
รายการคืนความสุขให้คนในชาต ิวนัที่ 3 ตุลาคม 2557 

โดย พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา 

 

สวสัดีพอ่แม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน  ก่อนอ่ืนในฐานะตวัแทนประชาชนชาวไทยจากทุก

ภาคส่วน  ผมขอแสดงความขอบคุณนกักีฬาไทยทุกท่านท่ีไดท้าํหนา้ท่ีตวัแทนประเทศชาติไดอ้ยา่งสมเกียรติ 

ในมหกรรมกีฬาเอเช่ียนเกมส์คร้ังท่ี 17 ที่จะส้ินสุดลงในวนัพรุ่งน้ี ตลอดห้วงสัปดาห์ที่ผา่นมาพวกเราทุกคน

ต่างเฝ้าติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยทุกท่าน ในกีฬาหลายประเภทเราทาํได้ดีกว่าที ่

ตั้งเป้าหมายไว ้จากสรุปเหรียญรางวลั ณ วนัท่ี 2 ตุลาคม ได ้9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 26 เหรียญทองแดง 

อยูใ่นลาํดบัท่ี 7 ซ่ึงก็มีความคาดหวงัวา่จะดีข้ึนอีกกวา่น้ี 

เร่ืองเหล่าน้ี เป็นเร่ืองที่นาํความสุข นาํรอยยิม้ และความภาคภูมิใจมาให้กบัประชาชนคนไทยทุกคน สําหรับ

บางประเภทกีฬา ซ่ึงเราอาจจะทาํไม่ไดต้ามท่ีคาดหมาย เป็นเร่ืองธรรมดาของการแข่งขนักีฬาที่ก็ตอ้งมีผูแ้พผู้ ้

ชนะ ก็อยากใหถื้อวา่เป็นโอกาสท่ีจะทาํใหเ้ราไดน้าํบทเรียนต่าง ๆ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บกลบัมาพฒันาตนเอง

ใหแ้ขง็แกร่งยิ่งข้ึน เหมือนกบัที่ผมเคยไดก้ล่าวไปแลว้วา่ เหรียญรางวลัก็เสมือนเป็นเคร่ืองหมายของชยัชนะ 

แต่ที่สําคญัไปกว่านั้น การชนะใจตนเอง การไดแ้สดงความมีนํ้ าใจนกักีฬา การรู้แพรู้้ชนะ การให้เกียรติยก

ยอ่งให้กาํลงัใจผูที้่เราแข่งขนัดว้ย และการเคารพกฎกติกาเปรียบเป็นเคร่ืองหมายของความสําเร็จอนัยิ่งใหญ่

กวา่ ที่เราจะชนะใจคนทั้งโลก ทั้งในฐานะนกักีฬาและในฐานะตวัแทนประเทศไทย ซ่ึงนกักีฬาไทยทุกคนก็

ไดแ้สดงให้เห็นส่ิงเหล่าน้ี และนาํความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศชาติ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคน ผูค้วบคุม ผู ้

ฝึกสอน ที่ไดน้าํความสุขและรอยยิ้มมาให้กบัพวกเราทุกคน ในส่วนของการหลงัจากการแข่งขนัมาแลว้น้ี 

รัฐบาลก็จะดูแลในเร่ืองของรางวลั เร่ืองของกาํลงัใจต่อไป ตลอดจนพฒันาให้มีความกา้วหน้าต่อไปอย่าง

ย ัง่ยนื โดยรวดเร็วดว้ย 

สําหรับการขับเคลื่อนงานด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลนั้น จากที่เคยกล่าวไวแ้ลว้วา่ เราจะมีนโยบายคือทาํก่อน ทาํ

จริง ทาํทนัทีและ มีผลสัมฤทธ์ิ รัฐบาลมีเวลาจาํกดั ในการดาํเนินการดงักล่าว เพราะฉะนั้นแนวทางการ

ดาํเนินการของรัฐบาลก็จะวางแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเน้นความมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 

ใหมี้ผลงานสู่ประชาชนเป็นรูปธรรม โดยระยะเร่งด่วนใน 3 เดือนแรกน้ี จะนาํโครงการท่ีไดริ้เร่ิมไปแลว้โดย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาพิจารณาสานต่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิโดยเร็ว เน้นโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชนผูมี้รายไดน้้อย ตวัอยา่งเช่น โครงการจดัหารถโดยสาร NGV ซ่ึงมีการคัง่คา้งมาเป็น

เวลานานขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ก็จะกาํหนดให้มีการส่งมอบรถโดยสาร    รอบแรก 

ประมาณ 500 คนั ในเดือนธนัวาคม 2557 โดยจะเป็นรถโดยสารแบบชานตํ่าเพื่ออาํนวยความสะดวกให้กบัผู ้

พิการ 

เร่ืองต่อไปคือการปรับปรุงโครงการช่องทาง ในเร่ืองของด่านศุลกากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนว

ชายแดน โครงการศูนยด์าํรงธรรมอยา่งเต็มรูปแบบที่จะตอ้งอาํนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเขา้ถึง

การบริการไดโ้ดยง่าย โครงการนาํร่องโซนน่ิงพื้นที่การเกษตร เพือ่ให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมกบัสภาพ

พื้นที่ ปริมาณนํ้ าและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ทั้งน้ีจะตอ้งขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาค

ธุรกิจต่าง ๆ ดว้ย ประชาชนทุก ๆ คนก็ตอ้งร่วมมือ เกษตรกรทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัรัฐดว้ย 



สําหรับโครงการนาํร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เพือ่สร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มทีดี่ให้กบัพีน่อ้งประชาชน 

อนัน้ีตอ้งเร่งด่วนโดยทนัที ส่งเสริมให้เกิดกลไกในการคดัแยกขยะเพือ่จะนาํกลบัมาใชใ้หม่ให้มากที่สุด เร่ง

กาํจดัขยะมูลฝอยทีต่กคา้งสะสมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกลชุ้มชน ทั้งหมดน้ีรัฐบาล

จะเร่งดาํเนินการในระยะแรกเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิท่ีย ัง่ยนืโดยเร็วท่ีสุด 

ในเร่ืองของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกนั

บูรณาการงานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล ทั้งน้ีเพือ่แก้ปัญหาให้ประชาชน ตาม

นโยบายของรัฐบาล เมื่อตน้สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมร่วมกับ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดจ้ดัการประชุมเพือ่หารือแนวทางการปฏิบติังานและแกไ้ขปัญหาความทบั

ซ้อนเกี่ยวกบัพื้นที่ป่าไม ้และ สปก. โดยมีผูแ้ทนจากกรมป่าไม ้สํานกังานการปฏิรูปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม 

และส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุม ผลจากการประชุมก็สรุปว่าจะมีมาตรการในการร่วมรักษาป่า

สมบรูณ์ไวใ้ห้ไดม้ากกวา่ 3 ลา้นไร่ ในพื้นที่ สปก. จดัพื้นที่เตรียมรองรับผูไ้ร้ที่ทาํกินบนพื้นที่ลุ่มนํ้ าชั้นที่ 1 

