รายการคืนความสุ ขให้ คนในชาติ วันศุกร์ ท่ี 5 กันยายน 2557
โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
สวัสดีพอ่ แม่พน่ี อ้ งประชาชนที่รักทุก ท่าน เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2557 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ง ตั้งคณะรัฐมนตรี เป็ นที่เรี ยบร้อย นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างล้น
พ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมานี้ น้ นั คณะรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้ าถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อรับหน้าที่
แล้ว โดยจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกในวันที่ 9 กันยายน 2557 จากนั้นจะต้องมีการแถลงนโยบายต่อสภา
นิติบญั ญัติแห่งชาติ เพื่อที่จะเข้าบริ หารราชการแผ่นดินในกระทรวงต่าง ๆ ตั้งแต่วนั ที่ 9 กันยายน เป็ นต้นไป การชี้แจงหรื อ
การแถลงนโยบายต่าง ๆ นั้น คงจะหลังวันที่ 9 กันยายน จะนัดเวลากับสภานิติบญั ญัติอีกครั้งหนึ่ง
ในส่ วนของการบริ หารราชการแผ่นดินต่อไปนี้ นั้น หลังจากวันที่ 9 กันยายน 2557 หลังจากการแถลงนโยบายไป
แล้ว ก็จะเป็ นการมอบหรื อส่ งต่อการบริ หารราชการแผ่นดิน ให้เป็ นหน้าที่ของรัฐมนตรี ต่อไป โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จะเป็ นผูป้ ระสานงานและติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการให้เชื่อมต่อกัน ระหว่างระยะ 1 ระยะที่ 2
สําหรับการบริ หารราชการแผ่นดิ นนั้น ผมอยากจะพูดถึงผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการที่จะต้องช่วยกันในการขับเคลื่อน
เดินหน้าประเทศไทยไปสู่ อนาคต ไม่วา่ จะเป็ นกลุ่มเกษตรกร หรื อเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม กลุ่มเศรษฐกิ จ พาณิ ชย์
ท่องเที่ยว และอื่น ๆ อีกด้วย และข้อสําคัญคือข้าราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม ทั้งหมดนั้นต้องมีส่วนร่ วมในการที่จะ
ขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยต่อไป แต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยย่อยอีกหลายประเภท ต่างวัย ต่างระดับ ครู นักเรี ยน
นิ สิตนักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหมู่บา้ น อสม. ทุกพวก ทุกส่ วนที่เป็ นคนไทยด้วยกันต้องช่วยกันขับเคลือ่ น
ประเทศไทย
วันนี้ เราต้องมาคํานึงถึง 3 เสาหลักของอาเซียน ซึ่ งกําหนดไว้แล้วา่ ได้แก่ เสาแห่ งความมัน่ คง เสาแห่ งเศรษฐกิจ เสา
แห่ ง สัง คมและวัฒ นธรรม ซึ่ ง จะต้ องเดิ น หน้า ต่ อ ไปให้ไ ด้ภายในกรอบของอาเซี ย น และประชาคมโลกในอนาคต
เพราะฉะนั้นในทุกกลุ่มที่วา่ นั้นจะต้องมีพ้ืนฐานงานด้านความมัน่ คงลงไปด้วย ในภาพรวมภาพใหญ่และในกลุ่มของตนเอง
คือกลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสังคมและวัฒนธรรมก็ตอ้ งมีภาพความมัน่ คงใส่ ไปด้วย เพือ่ ให้เกิ ดความมีเสถียรภาพ สร้างความ
เข้มแข็งเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่เพือ่ ผลประโยชน์ของตนและส่ วนรวม ประเทศชาติ โดยปราศจากความ
