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รายการคืนความสุขใหคนในชาติ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ กลาวในรายการ
“คืนความสุขใหคนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย
วันศุกรที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 20.40 น.
-------------------------สวัสดีครับ วันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในนามของ คสช. กระผมอยากจะเรียนความคืบของการ
ทํางานในทุก ๆ ดานที่ผานมา
งานดานความมั่นคง ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม
2557 เปนตนมา มีก ารประกาศกฎอัยการศึก เราไดมีการจับกุมอาวุธปนสงคราม จํานวน 88 กระบอก
ปนเถื่อน ทั้งปนพก ปนลูกซอง ปนผลิตเอง จํานวนทั้งสิ้น 1,268 กระบอก กระสุน 7,000 กวานัด ลูกระเบิด
วัตถุระเบิด 300 กวาลูก และการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น จะยังคงเรงดําเนินการตอไป
สวนของการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกุมเครือขายกองกําลังติดอาวุธนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เกี่ ยวข องกับ การใชอ าวุ ธ สงครามมี ค วามคืบ หน า ไปมาก ป จ จุบั น ก็ไ ดสื บ ทราบตรวจสอบพบเครื อข า ย
ทั้งผูสนับสนุน ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยูหลายฝายหลายกลุมดวยกัน ทั้งในสวนของกลุมการเมือง ธุรกิจผิดกฎหมาย
เจ า หน าที่ ในสถานการณ ป กติ นั้น เราทํ า ไม ไ ดอ ย า งมีป ระสิ ท ธิภ าพเทา เวลานี้ ทั้ ง หมดนั้ น จะนํ า เข า สู
กระบวนการยุติธรรมตอไป
การประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก บางมาตราโดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของการหามออกนอกเคหะ
สถาน เราไดมีการประกาศไปแลว ทั้งหมดมีการยกเลิกไป 4 ครั้ง แลวประกาศ โดยฉบับประกาศของ คสช.
ทั้งหมดมีฉบับที่ 52, 54, 56, และ 60 รวมทั้งสิ้น 30 พื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่เปนการ
ทองเที่ยวผอนคลาย บรรเทาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของพี่นองประชาชน ปจจุบันยกเลิกไปแลว
ทั้งหมดจํานวน 25 จังหวัด และขณะนี้กําลังพิจารณาวาเราจะสามารถยกเลิกไดทุกพื้นที่หรือไม ก็จะดําเนินการ
ใหไดโดยเร็ว
ที่ผานมา ในสวนการทํางานของเจาหนาที่ เรามุงเนนการใชก ฎหมายปกติเ ปนหลัก ในดานการ
ปราบปราม การกระทํ า ผิ ด กฎหมาย อาทิ การปราบปรามเครื อ ข า ยยาเสพติ ด ขบวนการทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เรามีการบูรณาการหนวยงานความมั่นคง ทั้งตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และภาคอื่น ๆ รวมทั้งภาคประชาชนไดรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อยางไรก็ตาม กฎหมายปกตินั้น เราจะพยายามใชใหมากที่สุด และใชกฎอัยการศึก เทาที่จําเปน
ขอใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในการทํางานของเจาหนาที่ และมีการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด เพราะเรา
ทุกคนตองเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม กฎหมายมีไวทําใหสังคมนั้นอยูรวมกันได เราจะไมใชกฎหมาย
มาสรางความขัดแยง
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ความคืบหนาผลของการสรางความเขาใจใหกับบุคคลที่มีความเห็นตางหรือขัดแยงกันในสังคมที่
ผานมาในอดีต การเรียกบุคคลมารายงานตัว ไดรับความรวมมือจากบุคคลเหลานั้นเปนอยางดียิ่ง และพรอมที่
จะรวมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบรอย การปรองดองสมานฉันทเปนอยางดี นอกจากนั้น กิจกรรมใน
การสงเสริมการปรองดองของมวลชนไดดําเนินการไปแลวทั้งหมด 56 จังหวัด มียอดคนเขารวมหลายแสนคน
ในจํานวน 319 หมูบาน ในชั้นตนไดมีการพบปะพูดคุยกันอยางอิสระ ปราศจากแกนนํา การชี้นํา ทั้งนี้เพื่อใหรู
ขอเท็จจริงที่ไดอยางครบถวน
สําหรับการดําเนินงานในเรื่องของการสรางความปรองดองในระยะที่ 1 ปจจุบันนั้น จะเริ่มตั้งแตการ
ลดความขัดแยง จัดกิจกรรมใหประชาชนเขามาพบปะกัน โดยใหทุกคนไดมีโอกาสที่จะรับฟงความเห็นตาง
หรือรับฟงใหครบถวนในทุกแง ทุกมุม ที่ผานมานั้นจะฟงแตเพียงฝายใดฝายหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการ
ไววางใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง ในเรื่องของการใหความยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายแตเพียง
พอดีนั้น จะทําใหเกิดความเชื่อมั่นในระบบการยุติธรรม ซึ่งประกอบไปดวยตํา รวจ อัยการ ศาล ซึ่งทุกอยาง
ตองใชเวลา และขอความรวมมือจากประชาชนทุกคน นะครับ
สถานการณดานตางประเทศ ปจจุบันมิตรประเทศตาง ๆ ที่มีความสัมพันธที่ดีตอเรามาโดยตลอดก็
เริ่มมีทาทีที่ดีขึ้น เขาใจถึงสถานการณในประเทศไทยมากขึ้น ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ยังคงดําเนินการไป
ตามปกติ มีก ารแลกเปลี่ยน ติดตอราชการระหวางประเทศในแตละกระทรวง อาทิ การเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น ของกระทรวงกลาโหมตามคํ าเชิ ญ เดิ ม ของสาธารณรั ฐประชาชนจี น การเยื อ นประเทศ
ออสเตรเลีย ของขาราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิม กลุมนักธุรกิจประเทศตาง ๆ เชน จีน ญี่ปุน
ที่เราไดเชิญมาพบแลวมีความเขาใจมากขึ้น และก็มีแผนที่จะเชิญผูประกอบการของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
และยุโรปมาเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกลนี้ เพื่อใหทุกคนมีความเชื่อมั่น และยังคงการลงทุนในประเทศไทย
ดังเดิม หรือขยายความรวมมือมากยิ่งขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ตาม เราจะคงดําเนินการเสริมสรางภาพลักษณของไทยกับประเทศตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อเรียก
ความเชื่อมั่นในเวทีตางประเทศในทุกภาคสวน ทั้งในดานการทูต ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งภาคราชการและ
เอกชนอยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผานมาเราไดพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตไทยและกงสุล
ใหญประจําตางประเทศของไทย จํานวน 23 ทาน มอบหมายใหแตละประเทศนั้น ไดไปสรางความเขาใจ และ
เอาขอมูลขอเท็จจริง และความจําเปนในการเขาควบคุมอํานาจของ คสช. ในครั้งนี้ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน การเตรียมการดานการปฏิรูป การดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศที่เรา
ยังคงดํารงไวเชนเดิม แลวสงเสริมใหมากยิ่ง ขึ้น เนนในเรื่องของการคาเสรี การดูแลผลประโยชน ของมิตร
ประเทศทุกประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อจะเผยแพรใหมิตรประเทศไดรับทราบ
ในสวนของงานการเดินหนาเรื่องการปฏิรูป ปจ จุบันระยะที่หนึ่ง 3 เดือนแรกของเรามี ความ
คืบหนาไปมาก เราคาดหวังวาในระยะที่ส อง ซึ่งเราจะใชเวลาประมาณ 1 ป ถาไมมีปญหาแทรกซอนใด ๆ
ทั้งระยะ ที่หนึ่งที่สองก็นาจะเดินไปไดอยางที่เราตองการ ที่เตรียมการไว ซึ่งระยะที่หนึ่งวันนี้เรากําหนดไว
ชัดเจนวา เรานาจะมีรัฐบาลในเดือนกันยายน เพื่อจะไดดําเนินการขับเคลื่อนประเทศตอไป
ในสวนของสภานิติบัญญัติก็เชนเดียวกัน คงตองเกิดขึ้นมากอน พรอม ๆ กับการประกาศใชธรรมนูญ
ชั่วคราว เมื่อหลังเดือนกันยายนไปแลว ก็คือเดือนตุลาคม ที่ผมย้ําเดือนก็เพราะวามีคําถามมาโดยตลอด แลว
เมื่อไร อยางไร ผมก็เ ลยเกรงจะใชปฏิทิ นกันคนละฉบับ วันนี้นาจะใชฉบับเดียวกันแลว เพราะฉะนั้นผมขอ
ยืนยั นกับ ทานวา ตั้ง แตเ ดื อนตุ ล าคมเปนต นไปคงจะเป นการบริ ห ารประเทศในลัก ษณะเปนรั ฐบาลที่ มี
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คณะรัฐมนตรี (ครม.) แลวพยายามจะขับเคลื่อนไปในทางที่ใกลเคียงกับการบริหารราชการแบบปกติที่ผานมา
ใหไดมากที่สุด
ปจจุบันนี้ แผนตาง ๆ การดําเนินงานตาง ๆ ยังคงเปนไปตามที่วางแผนไวตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 เปนตนมา ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะประชาชนใหความรวมมือกับพวกเราเปนอยางดียิ่ง เปนกําลังใจให
เรา เสมอมา เพราะวาบางประเทศที่มีทาทีที่ยังไมเห็นชอบ หรือไม เห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้ง นี้ ผม
และคสช. เคารพในความคิดของทุกประเทศ ไมไดตอบโตประเทศเหลานั้น ความสัมพันธเหลานั้นยังคงมีอยู
และยังคงตองอยูตอไปในเรื่องของความรวมมือ และบรรยากาศที่ดีทั้งราชการ ภาคเศรษฐกิจ และประชาชน
ตองใชเวลา ใหประเทศเหลานั้นไดเขาใจ ไดศึกษาความเขาใจบริบทของสังคมไทย ปญหาของเราใหเห็นการ
ปฏิบัติงานและผลงานของ คสช. อยางแทจริง
ดานเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา เราเนนเรื่องความโปรง ใส เปนธรรม และตรวจสอบได ไดแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของ
เข า ร ว ม เพื่ อ ให ดํ า เนิ น การตรวจสอบหารื อ กํ า หนดนโยบายต า ง ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด ความโปร ง ใส คุ ม ค า
มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง คือเราจะตองใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนให
มากที่สุด เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนโดยรวม ไมใหเกิดปญหาอยางเชนที่ผานมา โครงการใดที่เรา
ตรวจสอบแลว พิจารณาวาไมเหมาะสม เราก็คงตองหยุดําเนินการ ขั้นตนนั้นเราจะตรวจสอบโครงการขนาด
ใหญวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท แลวพิจารณาถึงแผนงานตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการตอไป
หรือไม อยางไร
การตรวจสอบนั้น จะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่ไดอนุมัติดําเนินการ
ไปแลว เพื่อใหคลายความวิตก กังวล ความสงสัยของประชาชนอยางเชนที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง
ของการเบิกจายงบประมาณยังจะตองมีการระมัดระวัง เตรียมการปองกันในการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ทั้งนั้น
เราจะกลาววาใครทุจริตหรือคอรรัปชั่น ตองมีการพิสูจนยืนยัน มีหลักฐานใหชัดเจน โดยหนวยงานเจาของ
งบประมาณจะตองยืนยัน และหากเราเรงอนุมัติ จําหนาย หรือสั่งจายไปในวันนี้ โดยไมไดทําการตรวจสอบ
อาจเกิ ด การทุ จ ริ ต ในขั้ น ตอนการจั ด ทํ า ความต อ งการ หรื อ การกํ า หนด TOR ขั้ น ตอนการจั ด ซื้ อ
จัดจาง ผลกระทบที่มีตอรัฐจะมีมากมาย คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยทุกภาคสวน อาทิ สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และ
คณะกรรมการที่เพิ่มเติมโดย คสช. จัดตั้งขึ้น ยืนยันวาเราจะทําใหดีที่สุด