และ 3 ดาํเนินการกบัผูค้รอบครองที่ไม่มีสิทธ์ิ ขาดคุณสมบติัในพื้นที่ สปก. โดยการดาํเนินการทั้งหมด

จะตอ้งมีแนวทางเชิงนโยบาย และการปฏิบติัท่ีชดัเจน จะเป็นการจดัระเบียบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน ประเด็นสําคญัที่เราตอ้งร่วมมือกันคือ ทาํอย่างไรประชาชนทีเ่กิดจากความ

เดือดร้อน ในการจดัระเบียบจะมีความพึงพอใจและมีความสุข เราใหค้วามสาํคญัเร่ืองน้ีดว้ย 

สาํหรับเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ ในหว้งสัปดาห์ท่ีผา่นมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กบั พลเอก ธนะ

ศกัด์ิ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเขา้ร่วมประชุมสมชัชาสหประชาชาติ คร้ังที่ 69 ที่ นครนิวยอร์ก 

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงรัฐบาลไดท้าํความเขา้ใจกบันานาประเทศ ในการยึดมัน่ตามหลกัของประเทศภาคีสมาชิก 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนที่จะตอ้งควบคู่ไปกบัการยึดมัน่ในหลกัการประชาธิปไตย สิทธิ

มนุษยชน สันติภาพและความมัน่คง และมีการเนน้ย ํ้าในเร่ืองของการเคารพหลกันิติธรรม ธรรมาภิบาล ความ

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ตลอดจนการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่งเท่าเทียม  และเมื่อวานน้ี ผมไดพ้บกบั

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การหารือในทุกมิติ ทาํความเขา้ใจกนัเป็นอยา่งดียิง่ 

มาตรการการกระตุน้เศรษฐกิจ สาํหรับปัญหาเศรษฐกิจในช่วงน้ียงัคงเป็นเร่ืองทีทุ่กคนกงัวล เป็นที่ทราบกนัดี

อยู่แล้วว่าภาคการส่งออกของไทย ซ่ึงเราเป็นหลักในเร่ืองของรายได้ประเทศมากกว่า 60% นั้น เป็น

เคร่ืองยนต์หลกัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ยงัมีปัญหาอนัเป็นผลกระทบมาจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าทัว่โลก ล่าสุดกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศตวัเลขการส่งออกล่าสุดเดือนสิงหาคม ที่

หดตวัลงกวา่ร้อยละ 7 จากเดือนเดียวกนัของปีทีแ่ลว้ ประกอบกบัภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทั้งภาคการบริโภค และ

ภาคการลงทุน ก็ยงัซบเซามาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปลายปีที่แลว้จากปัญหาทางการเมืองและสถานการณ์โลก 

รัฐบาลจึงเห็นมีเพียงภาครัฐ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือเดียวในขณะน้ีที่จะช่วยเหลือประคบัประคองเศรษฐกิจของ

ประเทศในช่วงเวลาวกิฤตเช่นน้ีต่อไปได ้

สําหรับในช่วงระยะเวลาน้ีมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือน เราจะให้ภาครัฐมาช่วยกนัเป็นตวั

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลัก ได้สั่งการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของ

งบประมาณเดิมทีก่นัไวแ้ต่ยงัไม่ไดมี้การเบิกจ่ายหรือทาํสัญญา ซ่ึงคาดว่าหากสามารถเร่งเบิกจ่ายไดเ้ร็วทนั

ส้ินปีจะช่วยให้มีเม็ดเงินเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ กว่า 160,000 ลา้นบาท และจะเป็นการสร้างงานไดอี้กจาํนวน

มาก นอกจากนั้นไดส้ั่งการใหเ้ร่งรัดทาํสัญญาจา้ง สําหรับงบลงทุนปี 2558 ให้สามารถเบิกจ่ายไดใ้นไตรมาส



แรกของปีหนา้ ทั้งน้ีเพือ่เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะทาํให้มีเม็ดเงินเขา้สู่ระบบอีกกวา่แสน

ลา้นบาท รวมแลว้ในส่วนของภาครัฐเอง หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกนั ทั้งในส่วนของการเร่งกระบวนการ

ของภาครัฐ การตรวจสอบความโปร่งใส และในส่วนของการจา้งงานและการทาํสัญญาของภาคเอกชน ก็จะ

ทาํใหมี้เมด็เงินเขา้กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศในปีน้ี และในตน้ปีหนา้ รวมกนักวา่ 250,000 ลา้นบาท 

อยา่งไรก็ตาม ไดก้าํชบัให้ทุกหน่วยงานไดพ้ิจารณาถึงความจาํเป็นและความสําคญัอย่างรอบคอบ จดัลาํดบั

ความเร่งด่วน ควบคู่ไปดว้ยกบัการใหพ้ี่น้องเกิดความมัน่ใจในเร่ืองของความโปร่งใส ตลอดยะยะเวลาที่ผา่น

มา ในทุกยุคทุกสมัยนั้ น มักจะมีคาํกล่าวว่าเวลาเราอัดฉีดเม็ดเงินลงไปเพื ่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ก็

เหมือนกบัการให้ขนม แต่มกัจะไม่ถึงมือพีน่อ้งประชาชนทั้งช้ินหรือทั้งกอ้น สุดทา้ยแลว้พี่นอ้งประชาชนก็

ไดรั้บแต่เปลือกหรือส่วนนอ้ย แต่ในคร้ังน้ีผมจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่อขนมกินกลางทาง ก่อนถึงมือพีน่อ้ง

ประชาชนโดยเด็ดขาด ทุกหน่วยงาน ทุกระดบั ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตอ้งช่วยกนัเฝ้าระวงั 

นอกจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายแลว้ มาตรการกระตุน้ในคร้ังน้ี จะส่งเสริมให้ในเร่ืองการจา้งงานในทอ้งถ่ิน 

และโครงการลงทุนทอ้งถ่ินท่ีอาจจะมีมูลค่าไม่มากนกั แต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ี หากทาํได้

จะช่วยยกระดบัความเจริญในทอ้งถ่ินได้อย่างต่อเน่ืองไปในระยะยาว เช่น โครงการจา้งงานเกษตรกรใน

ทอ้งที่ ซ่ึงในช่วงฤดูแล้งไม่สามารจะทาํการเกษตรได ้มาช่วยกนัขุดลอกคูคลอง ใช้แรงงานเพื่อแก้ปัญหา

ระบบชลประทานในทอ้งถ่ิน มีหลายอยา่งท่ีจา้งงานได ้โครงการลงทุนเพื่อซ่อมแซมสาธารณูปโภคพื้นฐานท่ี

สําคญั อนัน้ีก็อยากจะให้ใช้ผูที้่เรียนเทคนิค ช่างกล อะไรต่าง ๆ ไปช่วยดว้ย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคญั

ในเร่ืองของการพฒันาทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของการทาํนุบาํรุง บูรณะเส้นทาง การซ่อมแซมอาคารเรียน 

และโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ิน การสร้างบา้นพกัให้แก่เจา้หนา้ที่สาธารณสุขให้