ขัดแย้งให้มีการเผือ่ แผ่ แบ่งปั น มีจิตสํานึกเป็ นสาธารณะ ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ เห็นอกเห็นใจกัน ทุกภาคส่ วนต้องช่วยกันดูแล
กัน รัฐบาลนั้น ผมเคยเรี ยนไว้แล้วว่าเราไม่สามารถจะดูแลเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งได้ เพราะเรามีงบประมาณจํากัดของรัฐ
เพราะฉะนั้นจําเป็ นต้องเฉลี่ยงบประมาณเหล่านั้น ซึ่ งมีไม่มากนักให้เพียงพอบนพื้นฐานของความทัว่ ถึงและเป็ นธรรมทุก
พื้นที่ ผูม้ ีรายได้นอ้ ยอาจจะมองว่าผูม้ ีรายได้มากเอารัดเอาเปรี ยบ ก็ตอ้ งเข้าใจว่าเขามีการลงทุนขนาดใหญ่ ใช้เวลา ฉะนั้นเขาก็
มีผลตอบแทนที่มากกว่า และประเด็นสําคัญคือเป็ นรายได้หลักของรัฐ เพราะฉะนั้น ถ้าเขาทําโดยสุ จริ ตเราคงต้องช่วยกัน
อย่าไปตํานิวา่ กล่าวอะไรเลย เว้นแต่ผทู ้ ่ีไม่สุจริ ตรํ่ารวยมาไม่สุจริ ตก็วา่ กันไป
สําหรับภาคอุตสาหกรรม การแปรรู ป ในรู ปผลประโยชน์ให้รัฐ ภาษี มีอยูห่ ลายขั้นตอนไม่ใช่เก็บภาษีตรงนี้ ที่เดียว
พอเขาทําเป็ นวัตถุดิบเพือ่ การอุตสาหกรรม ต่อไปก็มีการเก็บภาษีแต่ละขั้นตอนไปอีก ในการที่ผลิตสิ นค้าแต่ละประเภท
เท่ากับเสี ยภาษีหลายระดับด้วยกัน เขามีรายได้มากก็ตอ้ งเสี ยมากเป็ นธรรมดา จะมีการปรับปรุ งภาษีอีกครั้งหนึ่ งในระยะเวลา
อันใกล้น้ ี
สําหรับผูม้ ี รายได้น้อย ผมเห็ นใจจริ ง ๆ แต่ถา้ เราไม่พฒั นาตัวเอง เราก็จะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในระบบภาษีได้
เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยทุกคนหรื อส่วนใหญ่สามารถเข้ามาสู่ระบบภาษีได้ สัก 70 เปอร์ เซ็นต์- 80เปอร์ เซ็นต์มากกว่าปั จจุบนั
เราจะมีรายได้ให้กบั รัฐมากขึ้น เมื่อมีมากขึ้นงบประมาณที่ได้มาก็สามารถจะไปเฉลี่ยไปดูแลคนทุกกลุ่มทุกฝ่ าย ได้อย่างที่ทุก
คนต้องการได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไร รัฐบาลนี้ มีหน้าที่จะทําอย่างไรให้ประชาชนนั้น สามารถที่จะเข้ามาอยู่
ในระบบภาษีได้ ไม่ตอ้ งกลัวการเสี ยภาษี ต้องเป็ นธรรมอยูแ่ ล้ว รายได้นอ้ ยก็เสี ยน้อย รายได้มากก็ตอ้ งเสี ยมาก ฉะนั้นเรามี
นโยบายว่าทําอย่างไรรัฐบาลที่เราจะมีต่อไปจะเพิ่มรายได้และยก ระดับอาชีพให้ได้ ส่ งเสริ มให้ผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้พยายาม
พัฒนาปรับปรุ งตนเอง รวมกลุ่มกัน ถ้าท่านกระจัดกระจายกันไปก็ไม่สามารถที่จะบริ หารจัดการได้ เรื่ องงบประมาณ เรื่ อง

การช่วยเหลือ กองทุนต่าง ๆ ไม่ได้ ท่านต้องรวมกลุ่มของท่านให้ได้ดว้ ยตัวของท่านเอง เพื่อที่จะได้ง่ายในการบริ หารจัดการ
รัฐจะได้ช่วยเหลือได้ สร้างโอกาสได้ ยกระดับตนเองได้ ให้หลุดพ้นจากความยากจน ด้วยความพอเพียงก่อน
พอเพียงคือว่าพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภมู ิคุม้ กัน จากนั้นค่อยขยับขยายลงทุนขยายกิจการ เกษตรกรก็ตอ้ งลดรายจ่าย
ทําบัญชีครัวเรื อน บางคนบอกว่าทําแล้วเป็ นอย่างไร เป็ นหนี้ อยูเ่ สมอก็ค่อย ๆ ทํากันไป เดี๋ยวสักวันก็ลดหนี้ ลงได้ แบบค่อย
