย่าไปทําให้คนส่ วนใหญ่เขาเดือดร้อน ระหว่างการสอบสวน หากสถาบันฯ ไม่สามารถทําแผนป้ องกัน
เหตุให้ผ่านการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชนได้ ก็จะไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้เปิ ดอีก
ขณะเดียวกัน ถ้าสถาบันฯใดเป็ นฝ่ ายก่อเหตุครบ 3 ครั้งต่อปี อาจจะต้องงดรับนักศึกษาในปี การศึกษาถัดไป
แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็ นการแก้ปัญหาปลายเหตุ ต้องสร้างค่านิยมให้กบั คนในชาติ ค่านิ ยมให้กบั
นิสิตนักศึกษาด้วย ว่าทําอย่างไรจะไม่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้น ดีกว่าที่เราจะไปแก้ที่ปลายเหตุไม่มีใครอยากให้
เกิดขึ้นทั้งผูป้ กครอง เพือ่ นฝูงที่มีการสู ญเสี ยบาดเจ็บกันไปแล้วก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังกันต่อไป และจะ
อยู่กนั ได้อย่างไรในอนาคต เพราะฉะนั้นการแก้ปั ญหาที่ยงั่ ยืนนั้น ผมว่าพ่อแม่ผูป้ กครองก็มีส่ วน สังคม
รวมทั้งสื่ อมวลชนก็ตอ้ งช่ วยกันตักเตือน ช่ วยกันปรับเปลี่ยนทัศนคติและให้โอกาสนักเรี ยนกลุ่มดังกล่าว
เหล่านั้น และนักเรี ยนสายอาชี วะเป็ นแรงงาน ซึ่ งผมคิ ดว่ามีคุณค่าและยังมีขีดความสามารถและมีทกั ษะ
สําคัญต่อการพัฒนาชาติ ตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จากผลการวิจยั พบว่ามีภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่
ยังคงประสบปั ญหาจากการขาดแรงงานที่มีคุณภาพ โดยความต้องการแรงงานมากที่สุด ถ้าจําแนกออกมา
ตามรายภาค 5 อันดับแรก ได้แก่ เกี่ยวกับธุ รกิจสิ่ งทอ เครื่ องแต่งกาย และเครื่ องหนัง ธุ รกิ จอิเล็กทรอนิ กส์
อุปกรณ์และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ธุ รกิจผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่ องดื่ม ธุ รกิจผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และธุ รกิจ
ก่อสร้าง
ดัง นั้น เราควรยกระดับ ให้ ก ารศึ ก ษาสายอาชี ว ะเป็ นการศึ ก ษาที ่เ ป็ นรากฐานสํา คั ญของประเทศ ให้ มี
ภาพลักษณ์วา่ นักเรี ยนสายอาชีวะเป็ นบุคลากรทีท่ รงคุณค่าของประเทศและเศรษฐกิจไทย ให้โอกาสนักเรี ยน

อาชีวะในการทําประโยชน์ให้กบั สังคม การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย การนําความรู้ไปช่วยฝึ กอบรมแก่แรงงาน
ระดับล่าง เป็ นต้น หรื อจ้างงานอะไรต่าง ๆ ในแผนงานโครงการของรัฐให้เขาไปช่วยทํางานให้เกิดประโยชน์
กับสังคม ก็ขอให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกันขับเคลื่อนด้วย ในส่ วนของมหาวิทยาลัยของราชภัฏ ต่าง ๆ
อยากให้เน้นในเรื่ องของการศึกษา ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน หรื อต่อยอดจากผูท้ ี่จบการศึกษาให้สามารถ
ที่จะไปทํางานทางด้านที่เป็ นฝ่ ายบริ หารได้ ผมเคยเรี ยนไปแล้วว่าทําอย่างไรเราจะเตรี ยมคนไปสู่ AEC ได้
เพราะฉะนั้นต้องสอนคนให้สามารถไปประกอบอาชี พได้เลย ถ้าสอนไปเฉพาะภาควิชาการ จบปริ ญญา
มาแล้วทํางานไม่ได้เลย ก็ตกงาน กว่าจะเรี ยนรู้ใหม่อีกทีก็ใช้เวลามากพอสมควร ผมอยากทางสภาบันต่าง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ช่วยกันอาชี วะด้วย ช่างกลต่าง ๆ เหล่านี้ เราขาดแรงงานประเภทนี้ เป็ นจํานวนมาก
ตามโรงงานต่าง ๆ วันนี้ เรามีการจัดตั้งสนับสนุนของ BOI ขึ้นมา ให้มีมาตรการเพิ่มเติมในเรื่ องของการเปิ ด
โรงงานที่มีการเพิ่มพูนเทคโนโลยี เปิ ดโรงงานเกี่ยวกับเรื่ องพลังงานทดแทน เกี่ยวกับเรื่ องการผลิ ตไฟฟ้ า
พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ อีกมากมาย ถ้าเราไม่เตรี ยมคนที่จะไปทํางานในแหล่งเหล่านี้ ในโรงงานเหล่านี้ ก็
ขาดแรงงาน เรามีแต่แรงงานที่ใช้กาํ ลังทั้งหมด เป็ นแรงงานที่ไม่มีความรู้ ทางการประกอบอาชีพมากมายนัก
ในขณะนี้ เป็ นจํานวนมาก ฉะนั้นเราต้องเพิ่มคุณวุฒิของแรงงานเหล่านี้ ให้เป็ นแรงงานที่มีคุณภาพ เดี๋ยวสู ้เขา
ไม่ได้ใน AEC ในอนาคต เพราะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกันได้อีกต่อไป จะพูดในตอนสุ ดท้ายด้วย
ในส่ วนของการปลูกฝังระเบียบวินยั ไม่แบ่งแยกสถาบันฯ สถาบันฯ มีไว้ให้ภูมิใจ มีไว้ให้เป็ นประวัติศาสตร์
อะไรที่ดีก็ทาํ อะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทําอีก ขณะเดียวกันครู ก็ตอ้ งสอดแทรกการปลูกฝังระเบียบวินยั ที่เข้มแข็ง
ให้มีศกั ยภาพในการที่จะทํางาน ด้วยทั้งกําลังทั้งสติปัญญาด้วย เฉพาะอย่างยิ่งในหลักสู ตรอาชี วศึกษา ขอร้อง
น้อง ๆ ทุกคน หลาน ๆ ทุกคน ช่วยกันอย่าตีอะไรกันต่อไปอีกเลย เสี ยเวลา เสี ยโอกาสเปล่า ๆ
การต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ขอชื่นชมหลายกระทรวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับ
รายงานว่าได้ดาํ เนิ นการตามนโยบายของรั ฐบาลและคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ในเรื่ องการ
ต่อต้า นการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่นซึ่ งเรากํา หนดเป็ นวาระแห่ ง ชาติ ได้นํ าสัญญาคุ ณธรรมขององค์ก ารต่ อต้าน
คอร์รัปชัน่ แห่งประเทศไทยทีก่ าํ หนดให้ประชาชนและผูม้ ีความรู้ ผูท้ รงคุณวุฒิที่อยูน่ อกระบบราชการเข้ามา
มีส่ วนร่ วมในการตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้ อ จัดจ้ าง หรื อการลงทุ นของภาครัฐ และได้นํ าสั ญญา
คุ ณ ธรรมนี้ มาใช้ใ นการจั ดซื้ อ ยาและเครื ่ อ งมื อ แพทย์ชุ ด ใหญ่ ที ่มี ร าคาสู ง ก็ เ ป็ นตั วอย่า งขอชมเชยทุ ก
กระทรวงก็ทาํ ในลักษณะเดียวกันก็จะดี
การวางรากฐานในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ คสช. ได้ดาํ เนินการมาตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งรัฐบาล โดย
การดํ าเนิ น งานของซุ ป เปอร์ บ อร์ ด ดํ าเนิ น การโดยสํ า นัก งานนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ กระทรวงการคลัง
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) และองค์การต่อต้านคอร์ รัปชัน่ แห่ งประเทศไทย
ได้รับการยืนยันจากองค์กรความร่ วมมือระหว่างประเทศ หรื อ COST ที่ตกลงแล้วว่าจะทําความร่ วมมือกับเรา
และรับไทยเป็ นสมาชิก ที่จะนํากระบวนการตรวจสอบความโปร่ งใสในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ข้ นั ตอนการ
ออกแบบ จัดทําทีโออาร์ จัดซื้ อจัดจ้าง ตรวจรับงาน มาใช้ในการจัดซื้ อ จัดจ้าง สําหรับโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐวิสาหกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่ งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้จะเริ่ มนํามา
ตรวจสอบ หรื อทดสอบใช้ในโครงการก่อสร้างของบริ ษทั การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยระยะที่ 2 เป็ น
แห่ งแรก ทั้งนี้ อย่ากังวลว่าจะทําให้เกิ ดความล่าช้า เพราะหากเราดําเนิ นโครงการไปแบบผิด ๆ แล้วต้อง
หยุดชะงักเพราะความไม่โปร่ งใสก็ทาํ ให้รัฐสู ญเสี ยงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนเป็ นจํานวนมาก

เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามให้สามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องด้วยความถูกต้อง ไม่ตอ้ งเกิ ด
การสะดุด หรื อล่าช้า หรื อต้องล้มลงไปในที่สุดเหมือนที่ผา่ นมา
การขับเคลือ่ นงานด้ านต่ าง ๆ
แนวทางการกระตุน้ เศรษฐกิจระดับชุมชน ซึ่ งอันนี้รัฐบาลตระหนักดีวา่ วันนี้ ขณะนี้ภาวะเศรษฐกิจมีความซบ
เซาต่อเนื่องมาเป็ นระยะเวลายาวนานตั้งแต่ปลายปี ที่ผา่ นมา ทั้งภาวะการเมืองในประเทศ และผลกระทบของ
ภาวะเศรษฐกิ จที ่ซบเซาทัว่ โลก อี กทั้ง เราก็รู้ก ันดี ว่าในปี นี้ เศรษฐกิ จอาจจะไม่เติ บโตเท่า ทีค่ วร ได้ มีก าร
ประมาณการ GDP ในปี นี้ อาจจะไม่ถึงระดับร้อยละ 2 ก็พยายามต้องพยายาม รัฐบาลไม่ได้น่ิงนอนใจเลย ทํา
อย่างไรพี่นอ้ งประชาชนคนไทยจะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ทั้งในประเทศ นอกประเทศ ให้
น้อยทีส่ ุ ด รัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจเรื่ องเหล่านี้ มีการประชุม มีการพูดคุย มีการหารื อ มีการกําหนดมาตรการ
ต่าง ๆ มากมาย แต่ทุกอย่างทําทันทีไม่ได้เว้นแต่เรื่ องที่เป็ นเรื่ องที่แก้ไขได้ง่าย ๆ ได้มีการวางแนวทางการ
กระตุน้ เศรษฐกิจในระดับชุ มชน ให้ทว่ั ถึงทุกภูมิภาคของประเทศ และเน้นการกระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาค
เสริ มสร้างความเข้มแข็งในแต่ละชุ มชน สร้างอาชี พและรายได้เพือ่ ยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น ยกระดับการศึกษาในชุมชน
ขณะนี้ รัฐบาลได้ส่ังการเร่ งด่วนให้แต่ละกระทรวงไปตรวจสอบว่า มีโครงการใดบ้างที่ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการ
และจะต้องมีการปรับแผน หรื อยังไม่ได้ทาํ สัญญาจ้างงาน เพื่อจะได้เร่ งใช้งบลงทุนในปี 2557 ที่ยงั มีเหลืออยู่
กว่า แสนล้านบาทไปกระตุ ้ นให้เกิ ดการลงทุนและจ้า งงานได้ทนั ทีภายใน 3 เดื อนนี้ ซึ่ งจะช่ วยกระตุ ้น
เศรษฐกิจใน 3 เดื อนที่เหลื ออยู่ และส่ งเสริ มให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่ งด้วย ก็ได้
กําหนดไปแล้วว่าจะให้ทาํ อะไรบ้าง เพื่อจะเป็ นการจ้างงาน เป็ นการขับเคลื่อนและมีเม็ดเงินออกมาสู่ พ้นื ที่
นอกนั้นแล้วรัฐบาลจะเร่ งทําสัญญาจ้างงานกับโครงการขนาดเล็กต่าง ๆ ให้ได้ภายในสิ้ นปี และก็จะนํางบ
ลงทุนในปี งบประมาณ 2558 ระยะแรกก็เตรี ยมไว้ประมาณ 50,000 ล้านบาท มาใช้อีกเพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิด
การจ้างงานในท้องถิ่ นและเป็ นการสร้ างรายได้อย่างทัว่ ถึ ง รายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ ท่านต้องไปติดตาม
รายละเอียดในส่ วนของ ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค ส่ วนท้องถิ่น ทุกจังหวัดจะมีงบประมาณเหล่านี้ซ่ ึ งจะยังคง
ประกาศให้ท ราบต่อ ไป ว่า จะทํา อะไรกันบ้ าง ท่า นก็ไ ปร่ วมมื อ กัน ตรวจสอบ ร่ ว มมื อกัน ในการทํา ให้
งบประมาณนั้นมีประโยชน์และคุม้ ค่า
ขณะเดียวกัน รั ฐบาลจะเร่ งตรวจสอบงบประมาณและวงเงินกู้ต่าง ๆ ที่ กนั ไว้ อีก ส่ วนหนึ่ งอี กที่ยงั ไม่ไ ด้
นํามาใช้ป ระโยชน์ ในช่ วงที ่ผ่า นมามี จาํ นวนอี กประมาณ 20,000 ล้านบาท ก็จะนํามาลงทุ นเช่ นกัน ใน
โครงการสาธารณู ปโภคที่อยู่ในความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการซ่ อมแซม
อาคารเรี ยน ระบบชลประทาน และสาธารณู ปโภค ซ่ อมถนนหนทาง สถานี อนามัย โรงเรี ย น ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ต่อชุ มชน ก่อให้เกิ ดการจ้างงานในภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการใช้จ่ายภายในท้องถิ่น อันจะช่วย
กระตุน้ เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
แนวทางที ว่ างไว้ น้ ี จะดู จ ากความต้อ งการของแต่ ล ะท้อ งถิ่ น ด้ว ยอย่า งแท้จ ริ ง ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพ
ข้อเท็จจริ ง เพือ่ ช่ วยเหลื อพี่น้องเกษตรกร พี่น้องแรงงาน และประชาชนในทุกภูมิภาค ขณะนี้ กาํ ลังเตรี ยม