ใกล้กบัโรงพยาบาลที่ยงัขาดแคลนอยู่ สถานีอนามยัเพือ่จะให้ประชาชนในทอ้งถ่ินได้สามารถเขา้ถึงการ

รักษาพยาบาลได้โดยง่ายและทัว่ถึง ซ่ึงมาตรการเหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมการจา้งงานในทอ้งถ่ินให้เป็นการ

ลงทุนกระตุน้เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินเพิ่มเติมอีกไดป้ระมาณกวา่ 2 หม่ืนลา้นบาท 

สําหรับมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจในคร้ังน้ี หากทุกฝ่ายร่วมมือกนัอยา่งรอบคอบรัดกุม ก็จะช่วยให้ประเทศ

สามารถขบัเคลื่อนต่อไปได้ในช่วงเวลาวิกฤติเศรษฐกิจทัว่โลกในขณะน้ี อย่าตื่นตระหนก เราต้องมีสติ 

เหมือนคาํพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราจะตอ้งมีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ปฏิบติั ตลอดเวลา เอา

วกิฤติมาเป็นโอกาส ถือวา่เป็นการทา้ทาย ทุกภาคส่วนช่วยกนักาํกบั ช่วยกนัตรวจสอบ ไม่ใหเ้กิดปัญหาทุจริต

คอร์รัปชัน่ ถา้พบรายงานเขา้มา หรือเราจดัคณะกรรมการไปตรวจพบเองก็จะรีบลงโทษโดยเร็ว 

ขณะน้ีรัฐบาลไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบดูแลแลว้ โดยจะเชิญผูเ้กี่ยวขอ้งทุกภาคส่วน ไม่วา่จะ

เป็นองคก์รต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งสมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เขา้มาร่วมช่วยกนัดูแลในเร่ือง

น้ี 

อย่างไรก็ตาม อย่าให้โครงการเหล่าน้ีชักช้า เสียเวลา เพราะเราต้องการขับเคลื่อน แต่ต้องโปร่งใส 

เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งเร่งรัดในการดาํเนินการตรวจสอบใหไ้ดโ้ดยเร็ว ไม่ตอ้งกลวัถา้ท่านทาํสุจริตแลว้ ท่าน

ทาํไปเลย เราตรวจสอบที่หลังหลังจากทาํแล้วก็ได้ แต่ถ้าผิดก็ต้องลงโทษ หยุดการดําเนินการทั้ งส้ิน 

เพราะฉะนั้นอยา่ไปเช่ือในคาํแอบอา้งต่าง ๆ จากใครก็ตามท่ีอา้งวา่ คสช. อา้งวา่รัฐบาล อา้งวา่ผม หรือใครสั่ง

มาให ้ไม่มีทั้งส้ิน ขอใหต้รวจสอบและก็ใหย้นืยนัมาท่ีรัฐบาลดว้ย ถา้หากวา่มีคนแอบอา้งเหล่านั้น 



ในเร่ืองของการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผูมี้รายไดน้้อย คือมีเกษตรกรหลายอย่าง หลายประเภท 

วนัน้ีที่เดือดร้อนมากที่สุดวนัน้ีก็คือชาวนา คนละประเภทกบัอีกของประเภทอืน่ ๆ เราก็ดูแลทุกประเภทอยู่

แลว้ แต่วนัน้ีเราดูวา่ในระยะเวลาอนัใกลมี้อะไรอยูบ่า้งก็เป็นประเภท ประเภทไป 

วนัน้ีในส่วนของชาวนา เราถือวา่เป็นกระดูกสันหลงัของชาติ ของประเทศมีเป็นจาํนวนมาก และก็เขา้ไม่ถึง 

ไม่มีรายไดที้่เพียงพอ ผมตรวจสอบจากบญัชีธนาคารของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บางคนยงัไม่มี

เงินเขา้เลย ไม่เคยมีการโอนเงินเขา้เลย เพราะว่าเป็นเจา้ของพื้นที่จาํนวนน้อย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็

ขาย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ขายไม่ไดม้ากนกั อาจจะใชท้าํกินไดอ้ะไรไดแ้ลว้เหลือขายนิดหน่อย ซ่ึงที่

ผา่นมาแทบจะไม่มีเงินเลย เราก็เป็นห่วงคนเหล่าน้ีวา่จะอยูไ่ดอ้ยา่งไร จะบริโภคอะไรกนัไดอ้ยา่งไร ทั้งสินคา้

อุปโภคบริโภคจะนาํเงินมาจากที่ไหน เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กาํลงัดาํเนินการปรับการดูแลคนเหล่าน้ีด้วย 

พร้อม ๆ ไปกบัเกษตรกรประเภทอ่ืน ๆ ดว้ย 

ขณะน้ีรัฐบาลยงัอยูร่ะหวา่งการจดัการกบัปัญหาจาํนวนขา้วท่ีอยูใ่นสตอ๊ก ท่ีผา่นจาํนวน 18 ลา้นตนั ขณะน้ีอยู่

ในขั้นการตรวจสอบการระบายขา้วอยู่ก็ใกลจ้ะเสร็จเรียบร้อยแลว้ภายในเดือนน้ี และก็เรามีแผนการในการ

ระบายขา้วโดยคณะอนุกรรมการ โดยกระทรวงพาณิชยด์ว้ย เราจะระบายขา้วเฉพาะในส่วนที่ไม่เป็นปัญหา 

ไม่มีความผิด ไปตามกระบวนการยุติธรรม ว่าจะตอ้งตรวจสอบกนัตรงไหนไม่ครบ ตรงไหนไม่สมบูรณ์ 

ตรงไหนเส่ือมสภาพ ตรงไหนมีปัญหาเร่ืองการทุจริตก็ตอ้งเก็บไวก่้อน แต่ทั้งหมดตอ้งมีหลกัฐานชัดเจน 

ส่วนใดที่เรียบร้อยส่วนใดที่มีสภาพดี เราก็จะขายให้ไดต้ามราคา ทั้งน้ีเพือ่จะควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพ

และตอ้งรองรับราคา รองรับในส่วนของผลผลิตในกรอบใหม่น้ีดว้ยก็ใกลที้่จะเก็บเกี่ยวแล้วในช่วงหน้าน้ี 

เพราะฉะนั้นทาํอยา่งไรจะไม่เกิดผลกระทบโดยรวมต่อกนั เพราะฉะนั้นเราคาดวา่จะมีการจดัการระบายขา้ว

ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตอ้งใชเ้วลาถึง 3 ปีนะครับ 

ขณะน้ีรัฐบาลก็ไดด้าํเนินการเจรจาหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม เช่น อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ และกาํลงัอยูใ่นระหวา่ง

การเจรจา  กบัอิหร่านดว้ย ก็จะมีการหารือในช่วงเดือนพฤศจิกายน คาดวา่ปีน้ีถา้เป็นไปไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา

อะไรเลย ทุกอย่างเป็นไปตามกติกาตามสัญญาอะไรต่าง ๆ ทั้งหมดน้ี เราอาจจะสามารถส่งออกขา้วไดถึ้ง