เป็ นค่อยไป อะไรที่ไม่จาํ เป็ นผมก็อยากให้มีการอดออมไว้ก่อน ลูกหลานสําคัญต้องสอนให้เขารู ้จกั ฐานะตนเอง ลูกต้องไม่
รบกวนพ่อแม่จนเกิ นไป จนต้องไปกูห้ นี้ ยืมสิ น ต้องช่วยพ่อแม่สร้างฐานะก่อนก็ตอ้ งอดทน เพื่อวันข้างหน้าเราจะได้
เจริ ญเติบโตขึ้นมาแล้วเลี้ยงดูพอ่ แม่ได้ในอนาคต อย่าไปหลงติดการพนัน สุ รา ยาเสพติด ใช้ของราคาแพงเกินตัว พ่อแม่ก็จะ
ไม่เกิดหนี้สินนอกระบบ ต้องกูเ้ งินมาให้ลูกใช้เรี ยนหนังสื อด้วย ซื้อรถ ซื้อมอเตอร์ ไซค์ ซื้ ออะไรต่าง ๆ ซึ่ งเกินฐานะ ท้ายสุ ด
พ่อแม่ทาํ ไงก็ตอ้ งขายที่ขายนา วันนี้ก็เลย กลายเป็ นคนที่ไม่มีที่ดินทํากิน ก็เดือดร้อนกันไปหมด รัฐก็ไม่ทราบว่าจะทําอย่างไร
เพราะที่ดินเราก็จาํ กัด ลูกคงต้องช่วยพ่อแม่ในการศึกษาเล่าเรี ยกก่อน เป็ นคนดี ไม่ติดยา ไม่ไปหลงฟุ้ งเฟ้ อกับเรื่ องอบายมุข
ต่าง ๆ เมื่อลูก ๆ ดูแลตัวเองได้ พ่อแม่ก็ไม่เป็ นภาระ พ่อแม่ก็ส่งเรี ยนหนังสื อเท่าที่สามารถจะทําได้ มีส่ิ งเดียวที่คนรายได้นอ้ ย
จะให้เป็ นมรดกกับลูกหลานได้คือการศึกษาเท่านั้น เอง เพือ่ เขาจะได้พฒั นาตัวเองได้ในอนาคต พอจะให้เป็ นทรัพย์สมบัติถึง
ลูกถึงหลาน ในขณะที่ฐานะก็ไม่ดี เป็ นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้นอยากให้ลกู อย่างที่ผมบอกแล้วในค่านิ ยม 12 ประการที่
พูดไปแล้วต้องดูแลพ่อแม่ และก็อยูใ่ นระเบียบวินยั เคารพครู บาอาจารย์กตัญ�ู สิ่ งเดียวที่ท่านทําได้คืออย่าทําให้พ่อแม่เป็ น
ทุกข์ อย่าทําให้ผปู ้ กครองเป็ นทุกข์ เพราะเป็ นทุกข์ท่ี ผมอยากใช้คาํ ว่าเป็ นทุกข์ยงั่ ยืน พอหมดจากพ่อแม่ไปแล้วก็ตอ้ งตัวเอง
ลูกหลานก็ลาํ บากต่อไปอี ก เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ตรงนี้ ให้ได้ ถ้าหากเรารอรั ฐอย่างเดี ยวไม่ทวั่ ถึ งก็เป็ นการแก้ปัญหา
ชัว่ คราว บรรเทาความเดือดร้อน
ในเรื่องของการใช้ รัฐสวัสดิการ ไม่ว่าจะในเรื่ องของสาธารณสุ ข เรื่ องของการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ เหล่านี้ ถ้า
ประเทศเรามีรายได้มาก มีภาษีจากการค้าขาย ส่ งออก การแปรรู ปจากวัตถุดิบที่เราผลิตได้มากมาย ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เราจะมีเงินก้อนใหญ่มาทําทุกเรื่ องได้ท้ งั พัฒนาประเทศ รัฐสวัสดิการ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีเพียงพอในทุกพื้นที่
ในส่ วนของการดูแลข้ าราชการ ผูส้ ู งอายุ สําคัญพ่อแม่ วัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างนั้นต้องดูแลผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เป็ นความ
อบอุ่นในสังคมไทย
ในเรื่องของการรักษาพยาบาล หลาย ๆ ประเทศในโลกยังไม่มีความพร้อม ประเทศของเราถือว่าดีดีมากในขั้นตอน
ขณะนี้ อาจจะยังไม่มากนัก อาจจะยังมีปัญหาอยูบ่ า้ ง แต่ถือว่าดีกว่าหลาย ๆ ประเทศในโลก บางประเทศนั้นยังไม่มีความ
พร้อม รายได้ไม่เพียงพอทั้งนี้ ก็ดว้ ยการเมือง การปกครองอะไรต่าง ๆ ด้วยก็ทาํ ให้ต อ้ งมีรัฐสวัสดิการ แต่ตวั เองไม่พร้อมจะ