สําหรับ การรายงานเศรษฐกิจประจําสัปดาหของ คสช.นั้น เราไดส รุปรวมมาจากทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ แจง วามีดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโ ภคเกี่ยวกับ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยโดย รวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นเปนครั้งแรกในรอบ 14 เดือน มาอยูที่ระดับ
60.7 จากเดิม 57.7 ในเดือนเมษายน ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณภายในประเทศของเรา วันนี้มีการผอนคลาย
มากยิ่งขึ้น ผูบริโภคมีความกังวลทางการเมือง ความขัดแยง มีความกังวลลดลง คาเงินบาทมีการปรับตัว
แข็งขึ้น นัก ลงทุนในตลาดหลัก ทรัพยและตราสารหนี้มีการลงทุนในตลาดหลัก ทรัพยเพิ่มเติม เปนจํานวน
8,000 ลานบาท และ 9,000 ลานบาท ตามลําดับ แสดงใหเ ห็นถึง ความมั่นใจของนักลงทุนตาง ๆ ทั้ง ใน
แนวทางการบริหารงานดานเศรษฐกิจของ คสช. ในภาพรวมเปนอยางดี
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ในภาพการทองเที่ย วป จ จุบัน ถึง แมวา ที่ผานมา จํานวนนัก ทองเที่ยวจะลดลง ผมไมอยากให
ยอนกลับไปเมื่อ ไตรมาสที่แลว ปที่แลว วันนี้ตองยอนกลับไปกอน 22 พฤษภาคม วาสถานการณเปนอยางไร
ไมอยางนั้นเปรียบเทียบกันไมได ฉะนั้นวันนี้ตั้งแตสถานการณที่มีความขัดแยงทางการเมืองที่ผ านมา จํานวน
นักทองเที่ยวลดลงมาตามลําดับจากปญหาความขัดแยงดังกลาว วันนี้ไดปรับตัวในภาวะที่ดีขึ้น ผมยังไมอยาก
ใชคําวาปกติ เนื่องจากมีการผอนคลาย มีความปลอดภัย และสรางความมั่นใจไดมากขึ้น วันนี้เราไดหารือกับ
ทุก สวนราชการ ไดชวยกันทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ไดชวยกันเชิญ ชวนทุกประเทศผานทุก ชองทาง ไปยัง
ทุกประเทศที่มีความสัมพันธทางดานการคา ประเทศคูคา ประกอบกิจการรวมกับไทย ไดชวยกันชี้แจงเชิญชวน
ใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้น โดยเรามีขอสังเกตวาหลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ที่ผานมาจํานวนนักทองเที่ยวไดมีจํานวนมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งคงจะสรุปใหทราบตอไป
การจายเงินเยียวยาใหกับชาวนา วันนี้กาวหนาไปมาก จายเงินไปจํานวนทั้งสิ้นหกแสนกวาราย
ประมาณ เกือบ 70,000 ลานบาท คิดเปนรอ ยละ 79 คาดวาจะดํา เนินการแล วเสร็จ ใหทั นภายในวัน ที่
22 มิถุนายน 2557 ตามที่กําหนดไวเดิม
สํ า หรั บ การกํ า หนดแนวทางการช ว ยเหลื อ ในฤดู ก าลเพาะปลู ก ต อ ไป เราได จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว จะเรงรัดจัดทํามาตรการในการชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งขณะนี้
คสช. ไดประชาสัมพันธใหกับพี่นองเกษตรกรทราบมาตลอดระยะเวลาที่ผานมา ในรายละเอียดของมาตรการ
ตาง ๆ นั้น วันนี้กําลังอยูในขั้นการพิจารณาเพื่อตกลงใจและสั่งการ ซึ่งคงจะตองครอบคลุมไปถึงผลิตผลทาง
การเกษตรอื่น ๆ ดวย
เรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ําของประเทศ เรามีปญหาเรื่องน้ํามาโดยตลอด วันนี้ไดมีการ
ประชุม ทุก สวนราชการที่เ กี่ย วของในเรื่องของการบริห ารจัดการน้ํา คงไมใชพูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เปนเรื่องของการเอาแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ ฉบับ ที่ 11 มาดูวาเฉพาะเรื่องน้ําไดมีก าร
ดําเนินการมาอยางไร เราพิจารณาแลววาจะมีปญ หาในเรื่องความเปนเอกภาพ การบูร ณาการ แผนงาน
งบประมาณของทุกกระทรวงทบวง กรม ที่เกี่ยวของในเรื่องน้ํา ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร วันนี้กําลัง
ทําอยู ฉะนั้นผมคิดวาถาเราทําไดอยางนี้ ในระยะแรกป 2557 นี้เริ่มตนไดกอน จะบูรณาการไปยังแผนใหญ
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได
ผมเรี ย นว า คงไม ใช เ รื่ อ งน้ํ า อย า งเดีย ว เพราะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 กํา หนดไว ห ลายด า น
ดวยกัน ถาเราสามารถเริ่มตนไดในป 2557 ตอไปเราจะดําเนินการใหเปนทั้งแผนงานเรงดวนเฉพาะหนาที่มี
ความเดือดรอน ของประชาชน และตอไปเปนระยะกลาง ระยะยาว คือตองตอบคําถามไดวา 10 ปนี้เราจะ
แก ป ญ หาน้ํ า ได อย า งไร ทุ ก 5 ป จ ะเกิด อะไรขึ้น และจากนั้ น จะย อ นกลั บ มาวา แต ล ะปเ ราจะทํ า อะไร
ใชงบประมาณตรงไหนเทาไหร งบรายจายประจําป หรืองบลงทุนรวมภาครัฐภาคเอกชน หรือจะใชงบประมาณ
จากที่ใดก็ตาม ตองมีก ารขับเคลื่อน เริ่มตนจากวันนี้ เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 ใหได
โดยเร็ว
การบรรเทาความเดือดรอนจากคาครองชีพของประชาชน อันนี้เปนสิ่งที่เราใหความสําคัญเปน
ลําดับ แรก วันนี้ใหก ระทรวงพาณิชยเ ชิญ ผูป ระกอบการทั้ง หมด เกี่ยวกับ เรื่องสินคาอุป โภค บริโ ภค ที่มี
ความจําเปนพื้นฐานในการบริโภค จํานวน 205 รายการ มารวมประชุ ม ทั้ง นี้ตองขอบคุณผูป ระกอบการ
ทั้ง หมดที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง โดยยืนยันวาจะคงราคาสินคาที่จําเปนดังกลาวไวที่ร าคาเดิม ตอไปอีก
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6 เดือนขางหนา ตอ งขอบคุณ อีก ครั้ง ทุ ก สว นชว ยกัน แกป ญ หาการผูก ขาด การเอาเปรี ยบจากนายทุ น
การลดตนทุนภาคขนสง การสงเสริมการตลาด จะตองชวยกันในทุก ๆ ดาน
นอกจากนั้น ยังมีนโยบายใหห นวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือใครก็ตามที่อยากจะชวยเรา ที่มี
ขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดรอนปญหาคาครองชีพ ไดจัดกิจ กรรมชวยเหลือประชาชน อาทิ
ใหกองทัพบก ทุกเหลาทัพ และทุกหนวยงาน ที่มีขีดความสามารถจัดการจําหนายสินคาราคาถูกโดยตรงจาก