ประมาณ 11 ลา้นตนั อีกคร้ัง พร้อมทั้งไดส้ั่งการให้กระทรวงพาณิชยเ์ร่งตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาของผู ้

ส่งออกอีกทางหน่ึง เพื่อช่วยลดอุปสรรคที่มีมาอย่างต่อเน่ืองและเร่งกระบวนการส่งออกขา้วให้เป็นไปได้

อยา่งราบร่ืนมากข้ึน 

จากปัญหาขา้วคา้งสต๊อกจากโครงการจาํนาํขา้วน้ี อยากให้พีน่้องประชาชนไดเ้ขา้ใจว่า  ประเทศไทยนั้น

ไม่ไดเ้ป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ เพราะฉะนั้นผลผลิตของขา้วของเรานั้น เมื่อเทียบกบัผลผลิตทั้งโลกแลว้คิด

เป็นสดัส่วนเพยีงร้อยละ 4 ของทั้งโลกเท่านั้น ถึงแมจ้ะส่งมากเป็นอนัดบัหน่ึงก็ตาม ประเทศไทยไม่สามารถ

จะไปกาํหนดราคาในตลาดโลกได ้จาํเป็นตอ้งปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดอยา่งแทจ้ริง เพราะฉะนั้น

มาตรการที่รัฐบาลจะนาํเขา้มาใชใ้นการแทรกแซงราคานั้น ไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมและจะเป็นปัญหาผิด

ขอ้ตกลงทางการคา้และเป็นปัญหาหน้ีสาธารณะของประเทศอย่างมากในอนาคตต่อไป อยา่งเช่นในอดีตที่

ผา่นมา วนัน้ีก็ยงัมีเพิ่มปริมาณหน้ีสาธารณะมากข้ึนจนทาํให้เราไม่สามารถใชง้บประมาณไปทาํอยา่งอ่ืนได้

มากนกั 



อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของพี ่น้องชาวนา  ซ่ึงเวลาน้ีก็ใกล้หน้าการเก็บเกี่ยว

แลว้  เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะไม่เขา้ไปแทรกแซงราคาโดยทั้งน้ีจะปล่อยให้เป็นไปตามกลไก

ตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือใหพ้ี่น้องชาวนาผูมี้รายไดน้อ้ยสามารถปรับตวัได ้จากการปรับเปล่ียนระบบการ

จาํหน่ายข้าวในคร้ังน้ีนั้ น รัฐบาลเห็นถึงความเดือดร้อนก็มีแนวทางช่วยเหลือทางการเงิน เรียกว่าเป็น

มาตรการช่วยเหลือดีกว่า ทางการเงินเพือ่จะแบ่งเบาภาระในหน้าการเก็บเกี่ยวขา้ว  ให้มีการปรับตวัและ

เปลี่ยนวิถีการจาํหน่ายขา้วให้เขา้กบักลไกของตลาด และก็สามารถพึ่งตนเองไดใ้นอนาคต รัฐบาลไดมี้มติ

ผา่นคณะรัฐมนตรี (ครม.) วา่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผูมี้รายไดน้อ้ย มีที่ทาํกินขนาดเล็กโดยจะจดัสรร

เงินจาํนวน 1,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะนาปีเท่านั้น 

ตามที่ฝ่ายเศรษฐกิจเสนอมา นาปรังนั้นคงไม่ได้ เพราะปัญหาเร่ืองนํ้ ามีอยู่และยงัได้ส่ังการให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความรู้ ความช่วยเหลือในเร่ืองเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์และก็อยากให้พี่

น้องชาวนาไดด้าํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รัฐบาลเองก็จะพยายามดูแลในเร่ืองของการ

บริหารจดัการนํ้ าทั้งระบบ เพือ่ให้สามารถผลิตขา้วที่มีคุณภาพและกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

ย ัง่ยนืและก็ปรับทั้งอุปสงค ์อุปทานใหส้มดุลกนัเพื่อราคาขา้วจะไดสู้งข้ึนในอนาคตดว้ย 

สําหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในปัจจุบนันั้นเราได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา ได้อนุมติังบ

เพิ่มเติมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจดัการแข่งขนั ASIAN BEACH GAME ในห้วง 14-23 

พฤศจิกายน 2557 ณ จงัหวดัภูเก็ต ที่จะมีการเพิ่มชนิดกีฬาจากเดิม 13 ชนิดกีฬา เป็น 28 ชนิดกีฬา ตามคาํขอ

ของคณะกรรมการ OLYMPIC COUNCIL OF ASIA  คาดวา่จะมีผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัประมาณ 3,000 คน

เศษ ๆ  จาก 45 ประเทศ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวในพื้นท่ีได ้ เราจะมีการถ่ายทอดสดการ

แข่งขนัไปทัว่โลก เพื่อโปรโมทการท่องเทีย่วของไทย ขอให้พีน่อ้งประชาชนชาวไทยร่วมกนัเป็นเจา้ภาพท่ีดี 

อาํนวยความสะดวกแก่นกักีฬาและนกัท่องเที่ยว ช่วยกนัดูแลนกัท่องเที่ยวให้เกิดความประทบัใจ ทั้งน้ีจะขอ

ความร่วมมือจากนกัธุรกิจ และผูป้ระกอบการรายใหญ่มาช่วยรัฐดว้ย 

นอกจากนั้น ผมเห็นพี่นอ้งมีความสุขข่ีจกัรยานออกกาํลงักาย ผมดีใจอยากใหป้ระชาชนนั้นให้ความสนใจกบั

การขี่จกัรยานใหม้ากข้ึน เป็นการออกกาํลงักายที่ดี ดีมากไม่วา่จะเป็นการเดินทางประจาํวนัหรือเพียงแค่ออก

กาํลงักายก็ รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนบัสนุนให้ วนัน้ีก็เห็นมีการจดัการแข่งขนัจดัการรวมกลุ่มกนั

มากมายหลายพื้นท่ี เราก็จะเร่งส่งเสริมให้มีเส้นทางจกัรยานที่ปลอดภยั ให้ผูข้บัขี่มากข้ึนให้ทัว่ถึงทุกภูมิภาค 

ซ่ึงเราก็อาจจะสามารถเช่ือมโยงใหเ้กิดเส้นทางจกัรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเท่ียว ออกกาํลงักายอะไรก็

แลว้แต่  ไม่วา่จะเป็นการท่องเท่ียวเพื่อผจญภยัอยา่ง Mountain Bike หรือ การขี่จกัรยานเพือ่ชมเมือง หรือเชิง

อนุรักษ์ ไม่ทาํลายธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และก็จะช่วยประเทศลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษและรักษา

ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึงดว้ย อนัน้ีขอใหมี้ในพื้นทีทุ่กจงัหวดัและทุกพื้นที่ ฝากท่านผูว้า่ราชการ ขา้ราชการ

ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกนัไปจดั กระทรวงมหาดไทยยงัคงเป็นหลกัในเร่ืองน้ี 

ในเร่ืองของกฎหมาย มีกฎหมายเป็นจาํนวนมากตอ้งปรับปรุงแก้ไข ทั้งความทนัสมยั ลดความเหล่ือมลํ้ า 