เห็นได้วา่ บางประเทศในโลกนี้ กาํ ลังจะล้มละลายจากการใช้ รัฐสวัสดิการมากมายจนเกินไป เกินกําลังของตนเอง เราต้อง
ช่วยกันขับเคลื่อน รายได้มากตอบแทนรัฐบาลให้มาก อย่าหลีกเลี่ยงภาษี อันนี้ ขอร้องจริ ง ๆ อย่าหลีกเลี่ยงภาษี และก็เผื่อแผ่
คนรายได้นอ้ ยไม่กดราคา ไม่เอากําไรมากนัก ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อผูอ้ ่ืนด้วย คนระดับกลางก็พฒั นาตนเองให้ดีมากขึ้นช่วยรัฐ
ให้มากขึ้น คนรายได้นอ้ ยก็ตอ้ งพยายามยกระดับหางานที่สุจริ ต มีรายได้ที่เหมาะสม ไม่ไปยุง่ เกี่ยวอบายมุข หรื อความไม่
โปร่ งใสอะไรก็แล้วแต่ในการประกอบอาชีพ
รัฐบาลจะทําทุกอย่างด้วยความโปร่ งใสและมี ประสิ ทธิภาพตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพือ่ ประเทศชาติ ข้าราชการ
ก็ตอ้ งมีจิตใจที่ให้การบริ การประชาชนอย่างเต็มที่ เพราะทุกคนต้องตระหนักเสมอว่าเราคือครอบครัวเดียวกัน ครอบครัวของ
คนไทย ประเทศไทย ต่อไปครอบครัวเราก็ใหญ่ข้ ึนไปเป็ นครอบครัวอาเซียน เราจะต้องนําครอบครัวเราไปคบค้าสมาคมกับ
ครอบครัวคนอื่นเขา ทั้งประชาคมอื่น ๆ และเราต้องไปแข่งขันด้วย ขณะเดี ยวกันก็ตอ้ งแข่งขันการค้ากับเขาด้วย เราไม่
สามารถอยูค่ นเดียวได้ในโลกนี้อีกต่อไป วันนี้โลกไร้พรหมแดน
วันนี้เรามีหลายเรื่ องที่ตอ้ งพัฒนา เราไม่สามารถที่จะอยูใ่ นโลกนี้ แต่เพียงผูเ้ ดียวได้ ผมยํ้าคํานี้ บางคนบอกว่าไทยเรา
เข้มแข็งพอแล้ว เราไม่ตอ้ งไปพึ่งพาอาศัยใคร เราไม่เคยเป็ นเมืองขึ้นของใคร ผมว่าตอนนี้ ตอ้ งหยุดคิดตรงนี้ ไว้ก่อน นัน่ คือ
ความภาคภูมิใจ นัน่ คือประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของเรา แต่เราต้องมาเรี ยนรู ้วา่ เราจะพัฒนาตนเองอย่างไร สิ่ งที่ผมอยากให้มี
การพัฒนามากที่สุดในขณะนี้คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทุกคนมีความหมาย ทุกคนเป็ นกําลังสําคัญของประเทศชาติ ต้อง
เพิ่มการเรี ยนรู ้ในทุกระดับ ปรับทัศนคติการอยูร่ ่ วมกัน เคารพกฎหมาย ลดความขัดแย้ง เห็นต่างแต่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกันให้ได้ อย่า
ไปขัดแย้งขนาดใหญ่ยกพวกตีกนั หรื อขัดแย้งกันทุกเรื่ อง ทุกราวทําอะไรไม่ได้สกั อย่าง ตอนนี้ก็พฒั นาประเทศไปไม่ได้ ต้อง

หารื อกัน มีความพึงพอใจ ไม่ใช่วา่ จะต้องได้ 100 เปอร์เซ็นต์อาจจะได้สกั 50 เปอร์เซ็นต์ 60 เปอร์ เซ็นต์ 70 เปอร์ เซ็นต์ แต่สิ่ง
ที่สมั ฤทธิ์ออกมาก็คือเราสามารถที่จะดูคนจํานวนมากได้ แต่เราต้องไม่ทิ้งคนส่วนน้อยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นถ้าส่ วนน้อย
จะเอามาก ส่วนใหญ่ก็ไม่ยอม ส่วนใหญ่จะเอามาก ส่วนน้อยก็ไม่ยอม ไปไม่ได้แน่นอน เพราะฉะนั้นต้องดูที่วา่ ประโยชน์อยู่
ตรงไหนกัน วันนี้ได้แค่น้ ี วันหน้าก็พฒั นามากขึ้น ถ้าเรารวมกันได้อย่างที่วา่
เรื่องความมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม สําคัญเพราะเราประกอบเป็ นสังคมแห่ งสันติสุข เพราะฉะนั้นการเป็ น
คนดีที่มีคุณธรรม เป็ นองค์กรที่มีจริ ยธรรม นั่นคือสังคมแห่ งสันติสุข พูดคุยหารื อกันในทุกระดับ ลดความขัดแย้งไม่ใช่