ความพร้อมอยูจ่ ะเร่ งรัดให้เร็ วที่สุด ได้ให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ น กระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิ ชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิ การ และกระทรวงสาธารณสุ ข สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) สํานักงบประมาณ เข้ามาร่ วมกันดูแล ถ้าทุก

คนทั้งภาครั ฐ ท้องถิ่ น และทุ กภาคส่ วนนั้นร่ วมมือกัน เชื่อได้ว่าเศรษฐกิ จไทยจะสามารถขับเคลื่อนไปได้
ด้วยดีภายในสิ้ นปี นี้และก็ไปขับเคลื่อนต่อในปี หน้าอีกต่อไป
การแก้ปั ญหาราคายางพารา ก็มี ค าํ พูด คํา กล่ า วกัน มากมายหลายกลุ่ ม หลายสมาคมเกิ ดจากปั ญ หาราคา
ยางพาราตกตํ่า ก็ได้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรื อ กนย. ไปแล้วในสัปดาห์ที่ผา่ นมา
นี้ และก็มีผแู ้ ทนจากส่ วนราชการต่าง ๆ และภาคเอกชนเข้าร่ วมหารื อ หาแนวทางการแก้ไขปั ญหายางพารา
โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ ซึ่ งก็มีขอ้ เสนอมามากมายจากสมาคม จากภาคเอกชนด้วย
ต้องฟังหลาย ๆ ทางซึ่ งทั้งหมดนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รวบรวมเสนอมาถึงการบริ หารจัดการคลัง
ยางของรัฐบาลด้วย ซึ่ งจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกลไกการตลาดในปั จจุบนั ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอต่อที่ประชุ มใน 4 แนวทางด้วยกันก็คือ เร่ งรัดการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น โดยนํายางมาใช้ใน
การสร้างถนน ทําอิฐบล็อก ทําพื้น ฝาย ผลิตภัณฑ์แปรรู ป ที่นอนอะไรต่าง ๆ อีกมากมาย แต่ปัญหาอยูต่ รงที่
ว่า สถาบันวิจยั ยางเพื่อไปเพิ่มมูลค่าการผลิตเรายังไม่สมบูรณ์
ผมก็เร่ งรัดไปให้มีการเร่ งรัดในเรื่ องของการจัดตั้งสถาบันวิจยั ยางเพื่อไปทําผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในประเทศเราถ้า
เราไม่มีตรงนี้ การรับรองคุณภาพก็ไม่เกิด เมื่อไม่เกิดไปทําอะไร เขาก็รับไม่ได้ เพราะฉะนั้น ไม่ได้แก้ไขมา
ตั้งแต่ตน้ ตั้งแต่ระยะเวลาที่ผา่ นมา ถ้าเรามีสถาบันอันนี้ ข้ ึนมาเราก็สามารถนําไปใช้โน่น ใช้นี่ได้ ไม่อย่างนั้น
ต่างชาติเขาก็ไม่นาํ ไปใช้หรอกครับ ไม่มีใครรับรองให้เขา เรามีปริ มาณแต่คุณภาพต้องดูให้ดี การตัดต้นยาง
เก่าอะไรนี่เป็ นแนวทางเดิ มอยู่แล้ว ประเด็นสําคัญก็คือต้นยางถ้าอายุเกิ น 25 ปี เขาก็ตอ้ งตัดทิ้ง นําไปทํา
เฟอร์ นิเจอร์ อะไรก็วา่ ไป อันไหนที่ยงั อายุนอ้ ยกว่า เดิมที่ผ่านมาก็ได้น้ าํ ยางน้อยวันนี้ ก็นาํ ไปปรับปรุ งกันเอา
เอง ไปอัดแก๊สเข้าไปให้ได้น้ าํ ยางเร็ ว ๆ ก็เหมือนไปเร่ งให้มีน้ าํ ยางมาก ๆ วันหน้าก็อนั ตราย ต้นยางก็ไม่
แข็งแรง
เพราะฉะนั้น เราต้อ งช่ ว ยกัน ลดทั้ง อุ ป ทาน รั ก ษาระดับ ปริ ม าณยางทั้ง ในประเทศและการค้า ขายกับ
ต่างประเทศให้ได้ กําหนดราคาให้ได้ เพราะฉะนั้น ต้องไปสู่ การโซนนิ่งในอนาคต ที่มีการพูดว่าจะมีการจ้าง
ให้เลิกปลูกยาง ผมไม่เคยพูดอย่างนั้นเลย เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิด ก็เพียงแต่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนไปเป็ นอาชี พ
อื่น ๆ รัฐบาลก็จะหาทางสนับสนุนให้วา่ อยากทําอะไรไปหาช่องทางที่เหมาะสม ราคาไม่ตกและก็เหมาะสม
กับพื้นที่ก็เป็ นทํานองนั้นมากกว่า ใครจะนําเงินไปจ้างใครให้เลิกทําอาชีพ เป็ นไปไม่ได้ อย่างมากก็เยียวยาให้
หรื อสนับสนุ นให้ไปทําใหม่ ทําอย่างอื่นแทน อะไรทํานองนี้ แต่ก็ข้ ึนอยูก่ บั ท่าน บังคับท่านได้ที่ไหน เวลา
บังคับก็มีเรื่ องทุกที เพราะฉะนั้นถ้าท่านสมัครใจทํานี้ก็จะเกิดขึ้น ๆ และอนาคตก็จะยัง่ ยืน
ในเรื่ องของการผลักดันและเร่ งรั ดโครงการปล่ อยเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่า เพื่อให้สถาบันเกษตรกรรับซื้ อยางจาก
เกษตรกรในราคาทีส่ ู งขึ้น วันนี้ มีนายทุนหรื อพ่อค้าคนกลางไปซื้ อไว้ วันนี้ เราก็หาเงินมาอีกก้อนหนึ่ งเพื่อ
สหกรณ์เกษตรกรนี้ มีเงินเพื่อจะไปซื้ อในราคาที่สูงกว่าที่พ่อค้าคนกลางเขาซื้ อ อย่างน้อยยังเป็ นการยกระดับ
ยกระดับให้ราคายางสู งขึ้นโดยทันที อันนี้ก็ดาํ เนินการอยูแ่ ล้ว
ในขณะนี้ ก็จะเร่ งรัดเม็ดเงินต่าง ๆ ออกให้ได้โดยเร็ ว เรื่ องการปล่อยกูใ้ ห้กบั ผูป้ ระกอบการ เพือ่ ไปเปลี่ยน
เครื่ องจักร เพื่อใช้ในการแปรรู ปยางหรื อผลิตภัณฑ์ยางอะไรก็แล้วแต่ หรื อการจัดตั้งโรงงานที่จะใช้ผลิตภัณฑ์
ยางให้มากขึ้นจากในประเทศนี้ก็ไปร่ วมมือกันทั้ง BOI ด้วย กระทรวงอุตสาหกรรมด้วยรวมทั้งหมดต้องทํา
ให้เกิดให้ได้ ตั้งแต่การผลิตยางออกมาและการปรับปรุ งคุณภาพ เพิ่มมูลค่า จากนั้นก็ไปสู่ ในเรื่ องการวิจยั ยาง
นําไปสู่ การผลิ ตเป็ นวัสดุ ตน้ ทุ นอย่างอื่นและนําไปขายในราคาที่สูงกว่าเดิมและไปขายทั้งในประเทศและ

นอกประเทศถึงจะเกิด เหมือนประเทศอื่น ๆ เขาเกิด ประเทศเราก็แก้ปัญหามา พอขาดราคาตกนําเงินอุดหนุ น
ๆ ตลอด มันเกิ ดอะไรขึ้นมาได้หรื อยัง ก็ไม่เกิ ดซักที ก็เป็ นอย่างนี้ เป็ นสิ บ ๆ ปี มาแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าไป
บิดเบือนราคา ทําอย่างไรเราจะทําให้ราคายางสู งขึ้น เราก็ตอ้ งไปคุย เช่น ในเรื่ องของการสร้างตลาดการซื้ อ
ยาง ขายยางธรรมชาติ เชื่อมโยงมีการทําสัญญาเมื่อซื้ อขายแล้วจะต้องส่ งมอบสิ นค้าจริ ง ไม่ใช่ สัญญาใน
กระดาษอย่างเดี ยวและก็เก็บสต็อกลมเอาไว้ อะไรแบบนี้ เป็ นเรื่ องซับซ้อน เพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวสวน
ยางผูร้ ับซื้อต้องคุยกัน รัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลในส่ วนนี้ให้