ส่งเสริมใหส้ังคมดีข้ึน  และการปรับปรุงท่ีตอ้งดาํเนินการใหส้อดคลอ้งตามหลกัสากล  ในท่ีประชุม ครม. วนั

องัคารทีผ่า่นมา ไดส้ั่งการ ให้กระทรวงต่าง ๆ ไปพิจารณาจดัลาํดบัความสําคญัความเร่งด่วนของกฎหมายวา่

ควรจะเร่งผลกัดนัอะไรก่อน อะไรหลงัให้สอดคลอ้งกบัที่ว่าเราจะทาํทนัที ทาํต่อเน่ือง ให้ย ัง่ยืนตอ้งทาํให้

รวดเร็ว เน่ืองจากรัฐบาลมีเวลาจาํกดั กฎหมายเร่งด่วนมากมาย 



ในส่วนที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมติัไปแล้วในสัปดาห์น้ี ได้แก่ พระราชบญัญติัส่งเสริมการบริหารจดัการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  ซ่ึงกฎหมายน้ี ผมว่ามีความสําคญัมากต่อชาวบา้นชาวประมงริมชายฝ่ังที่มี

ผลกระทบจากนายทุนที่มีการนาํเรืออวนลากขนาดใหญ่ เขา้มาทาํการประมงในพื้นที่ริมชายฝ่ัง ซ่ึงส่งผลให้

ทรัพยากรริมชายฝ่ังเสียหาย ก่อใหเ้กิดมลพิษ ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะแนวปะการัง ซ่ึงมีความสําคญัต่อ

ระบบนิเวศน์ทางทะเล   นอกเหนือจากการผ่านร่างกฎหมายดงักล่าวแลว้  รัฐบาลจะส่งเสริมโครงการ

แกปั้ญหาชายฝ่ังไทยถูกกดัเซาะ และมีการฟ้ืนฟูป่าชายเลนเสียหายอยา่งรวดเร็ว  โดยให้ชาวบา้นในทอ้งถ่ิน

ไดมี้ส่วนร่วมในการดูแลรักษาชายฝ่ัง  การทาํแนวไมไ้ผเ่พือ่ลดแรงกดัเซาะของคล่ืน และการปลูกป่าโกงกาง

เพิ่มเติม จะตอ้งมีแนวกาํบงัคลื่นดว้ยไม่อย่างนั้นปลูกไปก็ตายหมด เพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเร่ืองการใช้

ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ การจา้งงานในพื้นที่ การใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่า  สร้างรายไดใ้ห้กบั

ประชาชนในพื้นท่ี 

นอกจากน้ี  สาํหรับการส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เรามุ่งเน้นการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

อาํนวยความสะดวกให้กบัพี่นอ้งประชาชนและสร้างความน่าเช่ือถือต่อระบบการปฏิบติังานของหน่วยงาน

ราชการ รัฐบาลไดผ้ลกัดนักฎหมาย ร่างกฎหมาย 2 ฉบบั ไดแ้ก่ ร่างพระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ ร่างพระราชบญัญติัมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงคงจะช่วยอาํนวยความสะดวกแก่พีน่้องประชาชนในการลดระยะเวลาในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ควบคู่ไปกบัมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ในเร่ืองของการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ในส่วนของการปรับปรุงระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการ ทีไ่ดมี้การดาํเนินการไปแลว้ เมือ่วนัที่ 30 กนัยายน 2557 ที่ผ่านมาไดมี้การ

ประชุมร่วมกนัระหวา่งสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบญัชีกลาง องคก์รต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย) และโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการประเมินความเส่ียงดา้น

จริยธรรมในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ได้มีการเชิญผูป้ระกอบการภาคเอกชนทีมี่ประสบการณ์ในการทาํ

ธุรกรรมกบัภาครัฐมาเขา้ร่วมเสนอความคิดเห็น เพื่อนาํไปประมวลผลร่วมกบัขอ้คิดเห็นท่ีไดรั้บจากภาคส่วน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่นของรัฐบาล นกัวิชาการ ทั้งน้ี เพือ่จะนาํผลที่ไดรั้บไปพิจารณาปรับปรุงกระบวนการ

หรือมาตรฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป 

จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกาํกบัดูแลรัฐวสิาหกิจ หรือซุปเปอร์บอร์ด ในสัปดาห์ที่ผา่นมานั้น 

ผมไดอ้นุมติัแนวทางการนาํกระบวนการเพิ่มความโปร่งใส มาใชใ้นโครงการก่อสร้างและโครงการจดัซ้ือจดั

จา้งของรัฐวิสาหกิจ ไดแ้ก่ กระบวนการที่มีการตรวจสอบความโปร่งใส ของโครงการก่อสร้างที่เป็นสากล 

เรียกว่า COST ตั้งแต่ขั้นตอนจดัทาํความต้องการ หรือทีโออาร์ การจดัซ้ือจดัจา้ง และการส่งมอบงาน 

กระบวนการตามข้อตกลงสัญญาคุณธรรม integrity pact ที่ให้ประชาชนและผูเ้ชี่ยวชาญอิสระเข้ามา

ตรวจสอบในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง ทั้งน้ี จะเร่ิมนาํร่องมาใชก้บัโครงการจดัหารถเมล์ NGV ของ ขสมก. 

โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามบินสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และ

โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีนํ้ าเงินของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และเร่ือง

อ่ืน ๆ อีกต่อไป 



เร่ืองการปฏิรูปปรองดอง ในเร่ืองของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ผมขอขอบคุณหน่วยงาน นิติบุคคล 

องค์กร ที่ไดเ้สนอผูส้มคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปมากกว่า 7,000 คน ผมมัน่ใจว่าทุกท่านนั้น มีความ

ตั้งใจเขา้มาช่วยเหลือประเทศชาติ และมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศอยา่งแทจ้ริงในดา้นต่าง ๆ เพื่อให้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขนั้น ไดมี้ความเหมาะสมกบัสภาพ

สังคมไทย  มีระบบการเลือกตั้งทีสุ่จริตและเป็นธรรม มีกลไกป้องกนัและขจดัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทีมี่ประสิทธิภาพ ขจดัความเหล่ือมลํ้าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อยา่งไรก็ตาม เราคง

ไม่สามารถจะเลือกทุกคนเขา้มาในส่วนของสภาปฏิรูปไดท้ั้งหมด แต่ผมไดส้ั่งการไปแลว้และยืนยนัว่าจะ

พยายามหาวิธีให้ทุกคนและทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทยอนัเป็นที่รักยิ่งของพวก

เราทุกคนนั้น ให้ไดม้ากที่สุด ก็ขอให้ทุกท่านไดต้ระหนกัถึงผลประโยชน์ของชาติและพีน่้องประชาชนเป็น

หลัก ผมไม่ต้องการมุ่งหวงัส่ิงใด ๆ จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผมต้องการให้ทาํหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด 