โต้เถียงกันจนบานปลายไป และข้อสําคัญคือเราอย่าให้คนที่ไม่ดีน้ นั ได้มาชี้นาํ เรา ถ้าเราไม่เรี ยนรู ้ไม่พฒั นาตนเอง เราก็ไม่
สามารถรวบรวมศักยภาพ หรื อพลังของคนไทยให้เป็ นหนึ่ งเดียวได้ การพัฒนาเรื่ องอื่นก็ไม่เกิด เราก็ตอ้ งสู ้กบั การแข่งขัน
ภายนอกไม่ได้ เพราะเราเสี ยเวลาอยูก่ บั การทะเลาะขัดแย้งกันเองมาตลอดเวลาที่ผา่ นมา ที่ดีก็มี ที่ขดั แย้งมากก็มี เพราะฉะนั้น
จะทําอย่างไรจะลดต่าง ๆ ทั้งหมดให้ดีดว้ ยกันทั้งหมด ดีมากดีนอ้ ยก็วา่ กันไป แต่อย่าขัดแย้ง
หลายประเทศที่มีการพัฒนาด้านศักยภาพ ทรัพยากรมนุ ษย์ไปมากก็เจริ ญเร็ ว จะเห็นได้วา่ รอบ ๆ บ้านเราก็มี บาง
ประเทศสามารถที่จะขึ้นไปในระดับต้น ๆ ของโลกได้ ถึงแม้วา่ จะมีเนื้ อที่เพียงเล็กน้อย เพราะเขาใช้สติปัญญาเขา แล้วไม่
ขัดแย้ง แล้วเชื่อฟังกฎหมาย เคารพกฎหมาย และเดินไปตามนโยบายของรัฐทุกคนก็ไปได้ รัฐก็สามารถจะดูแลได้ทวั่ ถึง เราก็
ต้องสร้างความโปร่ งใสในทุกฝ่ าย ทุกพวก ไม่มีการทุจริ ต ไม่โกงกิน ไม่ยอมรับในสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย เราจะได้รับความเชื่อมัน่
จากการลงทุน วันนี้ ตอ้ งระวัง ความเชื่อมัน่ ในการลงทุนของต่างประเทศ เขาดูในหลายมิติดว้ ยกัน ดูท้ งั สภาพสัง คมดูท้ งั
กฎหมายของเรา ดูท้ งั การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ดูท้ งั ความเชื่อมัน่ ในการลงทุนที่เกิดความมีเสถียรภาพของรัฐบาลเหล่านี้ เป็ น
ความเชื่อมัน่ การลงทุนทั้งสิ้น ถ้าเราอยากให้ใครเขามาลงทุนมาก ๆ ในประเทศเราในบ้านเรา เราก็ตอ้ งดูวา่ เราต้องการอะไร
ไม่ไปทําให้สงั คมมีผลกระทบอย่างไร ไม่ไปทําให้เกิดมลภาวะอย่างไร แต่เราก็ตอ้ งมีแรงจูงใจให้เขาเข้ามาด้วย ก็คือความมี
เสถี ยรภาพ ซึ่ งเราได้เปรี ยบหลายประเทศในโลกอยู่แล้ว คนไทยเป็ นคนที่มีน้ ําใจ เป็ นคนที่ยิ้ม แย้มแจ่ มใส อย่าไป
เปลี่ยนแปลงตัวเราเลย ไปเป็ นคนขี้โมโหก้าวร้าวต่าง ๆ เหล่านี้ ทุกคนต้องปรับเปลี่ยน ผมเองก็ตอ้ งปรับเปลี่ยนตัวเอง
เหมือนกันให้มีสติ มีอะไรต่าง ๆ ตลอดเวลา เราต้องระมัดระวังในเรื่ องเหล่านี้ ในเรื่ องของความเชื่อมัน่ นั้นไม่ใช่แค่การค้า
อย่างเดียว เป็ นเรื่ องของอุตสาหกรรม ในเรื่ องของการท่องเที่ยว และอื่น ๆ หลายประเทศท่านเห็นอยูแ่ ล้วว่าเขาเจริ ญอย่างไร
เขามีความขัดแย้งกันหรื อไม่ เพราะฉะนั้นเรามามองว่าทุกอย่างรัฐต้องเป็ นคนทําทั้งหมด ทุกฝ่ ายเรี ยกร้องทั้งหมด ไปไม่ได้
ทุกคนต้องมีสดั ส่วนร่ วมมือกัน ในทุกปั ญหา ในทุกการแก้ปัญหา ในการที่จะเดินหน้าประเทศไทยไปข้างหน้า
วันนี้จากสถิติ จากสื่ อต่าง ๆ ก็ลงว่าการค้า การส่ งออกเราลดลง อย่าเพิ่งตกใจ เราก็ตอ้ งพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่
เสมอ ทําไมถึงส่งออกลดลง เพราะว่าเราต้องมีพจิ ารณาดูวา่ สิ นค้าบางประเภทของเรา เรายังคงใช้เทคโนโลยีเดิมในการ ผลิต
คุณภาพก็ยงั เหมือนเดิมในหลายปี มาแล้ว อาจจะเป็ น 10 ปี มาแล้ว ก็ยงั เป็ นแบบเดิม ส่ งออกไป วันนี้ หลายประเทศเขาพัฒนา