ผูผลิตสูผูบริโภค มุงเนนในเรื่องการดูแลเกษตรกรผูผลิตรายยอย ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ
โดยสั่งการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย จัดทําแผนงานหรือ
มาตรการในการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลไมใหมีราคาสูง เพื่อเกษตรกร ประชาชน จะไดผลผลิต
อยางทั่วถึงและเปนธรรม
เรื่องของนมโรงเรียนที่มีปญหามาโดยตลอด ไดอนุมัติใหองคการสงเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปน
ผูบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ และเนนย้ําใหมีคุณภาพ มีความความโปรงใส เพื่อใหนักเรียนทั้งประเทศ
ไดรับประทานอยางทั่วถึง รวมทั้งการแกปญหาใหกับสหกรณโคนมอยางยั่งยืนในอนาคตดวย
เรื่องของการบริห ารจัดการแรงงานตางดาว ผมเรียนแลววามีปญหามากมาย มีแรงงานตางดาวจํานวน
ประมาณ 90,000 คน ที่ยังไมไดอยูในการควบคุมอยางชัดเจน เราไดกําหนดไปแลวโดยใหหัวหนาฝายความ
มั่นคง คือ ทานผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนผูรับผิดชอบในการไปเชิญหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาบูรณา
การ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารในภาพรวม เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม ใหเกิดความรวดเร็ว
ตองดําเนินการใหเร็วที่สุดในสวนของแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ตัวเลข 90,000 สิ่งที่เปนปญหาตรงนี้คือ
การควบคุมแรงงานทั้งเชาไปเย็นกลับ ทั้งตามฤดูกาลและในสวนของรายป ปญหาคือการรอพิสูจนสัญชาติ ซึ่ง
เราจําเปนตองตั้งศูนยพิสูจนสัญ ชาติของเราใหไดโดยเร็ว วันนี้เราตั้ง ขางเดียวคงไมได ตองขอความรวมมือ
ประเทศเพื่อนบานดวย วาตนทางมาอยางไร ปลายทางเราจะสงกลับไปอยางไร มีการจัดศูนยการสงแรงงานกัน
หรือไม อันนี้ตองคุยกันใชเวลาพอสมควร ผมจะเรงใหเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 1 ป
เรื่องการกําหนดแนวทางเปดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ขออนุญาตกราบเรียนวา ที่เรามุงเนนคือไมใช
เฉพาะชองทางเขาออกเทานั้น เราเนนไปสูชนบทดวย เพราะเราไดเคยเสนอมาทุกรัฐบาลแลว ในเรื่องของการ
ทําอยางไรจะไมมีคนเขามาในพื้นที่ตอนใน ไมมีการทําผิดกฎหมาย อาชญากรรม ยาเสพติดอะไรตาง ๆ ก็
แลวแต ฉะนั้นถาเรากันคนเหลานี้ไวไดตามแนวชายแดน ใหเขาสามารถที่จะมีรายไดของเขาแบบเชาไปเย็น
กลับได เพื่อนบานและคนของเราจะไดมีงานทําเพื่อจะใหคนในครอบครัวมีรายจายประจําวันได ผมวาจะลด
ปญหาลงไปไดมาก
เราตองเรงประชาสัมพันธในเรื่องของการสวมสิทธิ์ผลิตผลทางการเกษตร ที่คุณภาพอาจจะต่ํากวา
เรา ซึ่งมักจะเปนปญหามาโดยตลอด ถาเราสามารถทําได เปนแนวคิดแนวพิจารณาในขณะนี้ ไดมอบไปแลว
วา เปนไปไดห รือไมถาเราจะสรางระบบสหกรณของภาคประชาชนใหเ ขม แข็ง ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ถาเขมแข็งไดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหลานั้น ก็จะมีการใหซื้อขายโดยมีขอยกเวน
เรื่องภาษีดวย กฎหมายบางประการ คําวาเศรษฐกิจพิเศษของผมคือวา คําวาพิเศษยังถือกฎหมายคนละฉบับ
ทําอะไรไมไดทั้งสิ้น ของเหลานี้ก็รั่วไหล ก็เปนการกอใหเกิดการทุจริต ผิดกฎหมายอะไรสารพัด
ถา จะทําใหถูกตอง มีการยกเวนไวบาง อันนี้ผมไดเตรียมการพิจารณาจะไดบรรเทารักรอบเขามาสวมสิทธิ์กัน
ในประเทศ ไดอยางยั่งยืนกันตอไป และการที่เอาเขามาตรงนี้ไมใชเอาเขามาแลวมาขายในบานเรา คงไมใช
ก็เขามารวบรวมไวมีการบริหารจัดการไวโดยทองถิ่น และเราปรับปรุงคุณภาพใหดีขึ้น จากคุณภาพต่ําใหดีขึ้น ๆ
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เราก็ไมขายในประเทศ เราอาจจะไปสงขายในประเทศอื่น ๆ มันก็อาจจะทําใหการสวมสิทธิ์ของเรานั้นลดลง
โดยอัตโนมัติ
ปญหาโครงสรางพลังงาน อยากจะเรียนชี้แจงวา บางครั้งจากคําถามของพี่นองประชาชนผมเขาใจวา
ทานก็เดือดรอน ทานมีความเปนหวงในเรื่องของความโปรงใส ผลประโยชนของชาติอะไรก็แลวแต วันนี้ผมคิด
วาขอมูลคอยไมตรงกัน อาจจะเปนคําอธิบายที่ยากเกินไป วันนี้ผมไดกําหนดแนวทางไปแลววาทุกคนจะตอง
สื่อสารไปถึงประชาชนโดยรวมให ไดโดยการใชภาษาที่ไมใชภาษาราชการมากนัก เอาคําถามของที่ประชาชน
สงสัยมาเปนโจทย แลวขาราชการทุกสวนทุกภาคตองตอบเปนภาษางาย ๆ คือไมใชภาษาราชการโดยฟงไมรู
เรื่อง ฉะนั้นประชาชนก็ขาดการติดตอสื่อสารที่ดี ขอมูลก็ไมถูกตอง ไมครบถวนขบวนความ ก็เลยเกิดเรื่อง
ความขัดแยงมาโดยตลอด เพราะวาการพิจารณาดานพลังงานคงไมใชเรื่องราคา อะไรทัง้ นั้น คงตองไปคิดตอวา
เราจะสามารถจัดหาพลังงานใหเพียงพออยางไร ตอความตองการที่ใชเพิ่มเติมในอนาคต พลังงานสํารองการ
จัดหาพลังงานภายในประเทศ อาทิ การบริหารจัดการพลังงานของเราขณะนี้เราตองมองวา เรายังไมกาวไปถึง
สูการ เชน เรื่องน้ํามันเราคงไมถึงการเจาะและนํามาผลิตเองทั้งหมด ซึ่งถาแบบนั้นเราสามารถกําหนดราคาได
เองบางทํานองนั้น แตอันนี้เ ราจะไดประโยชนจ ากแหลงพลังงานในประเทศ ผมคิดวามันมาจาก 2 อยาง
ดวยกันก็คือคาสัมปทาน อันที่ 2 ก็เรื่องภาษีตาง ๆ ตามขั้นตอนการผลิตตาง ๆ ก็แลวแต
โดยสรุปแลวเปนเหมือนกับเราเปนการนําเขาพลัง งานเกือบทั้งหมด ทั้งแกส ทั้งน้ํามัน อันนี้ตอง
เขาใจตรงนี้กอน แตถามันไมใชเดี๋ยวใหกรรมการพิจารณาขึ้นมาอีกที ผมกราบเรียนชั้นตนในขณะนี้กอน เรายัง
ไมมีความสามารถที่จะเปนประเทศที่ผลิตเอง สงออกและใชในประเทศอยางครบถวน อยางที่หลาย ๆ ฝาย