เพราะฉะนั้นจะตอ้งหลีกเล่ียงการกระทาํใด ๆ ที่อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ การทะเลาะเบาะแวง้ เราผ่านเวลา

ช่วงนั้นมาแลว้ ประเทศไทยมีความเสียหายมามากพอแลว้ อยา่กลบัไปอีกเลย ช่วยกนัคล่ีคลาย ช่วยกนันาํพา

บา้นเมืองไปสู่ความสงบสุขความ เจริญรุ่งเรือง เพื่อลูกหลานของเราดีกวา่ 

เร่ืองขอความร่วมมือ เร่ืองอืน่ ๆ 

เร่ืองการจดัระเบียบสังคม การปราบปรามผูมี้อิทธิพล ไดส้ั่งการให้กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตาํรวจ

แห่งชาติ และส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้งไดไ้ปกาํกบัดูแลกวดขนักลุ่มมาเฟีย  ผูมี้อิทธิพลต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ที่

พยายามจะเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ ผูป้ระกอบอาชีพหารายได้โดยบริสุทธ์ินั้นเดือดร้อน ทั้งในเร่ืองของ

วินรถตู ้รถจกัรยานยนต์ บ่อนการพนนั โดยให้มีการป้องกนัปราบปราม เฝ้าระวงัผูมี้อิทธิพลเหล่านั้นไม่ให้

กลบัเขา้มาอีก มาแสวงหาผลประโยชน์จากคนจน คนรายไดน้อ้ยไดอี้ก ไม่เป็นการแกไ้ขปัญหาแบบลกัษณะ

ไฟไหมฟ้าง ตอ้งทาํต่อไป สร้างระเบียบ สร้างความเขา้ใจ สร้างความเคยชินวา่ เราจะเป็นระเบียบกนัอยา่งไร 

เพราะฉะนั้นชุมชน ประชาชน  ตอ้งมีส่วนร่วม เราขอเนน้ตรงน้ี 

การแกปั้ญหาที่มีความย ัง่ยืนนอกจากนั้น เราจะตอ้งขอความร่วมมือและความเขา้ใจ เห็นใจกบัเจา้หนา้ที่ดว้ย 

ชั้นผูน้้อยไม่ว่าจะเป็นตาํรวจหรือทหารที่ตอ้งทาํหน้าที่ในการรักษากฎหมาย บงัคบัใช้กฎหมาย จะตอ้งลด

อคติความหวาดระแวงระหว่างกนั ไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั สําหรับเจา้หนา้ที่ไม่ดี เจา้หน้าที่ที่ทาํผิด เรียกรับ

ประโยชน์ ซ่ึงผมคิดวา่เป็นส่วนน้อยมาก เราก็ตอ้งช่วยกนัเป็นหูเป็นตา ไม่ให้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนอีกในสังคม

ของไทยเรา เราอยากใหทุ้กคนเขา้ใจวา่ เจา้หนา้ที่ส่วนใหญ่นั้น ปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเสียสละ ทุ่มเท อยา่ไป

เหมารวมวา่ เจา้หนา้ท่ีทุกคนนั้นไม่ดีไปทั้งหมด สร้างความรัก ความนบัถือระหวา่งกนัดีกวา่ ทั้งน้ี ผมไดม้อบ

นโยบายกบัผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติท่านใหม่ไปแลว้ ขอให้ดาํเนินการในเร่ืองของการสร้างความเช่ือมัน่

ใหป้ระชาชนนั้น รักตาํรวจ และเช่ือฟังในการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นธรรม 

สําหรับนกัข่าวส่ือมวลชนผมไม่เคยไปปิดกั้นอะไรท่านอยูแ่ลว้ เคารพให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เพราะฉะนั้น

การบริโภคขอ้มูลข่าวสาร ในเร่ืองการติดตามข่าว สถานการณ์บ้านเมือง ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์  ทั้ง

กระแสประชาธิปไตย แลว้ก็ท่านเป็นผูที้่มีบทบาทในการนาํขอ้เท็จจริงมาสู่สายตา แลว้ก็ให้ประชาชนนั้นมี

ความเขา้ใจก็คือ พวกท่านนั้นเองคือ ส่ือมวลชน เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ท่านเป็นกลไกสําคญัที่จะช่วยพฒันา

สังคมด้วย สังคมจะเป็นปกติได้ เพราะฉะนั้นท่านก็ตอ้งดาํรงเกียรติยศ ศกัด์ิศรี ความเป็นกลาง เสนอข่าว

ขอ้เทจ็จริง ท่ีมีการตรวจสอบมาพอสมควร ปราศจาก “ขอ้คิดเห็น” เป็นอคติ ถา้ดีก็วา่ดี ไม่ดีท่านก็บอกมา เรา



ก็จะแกไ้ข เพราะฉะนั้นหากไปช้ีนาํก็เกิดความเขา้ใจผิดอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการเสนอลกัษณะเสนอดา้น

เดียว เพราะว่าปัจจุบนัเทคโนโลยีทางการส่ือสารกวา้งขวาง รวดเร็ว ในเร่ืองของโซเชียลมีเดียเช่นกนั ก็มี

ปัญหามาโดยตลอด วนัน้ีก็ไม่ทราบใครบา้งเขียนเขา้มา ทาํให้สังคมเกิดความวุน่วายเกลียดชงักนัอยู ่ยงัมีอยู ่

เราก็ดาํเนินการไปอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการใชก้ฎหมายต่าง ๆ ซ่ึงเราไม่อยากทาํ ในส่วนของส่ือ 

เพราะฉะนั้นส่ือจะตอ้งส่ือสารขอ้มูลหลกั ๆ เขา้มาในสังคมให้ทราบในส่วนท่ีดี ส่วนท่ีไม่ดีก็จะแนะนาํมาจะ

ให้เราแก้ไขอะไร ส่วนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อไป ส่วนที่กาํลงัแก้ไขให้ดี ท่านก็นาํเสนอมาว่า ได้ทาํแล้ว แต่

ทั้งหมดน้ีใครจะรักษาได้ตอ้งหลายช่วงที่ต้องต่อกนัไป เพราะฉะนั้นจะตอ้งมีสติ ทั้ งผูท้าํ ส่ือ และผูเ้สพ 

ผูอ่้าน 2 ประการ คือ (1) การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร จากหลากหลายแหล่งที่มา ต่างคนต่าง

ไปนาํมา แลว้ก็ไม่ตรงกนั เสร็จแลว้ก็สร้างความรู้ผิด ๆ ไปไม่ได ้และ (2) เร่ืองการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ของผูท่ี้ใหข้่าวมา ผูน้าํเสนอ จะตอ้งมีความเป็นกลางและตรวจสอบจนมัน่ใจแลว้ ก็จึงจะเผยแพร่ขอ้มูลต่อไป 

อาจจะตอ้งใช้เวลาจาํกดั รวดเร็ว ตอ้งทนักบัการเพือ่การพาณิชยข์องท่านดว้ย ท่านตอ้งระมดัระวงั เพื่อเป็น

ประโยชน์และสร้างความรู้สร้าง ความสงบเรียบร้อยให้กบัสังคมต่อไป  เพราะวา่บางคร้ังขอ้มูลที่ท่านไดม้า