หมดแล้ว ถ้าเราไม่พฒั นาจะตกยุค เพราะฉะนั้นเราจึงมีกองทุนต่าง ๆ ส่ งเสริ ม SMEs เหล่านี้ เพื่อจะมีการพัฒนาคุณภาพ ใน
เรื่ องของ BOI ก็เช่นกัน ปรับปรุ งเครื่ องไม้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร ให้ทนั สมัยมากขึ้น เพื่อได้รับการยอมรับไม่ใช่ของผลิต
ออกมา แล้วมาดูโรงงานแล้วเกิ ดความไม่เชื่อมัน่ โรงงานดูไม่ได้เลย ต้องพัฒนาตัวเอง ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง ถ้าเราไม่
ปรับปรุ งคุณภาพ เราเน้นปริ มาณอย่างเดียวเราก็ขายไม่ออก ขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาความขัดแย้งในประเทศอีก เสถียรภาพ
ก็ไม่เกิด ทุกอย่างทําให้ลดความเชื่อมัน่ ลง การแข่งขันก็มากขึ้น วันนี้ ขอ้ ตกลงการค้าระหว่างประเทศ ทั้งทวิภาคี ระหว่าง
ประเทศต่อประเทศ และพหุภาคี คือขนาดใหญ่หลายประเทศด้วยกัน มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ในข้อจํากัดทางด้านการค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องภาษีบางอย่างเพือ่ ให้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศได้รับผลประโยชน์
มากขึ้น บางอย่างภาษีเหลือ 0 เปอร์ เซ็นต์ฉะนั้นภาษีเรา 0 เปอร์ เซ็นต์ราคาขึ้นอยูก่ บั ต้นทุนกับราคา ถ้าเราต้นทุนสู ง ด้วย
ค่าแรงงานบ้าง ค่าวัตถุดิบบ้างอะไรบ้าง ทําให้ราคาสู งโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นเราสู ้เขาไม่ได้แน่นอนขายไม่ออก เพราะ
ราคาแพงกว่า ยิ่งคุณภาพไม่ดีแล้ว ราคาไม่ดีแล้ว ไม่ดีอีกด้วยก็ย่งิ ไม่ดีไปใหญ่ วันนี้ ตอ้ งเร่ งพัฒนาในเรื่ องของการผลิต ขีด
ความสามารถในการผลิตให้ดี เทคโนโลยีให้ทนั สมัยมากขึ้ น ควบคุณภาพให้มากขึ้ น สร้ างความไว้เนื้ อเชื่อใจระหว่าง
ประเทศกันให้ได้
มาตรการกีดกันการค้าของแต่ละประเทศเขาก็ไม่ อยากให้มีการแข่งขัน การลงทุน การค้าขายในสิ่ งที่เขาผลิตเองใน
ประเทศ บางอย่างเขาก็จาํ กัดเรื่ องนี้ ให้เท่านั้นเท่านี้ บางอย่างก็ไม่เท่าเลยก็เหมือนกัน เราก็ทาํ อย่างนั้นเหมือนกัน เราต้อง

พัฒนาร่ วมกันให้ได้ ต้องเข้มแข็งต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ เราจะได้ขยายได้พฒั นาในทุกมิติจะได้ไปสู ้เขาได้ในอนาคต เขา
เรี ยกว่าความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ หลายขั้นตอน หลายอย่าง ตั้งแต่วตั ถุดิบเอง ซึ่ งเราได้เปรี ยบอยูแ่ ล้ว หลายอย่างเรามี
วัตถุดิบเป็ นจํานวนมาก แต่พอขั้นตอนการแปรรู ปเพือ่ จะไปค้าขายให้เขา เพือ่ เพิ่มมูลค่า ไม่พฒั นาเราเร่ งไปแล้วตลอด 3 – 4
เดือนที่ผา่ นมา พยายามทําอย่างนี้อยูแ่ ล้ว
เรื่องสําคัญ อีกประการหนึ่งคือว่า ปั ญหาสําคัญของการประกอบการธุรกิจการค้า ถ้าต่างประเทศเขามา เขาจะได้ไม่
ต่อว่า ช้า เสี ยเวลา ขั้นตอนมาก บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ควรจะวันเดี ยวเสร็ จ บางที ใช้เวลาเป็ นเดื อน อย่างนี้ ไม่ได้ ผมได้ให้
หน่วยงานปรับลดเวลาทางธุรการให้เร็ วที่สุดในลักษณะ One Stop Service เหมือนกัน จดทะเบียนแรงงานต้องแก้ไขให้ได้
เพราะฉะนั้นต้องบูรณาการให้ทุกกิจการเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ ไม่สะเปะสะปะ ยุทธศาสตร์ ของไทย