อาจจะคิดกันมันเปนเรื่องของรายไดที่กลับมาบางสวน สวนหนึ่งเปนสวนของรัฐวิสาหกิจ สวนหนึ่งเปนของภาค
ธุรกิจ บริษัทมหาชน ตองแยกใหออกวากําไรที่มาทั้งหมดที่วาเปนจํานวนมาก ๆ มายังไง ซึ่งผมคิดวามีแนวคิด
พอสมควรไดม อบหมายไปแลว ทํายังไงประชาชนจะเขาใจ ซึ่ง ผมคิดวาคงตองขอขอมูลจาก ปตท. (บริษัท
ปตท. จํากัด (มหาชน) ) ซึ่งเปนบริษัทที่มีทั้ง 2 อยาง ในการทํางานทั้งในการเปนรัฐวิสาหกิจและการเปนบริษัท
มหาชนดวย
ในเรื่องของพลังงานทดแทน ผมคิดวา เราคงมุงหวังจะใชจากแกส จากไฟฟา จากน้ํามัน อยางเดียว
ไมไดแลวเราคงตองสรางเสริมพลังงานทดแทน และใชผ ลผลิตภายในประเทศ เพื่อลดภาระการนําเขาของ
พลังงานเดิม รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรปโ ตรเลียมที่มีอยูจํากัด ผมเรียนวาขอมูล ที่ผ มไดม าในวันนี้นั้ น
เราไมไดมีมากมายเทาไหรนัก เพราะฉะนั้นอยู ที่เราจะวางแผนการใชอยางไร เพื่อจะมีพลัง งานสํารองใน
อนาคตไวดว ย ถา เราขุด เจาะมาและเอามาใชทั้ง หมดก็ห มดเร็ว วัน หนา เราก็ไ มม ีพ ลัง งานเหลือ อยู
เปนพลัง งานสํา รอง ฉะนั้นเราตองใชพ ลัง งานทดแทนในทุก ๆ ดา น อยา งทั่วถึง ในทุก พื้นที่ตองแกไ ข
ตองเรงดําเนินการ
ราคาตาง ๆ นั้น เรื่องพลังงานนั้นเปนเรื่องที่นาสนใจ ตองนําไปพิจ ารณาโดยรวมทั้ง ระบบตนทุน
มาจากไหน การกํ า หนดราคากํา หนดไวอ ยา งไร จากผูผ ลิต ผู บ ริโ ภค สอดคลอ งกับ ตลาดในประทศ
นอกประเทศ มีเ หตุผ ลไหม ที่จ ะตอบคํ า ถามได ทั ้ง นี้เ ราตอ งการไมใ หเ ปน ภาระตอ คา ค รองชีพ ของ
ประชาชน และไมก ระทบตอ โครงสรา งรายไดข องประเทศดว ย เพราะมี ผ ลกระทบด ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น
มันจากเรื่องหนึ่งไปเรื่องหนึ่งมีการยึดโยงมากมาย
ในเรื่องกองทุนน้ํามันเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนใหความสนใจ วันนี้นี้เ รามีขอมูล มากพอสมควร
คือเรื่องนี้ก็คือ การจัดตั้ง ขึ้นมาตั้ง แตป 2516 และไดแกปญ หาทางดานพลัง งานและเรื่องน้ํามัน จากกาซ
มาโดยตลอด วันนี้ยังตองศึกษาและสรางความเขาใจกับประชาชนวา ถาลดตรงนี้ ตรงนั้นตองเพิ่ม ไปตาม
กลไกของทอ งตลาดจะรับ ไดไ หม พอรับ ไมไ ด เราจะทํา ยัง ไง วันนี้น้ํา มัน ติด ลบประมาณ 7,400 ลา น
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ซึ่งติดลบ ฉะนั้นถาเราไมเก็บจะไดไหม ไมเก็บแลวทํายังไง ตองหาคําตอบอยูตอนนี้ คณะกรรมการบริห าร
นโยบายพลัง งาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลัง งานแหง ชาติ (กพช.) ที่แตง ตั้ง ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้
ก็จ ะไปแกไข รวมความไปถึง คณะกรรมการกองทุนเพื่อสง เสริม การอนุรัก ษพ ลัง งาน (กอ.) อันนี้ก ลไก
ที่เ กี่ยวของทั้ง หมดไมใชวาสั่ง ปุบ ไดปบ เหมือนเปดไฟปดไฟไมไดห รอก เดี๋ยวก็ไฟดับ ทั้ง หมดทั้ง ประเ ทศ
ฉะนั้น จะตอ งพิจ ารณาขอ มูล กํากับ การดํา เนิน งานทั้ง หมดใหเ ปน ธรรมและเปน ประโยชนตอทุก ภาค
โดยเฉพาะอยาง ยิ่งผูที่มีรายไดนอย เปนหลักตองฟงเสียงขางนอยบาง ที่ผานมาบางครั้ง บางทีก ารสื่อสาร
ไมเ ขา ใจกัน การสื่อ สารตอ งมีทั ้ง สองทางจากบนลงลา ง ลา งขึ้น บน และฟง เสีย งขา ง ๆ เขาไวดว ย
ไมอยางนั้นปญหาก็แกไมได ก็เกิดปญหาตอไปในอนาคต
ในสว นของการขับ เคลื่อ นอื ่น ๆ นั้น โดยเฉพาะอยา งยิ่ ง เรื ่อ งพลัง งานนั้น เราตอ งคํ า นึง ถึง
ความมั่น คงดว ย วัน นี้ถาเราพึ่ง พาอาศัยจากประทศเพื่อนบา นอยา งเดีย ว พอมีปญ หาเรื่องการสง กา ซ
สงไฟฟาอะไรตาง ๆ ซึ่ง ใชครับ ความสัม พันธร ะหวางประเทศ เรื่องการแลกเปลี่ยนการคาอะไรตาง ๆ
มัน จํา เปน ตอ งพึ่ง พาอาศัย ซึ่ง กัน และกั น แตตอ งคํา นึง ถึง วา ประเทศเรานั้น ตอ งการพลัง งานเทา ไหร
ที ่จ ะอยู ไ ดด ว ยตนเอง วัน นี ้เ ราตอ งเตรีย มการเหลา นี ้ไ มใ ชเ ราตอ งพึ ่ง ทั ้ง หมด ถา พึ ่ง ทั ้ง หมดไมไ ด
เราตองทําเอง ถาเราใชพลังงานจากใตดินมันไมพอ เราก็ตองสง เสริม ความเขม แข็ง โดยการสรางพลัง งาน
ทดแทนใหไดโดยเร็ว
ในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนวันนี้ คสช. ไดออกประกาศแตง ตั้ง คณะกรรมการสง เสริม การ
ลงทุนชื่อวา BOI เรียบรอยไปแลว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผานมาก็ไดร วบรวมทุก ภาคสวนที่เ กี่ยวของเขา
มาเปนคณะกรรมการเพิ่มเติมดวย เดิม จะไมมีอยูห ลายสวนดวยกัน วันนี้จ ะเพิ่ม เติม สวนที่ขาด ๆ อยู ใน
เรื่องของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม วันนี้ก็จัดทานนายกสมาคมฯ เขาไปรวมดวย
(นายกสมาคมผูป ระกอบการวิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ ม) สําหรับ คณะกรรมการสง เสริม การ
ลงทุนชุดใหมจะรีบประชุม โดยเร็ว มีโ ครงการตาง ๆ ที่ขอรับ การสนับ สนุนสง เสริม ขนาดการลงทุนเกิน
200 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ประมาณสัก 400 กวาโครงการ วงเงินลงทุนประมาณ
7.6 แสนลานบาท ใหแลวเสร็จภายในเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหสามารถเดินหนา
ตอไปได โดยเร็ว ความเชื่อมัน่ มีความไววางใจกับนักลงทุนจะมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
นอกจากนั้น คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตรในอนาคต ซึ่งผมไดมอบ
นโยบายไปแลววาจะตองมุงเนนอุตสาหกรรมทั้งที่ใชเทคโนโลยีสูง ควบคูไปกับเรื่องของการกิจการที่ใชแรงงาน