จากไปหาแหล่งข่าวระดบัล่างมา หรือในหน่วยนั้น หน่วยน้ีมา บางทีเป็นขอ้มูลของระดบัเด็ก ๆ ระดบัผู ้

ปฏิบติั บางทีเขาไม่ทราบว่า ภาพใหญ่คืออะไรที่เราทาํ ทั้ งภาพเป็นภาพที่ตอ้งต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเป็น

ยุทธศาสตร์ บางทีเด็ก ๆ ไม่เขา้ใจ เพราะถา้ไปถามเชิงปฏิบติัเขาก็จะรู้ในส่วนของเขาเอง น้ีเป็นระบบการ

ทาํงานอยูแ่ลว้ ขอให้ตรวจสอบผูบ้งัคบับญัชา ผมไม่เคยปิด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ไม่ปิด เพราะเราไม่มี

การหวงัผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะฉะนั้นทาํไมตอ้งปิด เร่ืองอะไร อยากรู้อะไรให้ถามมา เราก็จะมี

เจา้หนา้ที ่มีคนช้ีแจงที่รู้ดีพดูไป ผมเองก็จะพูดในรายละเอียดให้นอ้ยลง เพราะวา่ในส่วนของการปฏิบติั การ

ขบัเคล่ือนนั้น เป็นเร่ืองของกระทรวง ทบวง กรม รัฐมนตรีต่าง ๆ ปลดักระทรวง อะไรเขาทาํกนัต่อเน่ืองกนั

ไปหมด เพราะฉะนั้นตอ้งเป็นทอด ๆ ออกไป ถามใหถู้กจุดดว้ย 

เพราะฉะนั้น ในเร่ืองของการเสริมการปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐนั้น ตอ้งขอความร่วมมือองคก์รภาค

ประชาสังคม NGO สิทธิมนุษยชน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศดว้ย วา่เร่ืองอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ที่มีคน

ร้องเรียนเขา้ไปแลว้นั้น ขอให้พิจารณาตรวจสอบขอ้เท็จจริง การดาํเนินงานของรัฐก่อน และเราก็พร้อมจะ

อธิบาย พร้อมจะแกไ้ขต่าง ๆ ทั้งหมด เพราะเรารู้หนา้ที่ของเราดี เราจะไม่ทาํอะไรให้เสียหายอยูแ่ลว้ โดยไม่

จาํเป็นอยูแ่ลว้ หลีกเล่ียงอยูแ่ลว้ คราวน้ีพอไม่ทาํ พอปล่อยปละละเลยไปบา้ง อะไรไปบา้ง ก็แรงข้ึน ๆ แลว้เรา

ก็ทาํงานไม่ได ้ตอ้งเห็นใจเรา เพราะฉะนั้นขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบ แล้วก็ดูแลเจา้หน้าที่รัฐบา้ง ให้

กาํลงัใจเขาบา้ง มีมุมมองแนวคิดที่มองในผลประโยชน์ในภาพรวม วตัถุประสงค์ท่ีเราตอ้งการ ประเทศชาติ

เราตอ้งการอะไร เพราะฉะนั้นท่านเสนอให้ครอบคลุมประเด็นในทุกมิติ การรับเร่ือง ร้องเรียนต่าง ๆ ก็ตอ้ง

ฟังเหตุ ฟังผลวา่ จริงไม่จริง ใช่ไม่ใช่ พอสรุปมาก่อน แลว้ก็เป็นปัญหาทุกที ก็มีคนรับไดรั้บไม่ไดข้ึ้นมาอีก 

ในสังคมไทยนั้น ถือว่าเป็นโชคดี เราไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลย ในสังคมไทยปัจจุบนัมีผูรู้้เป็นจาํนวนมาก ใน

ทุกภาคส่วน ถ้าหากพวกเราดึงคนเหล่าน้ีข้ึนเป็นพลังแฝงทั้งหมด ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพวกมาใช้ จะเกิด

ประโยชน์มหาศาลให้กบัประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งรวมกนัให้ได ้ส่ือมวลชนทุกช่องทาง ถือเป็น

ช่องทางการติดต่อส่ือสารกบัภาครัฐที่ดีที่สุด ที่จะนาํการรับรู้ไปสู่ประชาชนให้ได ้ที่เราเปิดช่องทางไวแ้ลว้ 

อนัแรกคือ สายด่วนรัฐบาล Hot Line : 1111  หรือ www. 1111  และช่องทางท่ี 2 คือ ศูนยด์าํรงธรรม Hot 

Line : 1567 “Smile Line” โครงการพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพือ่สร้างรอยยิม้ให้กบัประชาชน ทุกคนคง



อยากไดร้อยยิ้มกนัทั้งนั้น ไม่ใช่มาเข่นเข้ียวเค้ียวฟันใส่กนั โมโหกนั โกรธกนัอยูต่ลอดเวลา วนัน้ีตอ้งสร้าง

รอยยิม้ใหก้นั 

ในช่วงน้ี สภาพอากาศเป็นช่วงจะเปล่ียนฤดูอีกแลว้ จากฤดูฝนจะไปสู่ฤดูหนาว ก็อาจจะทาํให้ประชาชนใน

ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอ้งประสบกบัภยัหนาวและมีผูเ้สียชีวิตอีกเหมือนทุกปีที่ผ่านมา 

รัฐบาลไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ผมเองก็ห่วงใย คือเราห่วงใยล่วงหน้าอยู่แลว้ เรารู้วา่จะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต เรา

ตอ้งเตรียมการเฝ้าระวงั แจง้เตือน ติดตาม เตรียมตวัไวก่้อน เพราะถา้เราไม่เตรียมตวัข้ึนมา วนัหน้าพอเกิด

ข้ึนมาก็ตื่นตระหนก แล้วก็มีการบาดเจ็บมีการสูญเสียมากมายในทุก ๆ เร่ือง ฉะนั้ นปีน้ีต้องเตรียมการ

ล่วงหนา้ ส่วนราชการทุกส่วนราชการตอ้งเตรียมการในเร่ืองของการติดตามสถานการณ์ แจง้เตือน การเกิด

ภยั เตรียมการช่วยเหลือประชาชนในทุกภาคส่วน ในทุกพื้นท่ีตามภยัพิบติัทีเ่คยเกิดข้ึนมาแลว้ในอดีต เช่น ฝน

ตกนํ้ า นํ้ าท่วม ฝนแลง้ จะตอ้งเตรียมตวัให้พร้อม ในเร่ืองของการเพาะปลูกพืชที่ตอ้งอาศยันํ้ ามากจะเสียหาย 

เพราะฉะนั้นนาปรัง ผมไม่แนะนาํให้ปลูกอีกเลยหนา้น้ี เพราะวา่ปริมาณนํ้ าในเขื่อนน้ีไม่เกิน 60 เปอร์เซ็นต์

ทั้งส้ิน 60 ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต ์แลว้เราตอ้งเก็บนํ้ าในเข่ือน ไม่ใช่จะปล่อยมาเกษตรกรรมไดม้ากไปเร่ือย ๆ 