ในด้านร่ วมมือกับต่างประเทศ จะต้องกําหนดแนวทางจัดการเก็บสต็อกยางร่ วมกัน ประเทศที่ผลิตยางใหญ่ ๆ
ของโลกก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศ เพราะฉะนั้นถ้าเราบริ หารจัดการกันได้ ร่ วมมือกันได้ราคายางก็สูงขึ้น เพราะ
อย่างไรก็ตามการใช้ยางยังคงต้องใช้อยู่ ในโลกนี้มีหลายอย่าง เพียงแต่ประเทศอื่น ๆ เขาผลิตยางออกมาและ
เขาทําไปสู่ ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสู ง เรายังไปไม่ได้ตรงนั้นมากนักก็ตอ้ งเร่ งรัดตรงนั้นให้ได้
นอกจากนั้น ในเรื่ องของการหารื อกัน เมื่อ 2 วันนี้ ทางรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ขอ
อนุมตั ิเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปพูดคุยกับ 3 ประเทศใหญ่ ๆ ในการผลิตยาง เดินทางไปแล้วนะครับว่า
จะทําอย่างไรกันต่อไป ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหายางค้างสต็อก และขณะเดียวกันภายในของเรา เราก็จะเร่ ง
จ่ายเงินช่วยเหลือให้เกษตรกรจํานวน 2,520 บาทต่อไร่ ซึ่ งค้างอยูต่ ้ งั แต่รัฐบาลที่แล้วก็คงต้องจ่ายให้ เพราะ
เป็ นการอนุ มตั ิผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาเรี ยบร้อยจะดําเนินการควบคู่ไปกับการปล่อยเงินกูจ้ ากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรื อ ธกส.จํานวน 10,000 ล้านบาท เพือ่ ให้สถาบันเกษตรกรซื้ อยางไว้
เพื่อเก็บเป็ นสต็อก และอีก 5,000 ล้านบาทให้กูเ้ พื่อเป็ นทุนในการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากยางให้ทนั สมัย อีก
15,000 ล้านบาท ให้กจู้ าก ธนาคารออมสิ น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราจะเห็นว่ารัฐบาลแก้ในทุกมิติ ทุก
เรื่ อง หลาย ๆ เรื่ องด้วยกันเกษตรกรก็กรุ ณาใจเย็นเล็กน้อย
ท่านต้องไปพูดคุ ยให้รู้เรื่ องและรวมกลุ่มให้ได้อย่างแท้จริ งอย่าแยกเป็ นหลายกลุ่มหลายฝ่ ายพอพรุ่ งนี้ มาอีก
พวกไม่มาเสร็ จแล้วก็กลับไปก็บอกไม่เข้าใจกัน ไม่ได้ ท่านต้องรวมกันให้ได้ เพราะรัฐบาลมีรัฐบาลเดียว
ท่านก็ตอ้ งมีสมาคมที่พูดคุ ยกันให้เหมือนกับสมาคมเดียวได้ไหม ผมไม่รู้ ท่านต้องไปดําเนิ นการมา จะได้
แก้ปัญหาได้ทีเดียวไม่อย่างนั้นก็พดู กันไปกันมาหลายเรื่ อง หลายกลุ่มด้วยกัน
เพราะฉะนั้น ขณะนี้มีการประชุ มในชั้นต้นแล้วกับกลุ่มพ่อค้า สมาคมต่าง ๆ บางคนอาจจะบอกว่ามาไม่ครบ
ก็ไปให้ครบสิ ครับ เวลาเขาเชิญก็บอก ๆ กันไปถ้าท่านรวมกันไม่ได้ ผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ที่เรา
ประกาศไปแล้ว ที่พดู คุยอย่างที่ผมเรี ยนไว้เมื่อสักครู่ เขาก็มีความพึงพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม ผมยังรับฟั งความ
คิดเห็นจากกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพียงแต่ขอร้องให้ท่านไปรวมกันมาให้ได้โดยเร็ ว อย่างไร ผมก็ฟังท่านอยูด่ ี เพราะ
ท่านเป็ นคนไทย ท่านเป็ นเกษตรกรไทย
การแก้ ปัญหาราคาข้ าวสํ าหรั บผลผลิตฤดูกาลล่ าสุ ด ในอีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงหน้าการเก็บเกี่ ยวข้าว รัฐบาลก็
ไม่ได้นิ่งนอนใจอีกเหมือนกัน ที่ผา่ นมาก็แก้ไปแล้วขั้นตอนหนึ่ง พอลงทุนใหม่กรอบใหม่ก็ตอ้ งเตรี ยมการ
ใหม่อีก เพราะเป็ นปั ญหาที่ทบั ซ้อนมาเป็ นเวลานานแล้ว วันนี้ ก็เลยให้มีการลงพื้นที่เพือ่ รับฟังปั ญหาของพี่
น้องชาวนาในจังหวัดต่าง ๆ พีน่ ้องชาวนาส่ วนใหญ่มีความกังวลในเรื่ องของปั ญหาราคาข้าว รัฐบาลเองมี
ความจริ งใจที่จะแก้ปัญหาก็พยายามผลักดันให้ราคาข้าวเปลือกสู งขึ้น กระทรวงพาณิ ชย์ก็ต้ งั เป้ าหมายไว้ว่า
ราคาข้าวเปลือกเจ้า5% น่าจะต้องมีราคาให้ใกล้เคียงตันละ 8,500 บาท และจะจัดการระบายข้าวในสต็อก เน้น

การส่ งออกไปต่างประเทศ และขอให้พีน่ ้องชาวนามัน่ ใจว่า รัฐบาลจะมีการวางแผนการระบายข้าว ไม่ให้
กระทบต่อราคาข้าวที่ควรจะเป็ น
นอกเหนือจากลงพื้นที่เพือ่ พบกับพีน่ อ้ งชาวนาไทยโดยตรงแล้ว รัฐบาลจะนัดหารื อเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา
ร่ วมกันกับตัวแทนผูน้ าํ เกษตรชาวนาจาก 5 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและ
เกษตรกรไทย สมาคมส่ งเสริ มชาวนาไทย สมาคมเครื อข่ายชาวนาไทย และเครื อข่ายศูนย์ขา้ วชุมชน โดยจะ
เป็ นการระดมสมอง กําหนดแนวทางในการรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว ซึ่ งจะมีการนัดหารื อติดตามผลการ
ดําเนิ นงานทุก 15 วัน จะมีการเรี ยกประชุ มกับผูส้ ่ งออกและโรงสี เพื่อกําหนดแนวทางในการดูแลข้าวทั้ง
ระบบ
ทั้งนี้ ก็เพือ่ ให้การแก้ปัญหาเป็ นไปอย่างยัง่ ยืน รัฐบาลจะส่ งเสริ มในเรื่ องของการปรับปรุ งคุณภาพข้าว ลด
ต้นทุนการเพาะปลูก เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปลูกข้าว เพื่อจะทําให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ได้ ใช้พ้ืนที่
ให้น้อยลง ใช้น้ าํ ให้น้อยลงและจะมีการเข้มงวดในการใช้กฎหมายในการตรวจสอบสต็อกข้าว ที่กฎหมาย
ระบุไว้ให้ผสู ้ ่ งออกต้องมีสต็อกข้าวตลอดเวลา 500 ตัน และรัฐบาลเองจะช่ วยในเรื่ องแหล่งเงินทุน โดยจะ
จัดหาสิ นเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ให้กบั ชาวนาที่มียุง้ ฉางในภาคอีสานและภาคเหนื อตอนบน เพือ่ จูงใจให้มีการเก็บ
ข้าวและนําออกขายในราคาที่เหมาะสม และจัดหาสิ นเชื่อดอกเบี้ยตํ่าให้โรงสี เพื่อจูงใจการซื้ อข้าวจากชาวนา
และทยอยขายเมื่อราคาเหมาะสม นอกจากนี้ น้ นั รัฐบาลกําลังพิจารณาดําเนิ นการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการ
พาณิ ชย์ขา้ วไทย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาข้าวไทยอย่างบูรณาการ ทําให้เป็ นระบบ
สําหรั บเรื่ องการประกันภัยข้าวนาปี การผลิ ต 2557 ที่ทาง คสช. ได้มีมติอนุ มตั ิ และทาง ธ.ก.ส. ได้เ ริ่ ม
ดําเนินการไปแล้ว ก็อยากให้พี่นอ้ งชาวนาได้มาเข้าร่ วมโครงการกันให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ ยงลง
จากภัยธรรมชาติและภัยพิบตั ิต่าง ๆ ซึ่ งค่าเบี้ยประกันที่เกษตรกรต้องจ่ายนั้น อยูใ่ นอัตราเพียง 60 – 100 บาท
ต่อไร่ รัฐช่วยอุดหนุ นเบี้ยประกันภัยให้เพิ่มเติมอีกส่ วนหนึ่ ง ทั้งนี้ หากเกิ ดภัยธรรมชาติหรื อภัยพิบตั ิข้ ึน พี่
น้องชาวนาจะได้รับเงินชดเชยรวมถึงไร่ ละ 2,224 บาท ซึ่ งก็มาจากเงินช่วยเหลือของรัฐบาลตามปกติ และจาก
การประกันภัยตามโครงการเพิ่มเติมขึ้นมาอีก
เรื่องแนวทางการบริ หารราชการแผ่ นดินของรั ฐบาล ทั้งนี้ เพือ่ ให้การบริ หารราชการแผ่นดิ นมีความเป็ น
เอกภาพ บูรณาการ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชน รัฐบาลก็ใช้แนวทางคือ การ
ดํา เนิ นการใด ๆ ของทุ ก กระทรวง หากต้อ งเป็ นเรื ่ อ งของการแต่ ง ตั้ง บุ ค ลากรระดับ สู ง การใช้จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ นโยบายหลัก ของรั ฐ บาลนั้น จะต้อ งนํา เข้า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ ครม. เพื ่อ ขออนุ ม ั ติจึ ง จะ
ดําเนินการได้ โดยนายกรัฐมนตรี (นรม.) จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิให้นาํ เข้าที่ประชุม ครม. เอกสารทางราชการของทุก
กระทรวงที่มีถึง นรม. จะต้องผ่านความเห็ นชอบของ รอง นรม.ด้วย แต่ละฝ่ ายควรจะระมัดระวังการให้
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ถ้าให้ไปก่อนเร็ วเกินไปยังไม่ได้ผา่ น ครม. เดี๋ยวเกิดความเข้าใจผิด ประชาชนก็สับสน เพราะฉะนั้นผมได้
ยํ้าเตือนท่านรัฐมนตรี ท่านปลัดกระทรวงไปแล้ว เรื่ องใดก็ตามที่ผา่ น ครม. แล้วจึงจะมีการประชาสัมพันธ์ได้
เรื่ องอื่น ๆ ก็ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่ากําลังทําอะไรกันอยูไ่ ด้ แต่รายละเอียดอย่าเพิ่งลงไปมากนัก วันนี้ ก็
ให้มีการตรวจสอบในเรื่ องของนโยบายจากสํานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี ก่อน เพือ่ ป้ องกันความสับสนของ
ประชาชนวันนี้ก็ให้กระทรวงดําเนินการตามนี้

เรื่องการปฏิรูป ปรองดอง ก็พูดกันมากมายในเรื่ องของการประชุ มของคณะกรรมการสรรหาสมาชิ ก ได้
คัดเลือกรายชื่อมาแล้วด้านละ 50 คน รวมทั้ง 11 ด้าน ได้ส่งรายชื่อให้กบั คสช. แล้วจํานวน 550 คน คสช. จะ
คัดเลือกให้เหลือ 173 คน ในส่ วนของจังหวัดซึ่งได้ครบวันนี้ ทั้งหมด 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 คน 385 คน ซึ่ ง
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30(6) 2557 ฉบับชัว่ คราว ได้กาํ หนดให้ คสช. เป็ นผูค้ ดั เลือก วันนี้ เราก็ได้นาํ รายชื่อ
เหล่านั้นมาดู มาตรวจสอบรายละเอียด ดูคุณสมบัติ ดูที่อยู่ ที่ทาํ งานอะไรต่าง ๆ เพือ่ สรรหาคนที่มีคุณภาพ
เหมาะสม
ผมก็อยากจะเรี ย นว่า ผมก็ไม่เห็ นประโยชน์ว่าผมจะไปล็อกใคร เข้ามาทํางานตรงนี้ เพราะในเมื่อเราไม่
ต้องการอะไรแล้วเราจะไปล็อกเขามาทําไม มีแต่ล็อกอย่างเดียวก็คือ ล็อกด้วยความรู้ความสามารถของเขา
เขามีความรู ้ความสามารถก็นาํ เขาเข้ามา จะได้ปฏิรูปได้จริ ง ๆ ถ้านําคนที่ไม่มีความรู้มาเลยก็ไม่ได้ แต่ตอ้ งนํา
คนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้ามาด้วย ก็พยายามทําอย่างเต็มที่ คนทั้งหมด 7,000 กว่าคนคัดเลือกไม่ใช่ง่าย ๆ ผม
คิดว่าเรื่ องทีร่ ่ ําลือกันอยู่ในสื่ ออะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ ก็ตรวจสอบกันทีหลังได้ ใครเข้ามาแล้ว ไม่ดีหรื อถูก
ร้องเรี ยนก็ตรวจสอบกันก็ปรับออก ก็ดาํ เนิ นการใหม่ เพราะว่าการคัดเลือกคน 7,000 กว่าคนให้เหลือ 250
ท่านคิดแล้วกันว่ายากง่ายขนาดไหน โดยที่เราไม่ได้ตอ้ งการอะไรตรงนี้ เพราะฉะนั้นก็ให้เกียรติเขาหน่อย ให้
เกียรติกบั คนคัดสรรเขาหน่อย แล้วถ้าเราได้มาเรี ยบร้ อยแล้ว เราก็จะนําทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพือ่ ทรง
แต่งตั้งเป็ นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ต่อไป
ในกรณี ที่วา่ เรี ยกร้องว่าไม่โปร่ งใสก็ร้องเรี ยนมาทีหลังได้ เมื่อประกาศรายชื่อแล้วรอบสุ ดท้าย ต้องประกาศ
250 ไม่มีไปปิ ดไว้อะไรไม่ได้ เพราะว่าต้องเปิ ดเผยอยู่แล้วไม่ตอ้ งกลัว เพราะฉะนั้นสังคมอย่าเพิ่งไปตัดสิ น
เลยว่าจะไปล็อกสเป็ กหรื ออะไรก็แล้วแต่ ผมขอร้องไม่อย่างนั้นจะวุน่ วายไปหมด ทํางานก็ไม่ได้ ทั้งหมด 250
นี้ก็หลังจากสมัครมาเป็ นฝ่ าย ๆ เป็ นพวก ๆ แล้ว ใน 250 ก็จะตีรายชื่อยาวไปเลย 250 คน แล้วเดี๋ยวเขาต้องไป
ประชุ ม จัด กลุ่ ม กัน ใหม่ อี ก เพราะที ่ม าไม่ เ ท่ า เที ย มกัน แต่ ล ะกลุ่ ม แต่ ล ะฝ่ าย จํ านวนมากบ้า ง น้อ ยบ้า ง
เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการคนเหล่านี้ เข้ามาก็ท้ งั หมดก็มารวมกันอยูใ่ นสภาปฏิรูปทั้ง 250 คน แล้วไปจัดกลุ่ม
11 กลุ่มใหม่ตามความสมัครใจของตัวเองในนั้น เพราะทั้งหมดนี้ ไม่ใช่ กลุ่ มใครกลุ่มมันทําแล้วสําเร็ จเอง
ไม่ใช่ ทุกกลุ่มต้องไปศึกษาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ ง แล้วก็นาํ เสนอในสภาปฏิรูป และให้สภาฯ ทั้งสภาฯ
ให้ความเห็ นชอบ ถึ ง จะไปทํา ต่อได้ ก็ใ ช้หลั กการเดี ย วคล้า ย ๆ กับ สนช. ในการทํา งาน อย่า กัง วลเลย
เพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกใครไปสักคนหรื อจะล็อกสเป็ กแต่ละคน มันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับ อย่างที่ผมว่า
จะเกิดได้อย่างไร ทําในรู ปสภาฯ ฉะนั้นก็ยนื ยันว่า ขณะนี้ยงั ไม่มีการตรวจพบในเรื่ องของการทุจริ ตอะไรต่าง
ๆ ก็แล้วแต่ ไปหาหลักฐานกันมา
ในส่ วนของสภานิติบญั ญัติแห่งชาติน้ นั ได้มีคาํ สั่งนัดประชุ มเมื่อวันที่ 25 , 26 ก็จะมีวาระการประชุ มที่สําคัญ
คือ การพิจารณาร่ างข้อบังคับการประชุ มสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติที่คณะกรรมาธิ การฯ ได้พิจารณาเสร็ จแล้ว
รวมถึ งเรื่ องที่คา้ งจากการพิจารณา เพื่อตรากฎหมาย โดยมีกฎหมายที่จะเป็ นประโยชน์กบั ประชาชนผูใ้ ช้
แรงงานและผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น ร่ าง พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ร่ าง พ.ร.บ. การคุม้ ครองคนไร้ ที่
พึ่ง และร่ าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กล่าวคือ ร่ าง พ.ร.บ. ส่ งเสริ มการ
พัฒนาฝี มือแรงงานนั้น วัตถุประสงค์ก็เพือ่ สร้างแรงขับในตัวลูกจ้างหรื อตัวแรงงานให้มีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งในปลายปี 2558 ไทยจะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ปรากฎว่าทุกประเทศมีระบบออก
ใบรับรองให้กบั การทํางานแต่ละสาขาแล้ว ของเรา ประเทศไทยยังมีเพียง 7 สาขาอาชี พที่หน่ วยงานออก

ใบรับรองให้ มีอีกมากมายหลายอาชีพ ออกได้เพียง 7 อาชีพเท่านั้นเอง ฉะนั้นต้องรี บดําเนิ นการให้ได้โดยเร็ ว
สาขาอาชีพอืน่ ๆ ยังไม่มีการออกให้เลย ถ้าหากว่าใบรับรองการทํางานเรายังไม่เรี ยบร้อย กฎหมายใหม่ยงั ไม่
พร้อมในการสร้ างกติกาขึ้นมา เพือ่ เตรี ยมพร้อมรับการขับเคลื่อนหรื อการเคลื่อนย้ายแรงงาน แรงงานฝี มือ
ต่างชาติก็จะไหลเข้ามาสู่ ประเทศไทยอีก เพราะเราส่ งไปไม่ได้ เรารับรองคนของเราไม่ได้ ก็ไปทํางานที่อื่น
ไม่ได้ ขณะเดียวกัน ต่างชาติได้รับรองมาแล้วเขาก็เข้ามาทํางานในประเทศไทย งานเราก็ลดลงอีก ฉะนั้นต้อง
ขอความร่ วมมือ กระบวนการต่าง ๆ จะต้องเร่ งดําเนินการโดยเร็ ว แล้วก็เพือ่ พิสูจน์ให้ได้วา่ เป็ นแรงงานฝี มือ
จริ ง จึ งจะสามารถทํางานทั้งในประเทศได้ ต่างประเทศก็ได้ นี้ เป็ นกติกาของอาเซี ยน จะเห็ นว่ากฎหมาย
เหล่านี้ มีประโยชน์ท้ งั ต่อแรงงานเอง รวมถึงนายจ้างด้วย จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทํางาน ทั้ง
คนไทยคนต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราทําให้เกิดสมดุลกันได้ของคนไทยของคนต่างชาติก็จะดีกบั บ้านเมือง
ด้วย
นอกจากนั้นยัง มี ร่าง พ.ร.บ. การค้ างาช้า ง ซึ่ ง มี สาระสํา คัญในการกํา หนดกลไกควบคุ ม การค้ าและการ
ครอบครองงาช้าง หรื อผลิ ตภัณฑ์ที่ทาํ จากงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ เพือ่ มิให้มีการนํางาช้างที่
ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายปะปนกับงาช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ ทั้งนี้กาํ หนดให้ผทู้ ี่ประสงค์จะ
ประกอบกิจการค้างาช้าง หรื อผูท้ ี่จะนําเข้าหรื อส่ งออกงาช้างต้องขออนุญาตต่ออธิ บดี รวมทั้งจะมีการกําหนด
หลั กเกณฑ์ ก ารควบคุ ม ผูค้ รอบครองงาช้า งด้วย รวมทั้ง ร่ า ง พ.ร.บ. สงวนและคุ ้ม ครองสั ตว์ ป่า ซึ่ งจะมี
สาระสําคัญในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนําเข้า ส่ งออก หรื อผ่านซึ่ งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุม้ ครอง
เพือ่ ให้ค รอบคลุ ม ถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ที่ท าํ จากซากของสัตว์ ป่าดั งกล่ า ว รวมทั้งมี ก ารแก้ไ ขบทกํา หนดโทษใน
กฎหมายดั งกล่ า ว เพื อ่ ให้มี ค วามครอบคลุ ม และเหมาะสมยิ่ง ขึ้ น เพือ่ ให้ส ามารถดํา เนิ นการกับ ผูก้ ระทํา
ความผิดได้อย่างครอบคลุ ม การตรากฎหมายทั้ง 2 ฉบับนั้น เป็ นการดําเนิ นการตามพันธกรณี ระหว่า ง
ประเทศตาม “อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรื อที่เรี ยกว่า
CITES เราจะถูกมาตรการสกัดกั้นหรื อกดดันในเรื่ องของการค้าอื่น ๆ ด้วย ถ้าเรายังมีการค้างาช้างอยู่ ที่ผิด
กฎหมาย ทั้งงาช้างที่นาํ เข้าจากแอฟริ ก า และงาช้างในประเทศด้วย ต้องเลิ กให้หมดเรื่ องเหล่ า นี้ จะดูก ัน
อย่างไรว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเหล่านี้จะทําอย่างไรกันต่อไป
เรื่องการขอความร่ วมมือ / เรื่องอืน่ ๆ
เช่น การปฏิบตั ิตนเอง สื่ อ ขององค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่ วน ขอร้องช่วยกันปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บางคน
บอกว่า ปลู กฝั งแล้วจะเกิ ดอะไร จะเกิ ดขึ้นได้ไหม ประเทศชาติสงบไหม ท่านถามอย่างนี้ ผมไม่รู้จะตอบ
อย่างไร ถ้าพูดอย่างนี้ แล้วทําอย่างนี้ และท่องไว้ เตือนใจตัวเองไว้ มันก็น่าจะได้ประโยชน์กว่าไม่มีอะไรอยู่
ในหัวสมองเลย ผมไม่เข้าใจคิดอะไรกัน บางคนขอให้ได้ต่อต้านทุกอย่าง ผมไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็ นไร คนดี ๆ ก็มี
คนทีเ่ ขาต้องการจะทําก็มีมากมาย ทําอย่างไรจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน สามัคคีกนั ให้มีความรู้ความสามารถ
แข่งขันการประกอบอาชีพ มีความทัดเทียมอารยประเทศ ไม่ละเมิดสถาบัน จะสอนเรื่ องการเมืองอะไรต่าง ๆ
ก็ตาม ก็อย่าให้เกิ ดความวุน่ วาย คัดค้าน เลือกข้าง โต้แย้งกับรัฐบาลในทํานองนี้ เรากําลังปฏิรูปประเทศอยู่