เดินหน้าไปอย่างไร ประเทศจะเป็ นประเทศอย่างไร อุตสาหกรรม เกษตรกรรม อะไรก็วา่ ไปให้ชดั 5 ปี 10 ปี จะเกิดอะไรขึ้น
ทําอย่างไร
ถ้าเราเดินตามยุทธศาสตร์ ที่วา่ ได้ เราก็จะเกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาไปตามลําดับ ไม่วา่ ใครจะเป็ นรัฐบาล ถ้า
เดิ นไปตามนี้ จะไม่มีปัญหาในเรื่ องของการเมือง ท่านก็ไปว่าในการเมืองไป ถ้านําการเมืองมาเกี่ยวกับการบริ หารจัดการ
บริ หารประเทศด้วยมีปัญหามาโดยตลอด เพราะฉะนั้น รัฐบาลต้องมีความชัดเจนในระดับนโยบายและกําหนดผูข้ บั เคลื่อนว่า
ใครจะขับเคลือ่ นเรื่ องใด อย่างไร ใครเป็ นหลัก ใครเป็ นรอง ใครเป็ นเสริ ม และเข้าใจให้ตรงกัน จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอ นี่คืองบประมาณของรัฐและต่างฝ่ ายต่างเกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน สอดเติมช่องว่างเข้าไป งบประมาณก็ใช้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ความไว้วางใจซึ่งกันและกันก็จะเกิดขึ้น ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
ช่องทางการติ ดต่อสื่อสาร วันนี้ ประชาชนกับรั ฐก็มีศูนย์ดาํ รงธรรม กองอํานวยการรั กษาความมัน่ คงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) อีก ที่พร้อมจะรับเรื่ องร้องเรี ยน ติดต่อราชการหาความรู ้ให้รายละเอียดและอํานวยความสะดวกให้
ประชาชนผูม้ าติ ด ต่ อ ราชการทุ ก จังหวัด ให้ร วดเร็ ว ขึ้ น วัน นี้ ผมได้ รับรายงานมาว่า พัฒ นาขึ้ น ตามลําดับ ขอบคุ ณ
กระทรวงมหาดไทย ขอบคุณศูนย์ดาํ รงธรรมและ กอ.รมน. จังหวัด รวมความไปถึงสํานักงานปฏิรูปต่าง ๆ ปฏิรูปปรองดองที่
มีต้ งั ไว้แล้วเดิม วันนี้กาํ ลังขับเคลื่อนงานทุกงานอยู่ จะเห็นได้วา่ มีการพัฒนา สร้างความเข้าใจมากขึ้น มีส่วนร่ วมมากขึ้น
ในส่วนของศูนย์การเรี ยนรู ้ของกรมวิชาการ เกษตร วันนี้ท่ีสงั่ การลงไปแล้วสามารถตั้งได้ 882 ศูนย์ระดับอําเภอ จริ ง
ๆ มีอีกมาก กําลังพัฒนาเพือ่ จะให้ครบทุกอําเภอ ครบทุกพื้นที่ จะทําให้มากขึ้นโดยเร็ ว จะมีขอ้ มูลให้เกษตรกรได้เรี ยนรู ้วา่ จะ
ปลูกอะไรให้เหมาะสมกับดินฟ้ าอากาศแตกต่างกัน แต่ละภาคแต่ละพื้นที่ก็ต่างกัน บางพื้นที่แล้งซํ้าซาก บางพื้นที่ทาํ นาได้ 2
-3 ครั้ง อยูใ่ นเขตชลประทาน บางพื้นที่ไม่ได้อยูใ่ นเขตชลประทาน แต่ทุกคนก็อยากจะปลูกสิ นค้าเกษตรกรรมที่มีราคา ที่เป็ น
ที่ตอ้ งการ ก็เสี ยสองอย่างคือ ปลูกไปไม่ได้ผล รัฐต้องเสี ยค่าประกันความเสี ยหายอีกและปลูกไปราคาก็ไม่ได้ เสี ยเวลาเสี ย
แรงเปล่า เพราะฉะนั้น ท่านต้องไปปรึ กษากับศูนย์การเรี ยนรู ้ท่ีวา่ จะทําอย่างไร ปลูกอะไรดี ปรึ กษาเขาเถอะครับ เขามีความรู ้
ให้คาํ แนะนําต่าง ๆ ได้มากมาย ถ้าไม่มีปัญหา เราสามารถปรับนโยบายที่จะเพิ่มเติมเพื่อที่แก้ไขเป็ นเรื่ อง ๆ ได้ ถ้ากระจัด
กระจายอยูแ่ บบนี้ช่วยยาก เพราะไม่รู้ใครเป็ นใครขึ้นบัญชีกนั ให้เรี ยบร้อย