ดวย เพราะเราจะตองสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหคนระดับรายไดนอยดวย เพราะฉะนั้นที่ผานมาเรา
จะมุงเนนในเรื่องของการใชแรงงานเปนหลัก วันนี้เราตองสง เสริมเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง
และตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับคนไทยไดอยางแทจริง เปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มในการ
ใชวัถุดิบในประเทศใหไดมากที่สุด มีการประหยัดพลังงงาน สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน เชน เอทานอล
ไบโอดีเซล กาซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย จะตองเปนอุตสาหกรรมที่สะอาด
ไม เ พิ่ ม มลภาวะ เพิ่ ม มลพิ ษ ให กั บ สิ่ง แวดล อ ม ทั้ ง นี้ เพื่ อจะให ป ระเทศไทยนั้ นมี ค วามเข ม แข็ ง มากขึ้ น
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะไดสามารถพึ่งพาตัวเองไดในอนาคต สวนผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตในการ
จัดตั้งโรงงานไปแลว เชน โรงงานสี่ (การขอใบอนุญาต ร.ง 4) ที่อนุมัติอยูแลวเราจะพิจารณา ใหจัดตั้งใหได
แลวเสร็จโดยเร็วตามขอพิจารณาเพื่อกําหนดเพิ่มเติมไปใหอยูในกฎเกณฑที่ทําใหเราเขมแข็งขึ้น เทากับไดรับ
ลําดับความเรงดวนในระยะแรกกอน
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สิ่งที่เปนปญหาวันนี้เราจะตองมาดูกันวาปญหาอยูตรงไหน วันนี้เราก็มาดูวาถาเรานับไปแลวภายใน
1 ปยังไมไดมีก ารสราง ไมมีการเริ่มตนก็อาจจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตที่อนุมัติไปแลว ที่เ รากําลังจะทํา
ตอไปนี้ และหามเปลี่ยนสิทธิ์ที่ใบอนุญาตภายในระยะ 2 ป โดยประมาณ ที่คิด ๆ ไวแลวเพื่อปองกันการทุจริต
โดยการนําใบอนุญาตดังกลาวไปขายตอ
การดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ นั้น ปญหาปากทองเปนเรื่องเรงดวนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ที่ผานมาไดชะลอการปรับขึ้นราคากาซหุงตมภาคครัวเรือนโดยราคาจาก
เดิมตองปรับขึ้น กอนหนานั้นมีคําสั่งมาแลว ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายนที่ผานมาจะตองปรับขึ้น วันนี้เราก็พยายาม
ที่จะไมใหเกิดผลกระทบมีการชะลอ มีการพิจารณามาตรการอื่น ๆ คงตองรอการปรับโครงสรางราคาพลังงาน
ในภาครวมใหไดโดยเร็ว
การพิจารณาความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใสของบอรดรัฐวิสาหกิจจะตองนําหลักเกณฑของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเขามาเปนตัวกําหนดดวย นอกจากกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตาง ๆ แลว หรือ
โดยผูถือหุนแลวคงตองกําหนดกติกาใหมาชัดเจนขึ้น
ปจจุบันอยากจะเรียนวาก็คงไมใชทั้งหมดที่เขาจะใชอํานาจโดยไมมีการควบคุม ผมคิดวาเปนการ
ควบคุมโดยกฎกติกาของตลาดหลักทรัพยดวย และมีการควบคุมอยูแลวแตตรงนี้เปนปญหาซึ่งทําใหประชาชน
เกิดความไมไววางใจคงตองหามาตราการอื่นเพิ่ม เติม ก็ตองมีบุคลากรที่มีความรู มีคุณภาพ มีคุณธรรม
ธรรมาภิบาลเขามาเปนกรรมการ ลดสิท ธิผ ลประโยชนตอบแทนที่เ กินความจําเปนใหเ หมาะสม ทั้ง หมด
เกี่ยวของกับกฎหมายและขอบัง คับ อื่น ๆ เปนจํานวนมาก และประเด็นสําคัญคือบางทานอาจจะมองวา
มีขาราชการมาก อยูตามบอรดตาง ๆ ซึ่งเปนกฎหมายวาถาเปนบอรดใดที่รัฐวิสาหกิจจะตองเปนผูถือหุนราย
ใหญ วันนี้บริษัทเหลานั้น เนื่องจากรัฐเปนผูถือหุนรายใหญ เพราะฉะนั้นอาจจะตองมีปลัดกระทรวง รองปลัด
ตาง ๆ ไปดูแลตามความรับ ผิดชอบของแตละกระทรวง แตล ะงานรัฐวิส าหกิจที่รับ ผิดชอบ อันนั้นมันเปน
กฎหมาย เราถื อ หุ น รายใหญ และเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่ ต อ งจั ด การให ไ ด โ ดยเร็ ว ว า ใครที่ มี ค วามรู มี คุ ณ ภาพ
มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม ไมใชนึกจะตั้งใคร ปลดใคร ไมไดทั้งนั้นในขณะ เพราะวามีกฎหมายคุมครองกันอยู
เราก็พยายามที่จะแกไขปญหานี้ใหได ก็พยายามทําความเขาใจกับบอรดทุกบอรดอยูในขณะนี้
เราจะเร ง รั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณประจํ า ป 2557 ซึ่ ง จะจบสิ้ น ภายในเดื อ นกั น ยายน
โดยตั้งเปาหมายวาจะเรงรัดเบิกจายใหได 95% โดยมีการตรวจสอบ รายจายทั้งหมดของป 2557 ประมาณ
2.5 แสนลานบาท จากเดิมนั้นจากเหตุการณความไมสงบตาง ๆ ทําใหงบประมาณทั้งหมด เราเบิกจายไปเพียง
6.2% เพราะฉะนั้นยังไมได เราตั้งเปาไวขณะนี้ 95% วันนี้เพื่อใหเม็ดเงินตาง ๆ นั้นไปถึงมือประชาชน พยายาม
กระตุนเศรษฐกิจทําใหเกิดการจับจายใชสอยตองผานการตรวจสอบทุกอยาง โดยคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) โครงการใดที่ผานมีประโยชนประชาชนรูสึกไมไววางใจก็ตอง
ระงับ ไวกอน ความซ้ําซอนจะตองปรับ แผนงาน งบประมาณป 2557 เหลืออยูเปนจํานวนมากพอสมควร
เราก็ไมอยากจะไปหยุดงานตาง ๆ ที่จ ะตองดําเนินการใหไดในปนี้ เพราะฉะนั้นเราก็ม าปรับ ดูวาถูก ตอง
และผานกฎเกณฑกติก าตาง ๆ หรือยัง ถาเราทําไดก็จ ะใหในแผนงานของแตล ะกระทรวง ทบวง ที่เ ปน
เจาของบประมาณอยูแลว ผมไมส ามารถไปปรับของเขาออกมาได แตจ ะใหทําโดยผานการตรวจสอบและ
ใหบูรณาการตั้งแตงบรายจายประจําป อยางที่ผมเรียนขางตนไปแลว
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อันนี้ตองขอยกเวนรายการการโอนงบประมาณที่เหลืออยู ที่ยังไมมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนทีม่ เี ปน