เพื่อดูแลขา้ว ดูแลพืชผล จนกระทัง่เก็บเก่ียวได ้พดูง่าย ๆ 

เพราะฉะนั้นถา้ปล่อยนํ้าทั้งหมดปริมาณนํ้าในเข่ือนนอ้ย พอนํ้านอ้ย หนา้แลง้จะมีปัญหา เพราะนํ้ าทะเลจะข้ึน 

ถา้เราไม่ปล่อยนํ้ าลงมาดนันํ้ าทะเลไว ้นํ้ าทะเลก็จะเขา้มาในแผน่ดิน ทาํให้ดินเค็ม ทาํให้การเล้ียงปลากระชงั 

ปลาอะไรต่าง ๆ เสียหายไปทั้งหมด ท่านตอ้งนึกถึงคนอ่ืนเขาดว้ย ผมถึงบอกวา่ในเม่ือเราช่วยชาวนา ชาวนาก็

ช่วยผม นึกถึงคนอื่นเขาด้วย ผูป้ระกอบอาชีพ การประมงชายฝ่ัง ทั้ งการประมงในนํ้ าจืด นํ้ ากร่อย จะมี

ผลกระทบไปหมด ถา้นํ้ าเราน้อยจากเขื่อน กร่อยมาไม่พอ ก็ดนันํ้ าทะเลไม่ไหว นํ้ าทะเลก็ลึกเขา้มาในพื้นที ่

ในแผน่ดินมากข้ึน ก็ฝากไวด้ว้ย เพราะฉะนั้นเป็นห่วงนาปรัง เสียหายมาเราก็ช่วยไม่ได ้ช่วยไม่ไหว แต่ท่าน

จะตอ้งไปหาทางวา่จะทาํอย่างไร วนัน้ีไดใ้ห้กระทรวงเกษตรฯ ไดพ้ิจารณาหาทางช่วยเหลือที่วา่ ในบริเวณ

ลุ่มนํ้ าเจา้พระยากว่า 1 แสนคน ถา้หากวา่งดการปลูกขา้วนาปรังชัว่คราวจะทาํอยา่งไรกบัเขา ระหวา่งเดือน

พฤศจิกายนถึงส้ินเดือนเมษายนปีหน้า เราจะสร้างรายไดท้ดแทนให้กบัพี่นอ้งชาวนาน้ีไดอ้ยา่งไร อาจจะให้

มาช่วยในเร่ืองของการพฒันาระบบชลประทาน ขดุลอกคูคลอง คนัคลอง เจาะท่อระบายนํ้ า ขุดลอกหนองนํ้ า

ธรรมชาติ โดยใช้แรงงานบา้ง อะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี โดยจ่ายค่าแรงรายวนัไป อย่างน้อยก็มีเงินไปใช้จ่ายของ

ครอบครัวเป็นระยะเวลาหน่ึงไปก่อน แต่ถา้นํ้ ามีพอ ไม่มีปัญหา ก็ทาํได ้แต่ขอให้รอสถานการณ์นํ้ าก่อน แต่

วนัน้ี จากการประเมินหรือการติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแลง้หนา้ แลง้มากกวา่ปีที่แลว้

อีก เพราะฉะนั้นปลูกขา้วในพื้นท่ีท่ีมีนํ้านอ้ยเสียหายแน่นอน ระมดัระวงัดว้ย 

สําหรับแรงงานที่มีฝีมือ ก็จะมีค่าแรงมากข้ึนกว่าปกติก็อาจจะ 300 บาท ถา้มีค่าแรงฝีมือ น่ีคือเป็นส่ิงท่ีเรา

ตอ้งการทาํ ไม่ใช่ทาํการเกษตรอยา่งเดียวแลว้จะรวย หรือจะมีการเป็นอยูที่่ดีข้ึน ยากตามที่ผมเรียนไปแลว้วา่ 

ราคาผลิตผลการเกษตรไม่แน่นอน เพราะฉะนั้นถ้าท่านพฒันาฝีมือของท่านไปเร่ือย ๆ เป็นแรงงาน ใช้

แรงงาน ต่อไปก็เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีคุณภาพไปเรียนศึกษาต่อเพิ่ม ก็จะไปสอดคลอ้งกบัการเป็น AEC ใน

ปลายปี 2558 น้ี ท่านจะไดไ้ปพฒันาตนเอง อาจจะไปเป็นระดบั Full man ระดบัผูบ้ริหาร หรือไปแลกเปล่ียน 

ไปทาํงานต่างประเทศได ้โดยไดค้่าแรงเพิ่มข้ึน ซ่ึงเขาเรียกการพฒันาตนเองของแรงงาน 

เร่ืองค่านิยม 12 ประการนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนไดย้ึดถือเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

เพราะวา่ค่านิยม 12 ประการน้ี สอดคลอ้งกบัหลกัปฏิบติัของทุกศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม คริสต ์ฮินดู ซิกข ์อนั



น้ีจะเป็นแนวทางส่งเสริมใหส้ังคมเกิดความสงบสุข มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เผื่อแผแ่บ่งปันกนั ฝากไวด้ว้ย 

ก็คงตอ้งฝากทั้งทุกศาสนาช่วยกนัไปแพร่หลายดว้ย ในการให้คาํสอนประชาชนที่นบัถือศาสนาแตกต่างกนั

ออกไป 

ในวนัพุธหน้า วนัที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นวนัออกพรรษา  ผมเองในนามของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลก็ขอ

แสดงความชื่นชมกับพี ่น้องประชาชนทุกคนที่ต่างตั้ งใจปฏิบัติบูชา งดเหล้า งดอบายมุข ในช่วงตลอด

เขา้พรรษา ผมขออนุโมทนาในความตั้งใจของท่าน แต่ถึงจะออกพรรษาไปแลว้ ไม่ใช่ว่าออกพรรษาแลว้ ก็

กลบัมาทานมากเหมือนเดิม ถา้หยุดไดก้็หยุดไปเลย เพราะฉะนั้นหากลดได ้เลิกได ้การด่ืมสุรา หรือละเวน้

อบายมุขต่าง ๆ จะทาํใหท้่านมีสุขภาพท่ีดี ประเทศชาติก็กา้วหนา้ คนของเราก็จะแขง็แรง ไม่เป็นตวัอยา่งท่ีไม่

ดีต่อบุตรหลานต่อไปในอนาคต อนัน้ีท่านทราบอยูแ่ลว้ เพราะฉะนั้น ส่ิงไหนมีดีรัฐบาลพร้อมสนบัสนุนให้

ท่านทาํต่อไปเตม็ท่ี เพราะจะเกิดดีกบัตวัท่านและสังคม ครอบครัวสาํคญัท่ีสุด ครอบครัว ลูก เมีย ก็มีความสุข 

ช่ืนอกช่ืนใจ ขอเป็นกาํลงัใจใหทุ้กท่าน 

สวสัดี  ขอบคุณ 

………………………………….. 

 

                                                                           กลุ่มยทุธศาสตร์และแผนการประชาสัมพนัธ์ สาํนกัโฆษก 

 