เพือ่ ไม่ให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โกงกิน เป็ นประชาธิ ปไตยที่สมบูรณ์ ทัว่ ถึง และเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดี ยว แล้วได้นกั การเมืองที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาบริ หารประเทศ อย่างนี้ไม่ใช่ เราถึงต้องทํา
วันนี้

สําหรับท่านอาจารย์ กี่ท่านไม่ทราบ หลายสิ บท่าน ผมคิดว่าท่านน่ าจะเข้าใจที่ผมพูด ถ้าท่านไม่มีอคติเป็ น
อย่างอื่น ท่านก็จะอ้างเรื่ องความเป็ นประชาธิ ปไตยบ้าง ท่านต้องการสอนการเมืองบ้าง ท่านบอกว่าไม่สอน
บ้ านเมื องแล้วคนจะเรี ย นการเมื องอย่า งไร ก็ มี วิธี ก ารสอนตั้ง หลายหมื ่น หลายแสนวิธี ที ่จะเข้ าใจเรื ่ อ ง
การเมื องที ่ถู ก ต้ องเป็ นอย่า งไร ทํา ไมท่า นไม่ ส อนว่า การเมื อง นัก การเมื อ ง ต้องทํา ตั วอย่า งไร ผูเ้ ลื อ ก
ประชาชนต้องเลื อกอย่างไร การเป็ นประชานิ ยมที่สร้างปั ญหาเป็ นอย่างไร ท่านสอนอย่างนั้นกันบ้างหรื อ
เปล่ า ผมถามหน่ อย ผมไม่ เคยเห็ นท่า นพูดเรื ่ องเหล่ า นี้ ท่า นพูดแต่เพีย งว่า นี้ จะต้ องเลื อกตั้ง จะต้ องเป็ น
ประชาธิ ปไตย แล้วที่ขดั แย้งที่ผา่ นมา ท่านก็ไม่ได้แก้ปัญหาให้เราเลย ไม่ได้แก้ปัญหาให้คนทั้งประเทศเลย
เพราะฉะนั้นท่านหยุดสักที ไปหาวิธีการสอนอย่างอื่น ไปสอนลูกศิษย์มาอีกวิธีหนึ่ง ไม่ใช่ วา่ สถาบันนี้ตอ้ ง
สอนเรื่ องการเมือง ก็ตอ้ งเด่นดังการเมืองอย่างเดียว ไม่ใช่ ผมว่าสอนอย่างไรให้คนประกอบอาชี พได้ สอน
อย่างไรให้เป็ นคนดี สอนอย่างไรให้มีงานทํา ไปหาวิธีการอย่างโน้น ถ้าสอนให้เป็ นการเมืองอย่างเดียวแล้วตี
กัน ผมว่าเหนื่อยเปล่า ไม่รู้จะสอนไปทําไม
สื่ อก็ตอ้ งระมัดระวังการขยายความขัดแย้ง ขยายคําพูดที่ผมไม่ได้มีเจตนาร้ายไปสู่ เจตนาร้าย และบางครั้งท่าน
ไม่เข้าใจ บางทีท่านก็ลืมไป สื่ อต่างประเทศเขาก็นาํ คําพูดของท่านไปเขียนว่าพวกเรากันเอง คนไทยเขียนว่า
คนไทย คนต่างชาติก็นาํ สิ่ งที่คนไทยว่าคนไทย ไปว่าต่อ ก็เท่ากับเหมือนกับเราไปชี้ โพรงให้กระรอก อะไร
สัก อย่า งทํา นองนั้น ถ้าผิดจริ ง ถ้า ไม่ดีจริ ง ผมไม่ ไ ด้ปิดกั้นท่า นเลย แต่ถ้าไม่ ใ ช่ แล้วท่า นพูด มันเสี ย หาย
เสี ยหายกับองค์กร เสี ยหายกับประเทศชาติ ความเชื่อมัน่ เขาก็ลดลง ทั้ง ๆ ที่ท่านก็ไม่ได้เจตนา ผมรู้ว่าท่าน
เป็ นห่ วงประเทศชาติเหมือนกัน ท่านเตือนผม ผมก็รับฟั ง แต่ผมเตือนท่าน ท่านไม่ฟังผม อย่างนี้ ไม่ใช่ ต้อง
ช่วยกัน ผมโกรธท่านไม่ได้ ท่านก็โกรธผมไม่ได้เหมือนกัน วันนี้เราเข้ามาด้วยวิถีทางของเราแบบนี้ ท่านก็จะ
จี้เราตรงนี้ ตรงโน้นอยูต่ ลอดเวลา แล้วมันได้อะไรขึ้นมา มีอะไรดีข้ ึนมาไหม ถ้าเป็ นอย่างที่ท่านต้องการ จะ
เป็ นไปได้ไหม คนส่ วนใหญ่เขาก็เข้าใจ เพราะฉะนั้นผมว่าต้องขอร้องอีกครั้ง ฉะนั้นให้เสนอข่าวให้ตรงตาม
ข้อเท็จจริ ง อะไรที่เสี ยหายกับประเทศก็เพลา ๆ บ้าง หยุด พอเสนอเสร็ จแล้วก็จบ เรื่ องอื่น ๆ ก็เป็ นเรื่ องของ
การสอบสวนสื บสวน พอสื บสวนสอบสวน ท่านก็ไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดี ทุจริ ต ทําไม่เรี ยบร้อย ไม่มีฝีมือ พูด
อย่างนี้ มันขยายความขัดแย้งนะผมว่า ต่างชาติเขาบอกในประเทศยังไม่รักกันเลย แล้วต่างประเทศจะรัก
ทําไม เพราะฉะนั้นต่างประเทศอย่ามาเลย อย่ามาเทีย่ วประเทศไทย แล้วท่านก็มาโทษผมว่า รัฐบาลทําให้การ
ท่องเที่ยวลดลง ต้องร่ วมมือกันทั้งสองส่ วน ที่ผมพยายามทําสร้างความเข้าใจกับเขา ส่ งคนไปประชุมกับเขา
ส่ งรองนายกรัฐมนตรี ส่ งรัฐมนตรี ส่ งใครไปประชุม เขาก็ให้เกียรติอยูท่ ุกประเทศตอนนี้ ก็กลายเป็ นเราไม่ให้
เกียรติกนั เอง ผมว่าไม่ใช่ เป็ นส่ วนน้อย ส่ วนใหญ่ดีอยูแ่ ล้ว ผมชมเชย มีส่วนน้อยบางสื่ อ บางสํานัก เรารู ้อยูว่ า่
ท่านเป็ นอย่างไรมาโดยตลอด ท่านสนับสนุ นฝ่ ายใดอยู่ ผมว่าวันนี้เราอย่ามีฝ่ายเลยได้ไหม วันนี้ เอาประเทศ
ไทย เอาคนไทย เอาประชาชนคนไทยที่ยากจน ที่มีรายได้นอ้ ยไม่ดีกว่าหรื อ เราจะได้แก้ปัญหาให้ได้
เรื่ องการเยือนต่างประเทศ ของผมเอง หรื อของรัฐมนตรี อะไรก็แล้วแต่ หลายท่านให้ความสนใจ จับตามองดู
อยูว่ า่ เราจะไปไหน ประเทศไหนก่อนประเทศไหนหลัง วันนี้เราก็อยูใ่ นการพิจารณา ผมยังไม่ตดั สิ นใจอะไร
เลย อย่าพึ่งไปพูดจาอะไรต่าง ๆ ก่อน ผมต้องใช้วจิ ารณญาณที่เหมาะสม มีขอ้ มูลจากกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวข้องว่าไปเยือนใครก่อน – หลัง จะมีผลดีผลเสี ยอย่างไร เกิดประโยชน์กบั ประเทศอย่างไร กระทรวงการ
ต่างประเทศก็ไปเตรี ยมข้อมูลต่าง ๆ มา กระทรวงอื่น ๆ ก็จะมีขอ้ พิจารณาเพิ่มเติมเข้ามา ถ้าไปแล้วเกิ ดผลดี
ตรงนั้น ตรงนี้ เราก็ตดั สิ นใจอีกครั้งหนึ่ งว่าจะไปที่ไหน ให้เกียรติทุกประเทศ ทุกประเทศคือมิตรประเทศเรา

ทั้งหมด ไม่ว่าเขาจะไม่เห็ นชอบกับเราหรื ออะไรต่ าง ๆ เพราะเราเป็ นโลกใบเดี ยวกัน ผมยัง ทําใจได้เลย
เพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะทําใจได้แบบผม แบ่งกลุ่มประเทศ วันนี้เราแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มมิตรประเทศที่เป็ น
เพือ่ นบ้านของเรารอบ ๆ บ้านในเอเชีย ใกล้ ๆ กันก่อน 5 – 6 ประเทศ กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ก็เอเชียที่ไกลออกไป
กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มมิตรประเทศยุโรป และประชาคมตะวันตก ทั้ง 3 กลุ่มนี้ ผมต้องไปลําดับว่า ใน 3 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มจะไปอันไหนก่อน - หลัง ไม่ใช่ไม่ให้ความสําคัญ แต่เป็ นไปด้วยกติกา เป็ นไปด้วยการประชุ มที่มีอยู่