จํานวนมาก อันนี้กําลังตรวจสอบรายละเอียดอยู ก็ขอกันวาอยาไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาวเหลานั้น
ไปเปนในลักษณะการโอนงบประมาณไปในทางตางประเทศ ดูงาน จัดซื้อยานพาหนะ หรือตาง ๆ ก็ตามที่เปน
เรื่องของขาราชการ ผมอยากใหชวงนี้เปนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับ ประชาชนให ไดม ากที่ สุด อะไรที่ไมควรจายก็อ ยาเพิ่ง ไปจาย อะไรที่ไมค วรใชก็ อ ยาไปใช เราเป น
ขาราชการเราตองคิดถึงประชาชนไวกอน
เรื่องโรงงานยาสูบ ซึ่งแผนเดิมจะยายไปสถานที่ตั้ง แหงใหมในป 2558 ยัง คงให เดินหนาตอใน
แผนงานเดิม และใหมีนโยบายอะไรใหใชพื้นที่ดังกลาวเปนสวนสาธารณะ เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน และเปนปอดของคนกรุงเทพฯ ใหตอเนี่องจากระยะที่หนึ่ง ถาหากวาไปทําประโยชนกับสถานที่ตรง
นั้นก็คงจะเปนเรื่องของการจัดทําพื้นที่ จอดรถอะไรตาง ๆ ก็แลวแตเปนเรื่องของหนวยงานที่เกี่ยวของจะ
พิจารณาดําเนินการ และใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน แตขางบนเปนสวนสาธารณะแนนอน ผมคิดวาเปน
สิ่งที่นาดีใจของคนกรุงเทพฯ
ในการไดรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้น ที่มีความสําคัญเรงดวน ตรวจสอบความโปรงใสแลว
เชน รถไฟรางคู รางสาย รถไฟฟาสวนตอขยาย บางสายจะตองสามารถเริ่มดําเนินการไดกอนสิ้นสุดป 2557
เพื่อเปนกําลังใจใหกับพวกเรา ผมเองก็อยากไดอยากมีเหมือนกัน โดยเฉพาะรถไฟรางคู เรามีรางเดี่ยวมานาน
แลว รางคู – รางเดี่ยว รางเดี่ยวคือวิ่งสวนทางกัน พูดกันงาย ๆ ถารางคูคือไมตองจอดรอกันก็คูขนานกันไป
บางคนยังไมเขาใจเหมือนกันวารางคู – รางเดี่ยวตางกันอยางไร วันนี้ก็ตองเขาใจดวยกัน และก็เรงดวนเฉพาะ
เรื่องที่จําเปนกอน
การปรับยายขาราชการนี้เปนเรื่องที่ตองเรียนใหทราบ จะทําใหเทาที่จําเปน อันนี้เปนวาระพิเศษ
ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดบรรยากาศภายในองคกรของทานใหเอื้อตอการขับเคลื่อน งานและแกปญหาสําคัญเรงดวน
การปรับยายตามวาระที่จะทําในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ก็จะมีการพิจารณาตอไป โดยรัฐบาลที่จัดตั้ง
ขึ้นมาใหมในชวงตอไป
การชมภาพยนตรตํา นานสมเด็จพระนเรศวร อันนี้มีค นถามมามากวาไปดูที่ไหนเรื่องใหม
ผมก็ตอบลําบากเหมือนกัน ก็เ ขาบอกวาทุก โรงฯ 160 กวาโรงฯ เทาประเทศ คงตองไปหาดูกันวาที่ไหน
ผมตอบไมไ หว สํา หรับ เรื่อ งฟุตบอล เราพยายามที่จ ะใหป ระชาชนไดม ีค วามผอ นคลายมากที่ส ุด ก็มี
ความรว มมือ จากภาคเอกชน โดยไมไ ดใชง บประมาณของ คสช. เลยในเรื่องนี้ เปน ความรว มมือ ของ
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชนรวมมือกัน จะมีการถายทอด วันนี้นาจะมีการแถลงขาวไปแลว
เรื่องระบบการศึก ษาที่ห ลายคนเปน หว งนั ้น จะทํ า การปรับ ปรุง ทั้ง ระบบ มุง สง เสริม เรื่อ ง
ประวัต ิศ าสตรข องชาติไ ทย ความมีวิน ัย มีค ุณ ธรรม ศีล ธรรม มีค นถามมาก ก็ทํา อยูแ ลว ใจเย็น ๆ
ใหคํานึง ถึง ผลประโยชนสวนรวมของประเทศ รูจัก หนาที่ของตน รูจั ก ทั้ง สิท ธิและหนาที่ การบริห ารจัด
การศึก ษามุ ง เนน ไปที่ต ัว บุค คล วัน นี ้ก ็ไ ดใ หก ระทรวงศึก ษาธิก ารไปดํ า เนิน การ ทั ้ง ครูแ ละนัก เรีย น
การใหนัก เรีย นเปน ศูน ยก ลางมากกวา การพัฒ นาวัต ถุ หรือ อะไรตา ง ๆ ที่เ ปน เรื ่อ งที่ใ ชไ มไ ดม าก ๆ
วันนี้เราตองดูเ ด็ก กอนวาคุณภาพเปนอยางไร ตองมุง หวัง คุณภาพมากกวาปริม าณ การผลิตบุคลากรใน
สายวิชาชีพเพื่อเปนแรงงานคุณภาพหรือเปนแรงงานฝมือของประเทศนั้น จบมาตองมีง านทํา ก็จ ะใหไปดู
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เรื่องของการศึก ษาของพวก ชางกล ชางฝมือ อะไรตาง ๆ ทั้ง นี้เ พื่อใหจ บมาแลวมีง านทํา วันนี้มีปญ หา
เรื่องการสงคืนเงินกู กยศ. ก็กําลังใหทบทวนวาจะทําอยางไร ที่กูยืมไปแลวยังไมสงคืน และกูยืม ใหมจ ะทํา
อยา งไร เม็ด เงิน ตรงนี้มัน ไมก ลับ มา ก็จ ะกูใ หมไ มไ ด ก็กําลัง พิจ ารณาอยูเ หมือ นกัน ใจเย็น ๆ นิด หนึ่ง
ถา เราไมป รับ ระบบการศึก ษาใหส อดคลองกับ ความตอ งการของตลาด ก็จ ะทําใหไม ม ีง านทํา อีก ไมมี
รายได ก็ไมสามารถผอนชําระเงินกูยืมไดอีก นี่คือปญหาที่ตองดูใหครบระบบ ทั้ง นี้ ไดสั่ง การใหห นว ยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยใหทางกระทรวงศึกษาไปดําเนินการแลว ตองใหเปนรูป ธรรมโดยเร็ว ยกตัวอยางในหลาย
ประเทศ อยางเชน เราก็มีโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน นั่นก็นําแนวทางของเยอรมันมาเปน
แบบอยางในการสอน ในการใหความรูตาง ๆ และประเทศเขาก็เปนประเทศที่เขมแข็ง แข็งแกรง แรงงาน
มีคุณภาพ การศึกษานั้น ผมตองการใหมุง เนนสายวิชาชีพ ใหมากขึ้น วันนี้แรงงานเราจะตองมีการพันฒนา
เพราะฉะนั้นถาเราลงทุนมาก ๆ จากภายในหรือภายนอกประเทศก็แลวแต คนของเราจะไดไมรั่วไหลออกไป
นอกประเทศ หรือไปทํางานตางประเทศมากมาย
ระบบพลังงานมีก ารปฏิรูป โครงสรางทั้ง หมด ปรับ ปรุง คณะกรรมการของรัฐวิส าหกิจ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ไดกราบเรียนไปขั้นตนแลว
การตางประเทศนั้น วันนี้เริ่มดําเนินความสัม พันธร ะหวางประเทศ ใหตอเนื่องและเขม ขนมาก
ยิ่ง ขึ้น สรางบรรยากาศ เราคบกับ ทุก ประเทศจะตองมีความไววางใจตอกัน ไมห วาดระแวงตอกัน และ
มีความเทาเทียมกัน เปนธรรม มีผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึง ใหความรวมมือกัน ผลประโยชนรวมกัน
ทั ้ง ระดับ ทวิภ าคีแ ละพหุภ าคีใ นภูม ิภ าค อาเซีย น หรือ การกา วเขา สู ก ารเปน ประชาคมอาเซีย น
(AEC) และระดับโลก
เรื ่อ งการปรับ ปรุง ระบบบริห ารราชการและแกป ญ หาการทุจ ริต คอรัป ชั ่น ทั ้ง ระบบนั ้น
ที่เ ปนโครงสรางใหญ ๆ และที่พูดกันมาประมาณ 8 – 9 เรื่องที่ตองมีก ารปฏิรูป กัน ผมกราบเรียนวา
ระยะที่ห นึ่ง ไมไ ดนําอะไรมาเปนขอสรุป เพียงแตนํา ขอ สรุป ของทุก คนไปใหเ ขาอานเขาดูกัน และก็ไ ป
พูดคุยกัน เพื่อ จะไดนําไปสูร ะยะที่ส อง ก็ไปวากันในระยะที่ส องคือ หลัง จากที่มีร ัฐบาลแลว ก็คือเดือ น
กันยายน คงจะไปปฏิรูป กันตั้ง แตตุล าคมเปนตนไป ถาสามารถดํา เนินการตามขั้นตอนตาง ๆ การจัดตั้ง
การดํา เนิน การตามกฎหมายอะไรก็แ ลว แต ก็ตอ งใชเ วลาไมใ ชทํ า วัน นี้พ รุ ง นี ้ไ ด มัน คงไมใ ช ก็ต าม
ระยะเวลาที่ก ลาวไวพวกการปฏิรูป เพราะฉะนั้นเรื่องเรง ดวนที่จ ะตองแกไขวันนี้มีม ากมาย เราก็ใชชวง
ระยะเวลาเหลา นี้ ในการที่จ ะใช คสช. เพื ่อ แกป ญ หาใหท า น สิ่ง ใดก็ต ามที ่ม ีผ ลกระทบตอ รัฐ และ
ประชาชนตอ งแกไขทัน ที เชน การตรวจสอบแกไ ขกฎหมายที่เ กี่ยวของกับ องคก รของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ
องคการมหาชน หรือเอกชน องคกรอิสระ ไมวาจะเปน กสทช. บริษัท ทีโ อที สิ่ง นี้ก็ตองดูตองหาจุดที่พบ
กันวาจะแกป ญ หาเหลา นี้ไ ดอ ยางไร ทั้ง นี้ เพื่อจะไมใ หเ กิดความสงสัยหวาดระแวงของประชาชนหรือ
สัง คมทั่ว ไปในอนาคต ผมยกตัว อยา งเทา นั้น นะครับ ไมใ ชอ ยากจะใหท า นเสีย หายอะไร เพีย งแต
ยกตัวอยางวา อาทิเ ชนหนวยงานเหลานี้จ ะตองรว มมือกันในการแกปญ หา การทุจ ริต เชิง นโยบายวัน นี้
คสช. ยืนยันวาไมไดตองการความชวยเหลือแมแตบาทเดียว เพราะฉะนั้นใครจะไปอาง ทานไปตรวจสอบ
มา ถามมาไดต ลอดเวลา การจัดซื้อจัดจางในราคาที่สูง เกินความเปนจริง มีแนวโนม สอ ไปในทางทุจ ริต
จะทําการตรวจสอบ อยาไปเชื่อ เขา วัน นี้ผ มไดใหน โยบายไปแลว วา ถาเราสามารถขจัด การทุจ ริต ได
สามารถจะลดการใชจ ายงบประมาณไปไดอยางนอยนาจะ 10 – 30 เปอรเ ซ็นต ถาลดได บางอยางก็
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ลดไมได ทานตองอยามองวาทุจริตทั้งหมด บางอยางราคาก็เปนธรรม บางอยางอาจจะจุดรั่วไหลนิดหนอย
ก็กระซิบกัน ถาเรามองทุกคนดวยความไมไววางใจทั้งหมด ทุ กโครงการทั้งหมด ก็จะทําอะไรไมไดทั้งหมด
มันก็ติดขัดไปทั่วทั้งหมด ทานตองเขาใจ ถาสงสัยก็หาขอมูลมาไมตองไปลด ถาลดไมไดมีเหตุผลมาไหมวาทําไม
ถึงราคานี้ ราคาโนนก็วากันมา วันนี้ก็ใชเวลามามากพอสมควร ทําไมผมตองพูดเยอะ ทําไมผมตองอธิบายเยอะ
เพราะที่ผานมานั้น ทานก็ไมไดรับขอมูลจากสถานการณมากนัก และภาษาที่พูดกับทานก็เปนภาษาราชการโดย
สวนใหญ คิดวาทานเขาใจยาก วันนี้ก็ไดสั่งการใหขาราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชนแลว ตองไปหา
คําพูดที่ใหประชาชนเขาใจ ไปนําคําถามของประชาชนมา และตอบใหตรงคําถาม ผมเตือนมาหลายครั้งแลว
ไมอยางนั้นก็จะไมเขาใจกันอยูแบบนี้ ผมเองฟงก็ยังงง ๆ อยูเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตองเปนภาษาที่ประชาชน
เขาใจงาย ๆ
วันนี้เราถูก กดดันมากพอสมควร ทั้งในประเทศ ตางประเทศ ดวยปญหาที่ประสบกันมายาวนาน
ดวยเวลาที่จํากัด และความคาดหวัง ความไววางใจของประชาชน พอแมพี่นองคนไทยทั้งหลาย ฉะนั้นเราก็
พยายามที่จะทําอะไรไมผลีผลาม เรงดวนจนเกิดผลกระทบระยะยาว สรางปญหาใหกับอนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อ
ประโยชนสุขของชาติและประชาชนอยางแทจริง ใหเกิดความรวมมือกันตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ
พระเจา อยู ห ัว โดยเฉพาะอยา งยิ ่ง ในเรื ่อ งของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ดว ยหลัก การมีเ หตุม ีผ ล
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน และประกอบดวยคุณธรรมและความรูควบคูกันไป ขอบคุณอีก ครั้ง และหวัง วา
ทุก คนคงใหกํา ลัง ใจกับ เราเหมือ นเดิม และอยากจะขอใหม ากขึ้น เรื่อย ๆ ไมอ ยา งนั้น เราคงมีกํา ลัง ใจ
นอยลง ๆ เรื่อย ๆ ในการทํางาน เพราะวาถูก กดดันตอระยะเวลาที่ผานมา วันนี้ก็ป ระมาณ 20 กวาวัน
ยัง ไมค รบเดือ น ตั้ง แตวัน ที่ 22 – ถึง ปจ จุบ ัน เวลาที่ผ า นมาผมวา เราก็ทํา อะไรไปมากพอสมควร
แตไ มอ ยากจะพูด วา ที่ข อมาทั้ง หมดวัน นี ้ไ ด พรุ ง นี ้ไ ด มะรืน ได คํ า พูด ทุก คํา พูด เปน นายเราทั ้ ง สิ ้น
ถาพูดอะไรนั้นคําพูดเปนนาย ผมพูดอยางนั้นไมได เดี๋ยวพูดแลวทําไมไดก็เ ปนปญ หา อะไรที่ป ระกาศไป
แลวมีผลกระทบโดยรวม ผมก็ยัง ตัดสินใจไมได แตเ ราจะทําทุก อยางใหเ ร็วที่สุดโดยการบูร ณาการอยาง
เต็มที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขกับ ประชาชนโดยรวมอยางแทจ ริง ขอย้ําอีก ครั้ง ก็แลวกัน ถามมาไดตลอด
มีอะไรก็ถามมา แปลกัน ไปแลวไมรูเ รื่อง พูดไมเ ขา ใจก็ถามมา บางคนไมรูจ ะถามที่ไหน ก็ถามที่ คสช .
ถามที่ฝายประชาสัม พันธ บางทีทุก คนก็ถามผมคนเดียว ผมก็ตอบไมไดทุก คน ทุก คําถาม อยากจะตอบ
ทุก คนจริง ๆ พอมีคําถามมาเปนรอยเปนพัน ผมก็ตอบลําบาก ก็ใหไปถามหนวยงานที่เ กี่ยวของโดยตรง
ถา ผู ต รวจการเขาชว ยตอบ ถามทา นไดก ็ไ มไ ปถามเขาโดยตรง ทุก คนลงมาที ่ คสช . อยา งเดีย ว
มันก็ทํางานลําบาก ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
-------------------------กลุมยุทธศาสตรและแผนการประชาสัมพันธ สํานักโฆษก