แล้ว อะไรทํานองนี้ เราต้องให้เกียรติทุกประเทศ แต่ผมไม่สามารถจะไปหลายประเทศในเวลาเดียวกันได้ ทุก
ประเทศก็ตอ้ งการให้นายกรัฐมนตรี ไป บางทีก็ไปไม่ได้ ผมได้ย้าํ ให้ทุกกระทรวง ทุกหน่ วยงานได้พิจารณา
มาให้ชดั เจน ทั้งสถานการณ์ ความมัน่ คงด้วย สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ ความร่ วมมือระหว่างกัน
ต้องช่วยกันหารื อกันว่า เราควรจะไปที่ไหนก่อน – หลัง ค่อยมาว่ากันอีกที เดือนหน้าเป็ นต้นไปคงต้องคุย
เรื่ องนี้ กนั อีกครั้งหนึ่ งให้เร็ วที่สุด เพราะใกล้ระยะเวลาการประชุ ม ทั้งในอาเซี ยน แล้วก็มีในต่างประเทศที่
ไกล ๆ ด้วย ก็ให้ความสําคัญทุกประเทศ เพราะว่าเป็ นเรื่ องของผลประโยชน์ร่วมกันของไทย ของเขาด้วย
ต้อ งตอบโจทย์ใ ห้ ไ ด้ว่ า เราไปแล้ว คนไทยจะได้อ ะไรขึ้ น มา เพราะว่า เราเป็ นรั ฐ บาลที ่ต้อ งการปฏิ รู ป
เพราะฉะนั้นตระหนักดีว่า เราเข้ามารับหน้าที่ที่สําคัญ ในช่วงสถานการณ์พิเศษ เราอาจจะมีเวลาในการที่จะ
ไปเดินสายเยี่ยมเยียนทุกประเทศบ่อย ๆ คงเป็ นไปไม่ได้มากนัก ผมไม่ได้เป็ นห่ วงเพราะอย่างอื่น การไปก็ดี
แต่ถา้ ไปเวลาก็นอ้ ยลง ก็อยูใ่ นประเทศให้มาก เยี่ยมเยียนคนในทุกจังหวัดให้ได้ ทุกภาคให้ได้ก่อน ฉะนั้นไป
ต้องได้ประโยชน์ แล้วต้องคุม้ ค่ากับเงินภาษีของพี่นอ้ งประชาชน
ขณะนี้ ได้มีหลายประเทศที่ได้ส่งคําเชิ ญให้ผมเดินทางไปเยี่ยมเยือน ขอขอบคุณ ณ ที่น้ ี ไว้ก่อน การที่เขาเชิ ญ
เรามาไม่ใช่เพราะผม เขาเชิญมาเพราะเขาให้ความสําคัญกับประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็ นมิตรประเทศ
บางประเทศก็ยาวนานที่สุด บางประเทศก็หลาย 10 ปี เกือบ 100 ปี มาแล้ว อะไรทํานองนี้ บางประเทศก็กาํ ลัง
เป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุ มที่สําคัญ เช่ น การประชุ มผูน้ าํ เอเปค การประชุ มผูน้ าํ อาเซี ยน ผมจะต้อง
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะหารื อในการดําเนินการ และก็จะถือโอกาสแนะนําตัว กับประเทศอื่น ๆ ที่มาร่ วม
ประชุ ม มี ผูน้ ํ าหลายประเทศมี ร่วมกัน ผมคิ ดว่า เขาเข้า ใจเรา ในขณะนี้ เข้ าใจเรามากขึ้ นกว่า เดิ ม มากนัก
มากกว่าที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นผมและคณะรัฐมนตรี ชุดนี้ จะพยายามเดินทางไปเยือนประเทศให้นอ้ ยที่สุด
เพราะว่า ไปตามความจําเป็ นเท่านั้น เราพยายามจะใช้จ่ายงบประมาณให้น้อยที่สุ ด ไม่สิ้ นเปลื อง ให้ไ ด้
ประโยชน์ ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ไป ฉะนั้นจะทําอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันอีกครั้งหนึ่ง
อีกเรื่ องหนึ่ ง ในขณะนี้ มีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ก็ขอให้พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทย ร่ วมกันส่ งแรงใจให้
นักกีฬาทุกคนทุกชาติดว้ ย ได้แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ตามได้ต้ งั ใจฝึ กซ้อมมา ทั้งเหรี ยญรางวัลก็
ถือว่าเป็ นเครื่ องหมายของชัยชนะ แต่หากว่าเราได้แสดงความมีน้ าํ ใจของนักกีฬา แสดงความรักความสามัคคี
ความมุ่งมัน่ มีระเบียบวินยั เคารพระเบียบกติกา จะเป็ นเครื่ องหมายของความสําเร็ จอันยิง่ ใหญ่ ยิง่ ใหญ่กว่า
ชนะมาอีก เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีจิตใจเป็ นนักกีฬา ใครแพ้ใครชนะก็เป็ นเพือ่ นกัน เป็ นมิตรกัน แต่เรา
ก็ ต้อ งการให้ ข องเราชนะเหมื อ นกัน นั้น เป็ นเรื ่ อ งของกี ฬ า ทางรั ฐ บาลได้เ ตรี ย มการไว้อ ยู่แ ล้ว จัด ตั้ง
งบประมาณไว้ 300 กว่าล้านบาท เพือ่ จะเป็ นรางวัล รางวัลนักกีฬา เดี๋ยวจะดูว่าพอไม่พออย่างไร ขึ้นอยูก่ บั
จํานวนเหรี ยญที่ได้มาด้วย บอกนักกีฬาไปเลยว่า อย่างน้อยเราก็มีไม่ต่าํ ไปกว่าในช่ วงที่ผ่านมา ที่จะให้กบั
นักกี ฬาเป็ นรางวัลต่าง ๆ ทั้งผูฝ้ ึ กซ้อม – ฝึ กสอน มีอยู่แล้วระเบียบ มีอยู่แล้ว อย่างกังวล วันนี้ มีเรื่ องพูดคุย
เพียงเท่านี้ ต้องขอบคุ ณอีกครั้งหนึ่ งในการที่รับฟั ง รับชม ผมพูดมาตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม ๆ ก็มีเรื่ อง

หนักใจมากมายหลายประการ หนักนิดเบาหน่อยต้องให้อภัยกัน คืออย่าคิดว่าเรื่ องเล็กเรื่ องน้อย เป็ นเรื่ องที่ไม่
สําคัญ ผมทําไมต้องมาพูดบ่อยอยูเ่ รื่ อย ๆ ก็พูดเพราะความห่วงใย แล้วก็คาํ นึงถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นอยูใ่ นขณะนี้
จะแก้ปัญหากันอย่างไร จะเดินหน้าปฏิรูปกันได้ไหม และความกระทบกระทัง่ กัน ความขัดแย้งซึ่ งมีอยูจ่ ะทํา
กันอย่างไร กฎหมายที่ยงั ไม่เรี ยบร้อย ยังดําเนินการไม่ได้ ที่ยงั ออกไม่ได้ บังคับใช้เป็ นกฎหมายไม่ได้ ทําให้
บ้านเมืองเราหยุดชะงักมาเป็ นเวลานานมาก ผมว่าอยากให้ลดลงหน่อย ต่างฝ่ ายต่างลดกัน ผมก็ยอม จะให้ผม
ลดอะไรลง ผมก็ ล ดลง อะไรที ่ย งั ลดไม่ไ ด้ ก็ ล ดไม่ไ ด้ ก็ค งเข้า ใจ ผมคิ ดว่า ผมอยากได้แรงใจจากคนทั้ง
ประเทศ ในการที่จะนําพาประเทศชาติให้มีความสุ ขอย่างถาวร เหมือนอดีตที่ผา่ นมานานแล้ว เคยมีความสุ ข
กันมาก ๆ ฉะนั้นต่อไปก็ตอ้ งมีความสุ ขมาก ๆ กว่าอดีต ประวัติศาสตร์ คือปั จจุบนั และอนาคต เพราะฉะนั้น
ประวัติศาสตร์ อะไรทีไ่ ม่ดี อย่าให้เกิดขึ้นอีก นําสิ่ งที่ดี ๆ มา แล้วทําให้ดีข้ ึนไปอีก ก็จะเป็ นประวัติศาสตร์ ที่ดี
วันนี้ต่อไปวันข้างหน้า ขอบคุณทุกคน ขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้ งอีกครั้งหนึ่ง สวัสดี
---------------------------------กลุ ่มยุทธศาสตร์ และแผนการประชาสัมพันธ์ สํานักโฆษก