การทําเกษตรกรรมในแต่ละพื้นที่ว่าใครปลูก ข้าว ปลูกยาง ต่าง ๆ บางคนไม่ลงทะเบี ยน ไม่มาลงทะเบี ยนกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เขาจัดทําทะเบียน ก็ตอ้ งไปทํา ไม่ตอ้ งกลัวอะไรทั้งสิ้ น ถ้าท่านไม่จดทะเบียน การช่วยเหลือก็
เป็ นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยกันให้เป็ นไปตามยถากรรมเหมือนเดิม จะดูแลไม่ได้และการโซนนิ่งอะไรต่าง ๆ ก็ไม่
เกิดขึ้น ก็เป็ นแต่เพียงนามธรรมคู่ไปอย่างนั้น โซนนิ่ง ทําไม่ได้ เพราะประชาชนไม่เห็นด้วย ประเด็นไม่เห็นด้วยคือไม่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นเราต้องให้ศูนย์เหล่านี้สร้างการเรี ยนรู ้ให้ได้ ต้องเข้าใจว่าทําอย่างนี้ จะเกิดผลอย่างนี้ จะดีอย่างนี้ มีการปรับปรุ ง
เทคโนโลยีอย่างไร เมล็ดพันธุ์พืชจะทําอย่างไร ปุ๋ ยจะทําอย่างไร ปลูกอันนี้ แล้วให้มีตลาดที่ไหน ไปขายที่ไหน ราคาควร
เท่าไร
วันนี้ ทุกคนไม่ทราบว่า รัฐไปขายของได้เท่าไร เพราะฉะนั้น เวลาผลิตอะไรมาก็อยากจะได้ราคาสู ง รัฐก็ตอ้ งไป
อุดหนุน อุดหนุนเสร็ จก็มากองกันอยูก่ บั รัฐ รัฐก็ไปขายให้ใคร ก็ราคาก็ตกหมด เราพยายามทุกอย่างที่จะทําให้ราคาสูงขึ้น อัน
นี้เป็ นระบบที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้น เราไม่อยากให้เกษตรกรผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย ถูกเอารัดเอาเปรี ยบ รัฐไม่สามารถ
จะอุดหนุนได้ทุกอย่าง เรื่ องยางก็เช่นเดียวกัน ต้องระมัดระวัง วันนี้ ราคายางก็พยายามเต็มที่ ที่จะแก้ปัญหา ผมว่าเป็ นเรื่ องที่
หนักพอสมควร เรื่ องยาง เรื่ องข้าว เรื่ องผลิตผลทางเกษตรอื่น ๆ บางอย่างก็ดีข้ ึน บางอย่างก็ลดลงเป็ นไปตามราคาตลาด

เพราะฉะนั้นถ้ายังคงยืนราคาเดิมต่อไป โดยที่ไม่มีการปรับปรุ งตัวเอง ไม่มีการโซนนิ่ ง ไม่มีการควบคุม Demand Supply ให้
พอเพียง ให้ทดั เทียมกันก็เป็ นปั ญหาอย่างนี้ตลอดไป
ผมว่าถ้ายังยืนยันกันอยูอ่ ย่างนี้ ราคาต้องเท่านี้ เท่านั้น ไปอย่างนี้ ถึงเราก็แก้ไม่ได้ ผมตายไปแล้ว ทุกคนตายไปแล้วก็
แก้ไม่ได้ ก็กลับมาแบบเก่า เพราะฉะนั้น จะต้องพัฒนาทั้งระบบขอให้เห็นใจด้วย การประท้วงอะไรต่าง ๆ ขอให้มีเหตุ มีผล
วันนี้ มีความจําเป็ น เพราะเราไม่ได้แก้ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรอย่างเดี ยว แต่แก้ไปทุกปั ญหา ที่เรามีอยู่ในปั จจุบัน
บางอย่างมาก บางอย่างน้อย ต้องแก้มากก่อน น้อยก็ค่อย ๆ แก้ คู่ขนานกันไป
ในส่ วนของการดูแลสาธารณสุ ขรักษาพยาบาล เรามุ่งหวังถึงการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชน ถ้าประชาชน
เข้มแข็ง ประเทศชาติก็เข้มแข็ง เพราะฉะนั้นการดูแลสาธารณสุขรักษาพยาบาล ถ้าเรายังมีรายได้รัฐอยูอ่ ย่างนี้ การดูแลก็ยงั ไม่
มาก ไม่เพียงพอ จะเห็นได้วา่ มีปัญหาพอสมควรในเรื่ องของระบบ เรื่ องของการดูแลประชาชน ทั้งสู งวัย ผูห้ ลักผูใ้ หญ่ เด็ก
เล็กอะไรต่าง ๆ มีปัญหาหมด เพราะรัฐไม่มีเงิน ผมพูดตอนต้นมาแล้ว รัฐจะมีรายได้จากที่ไหนบ้าง เพราะฉะนั้น เราจะ
ช่วยกันตรงไหน ก็ตอ้ งไปช่วยกันถือว่าช่วยชาติ ถ้าเราดูแลคนไม่ดี ทุกอย่างก็อ่อนแอไปด้วย เด็กก็อ่อนแอ ผูใ้ หญ่ก็อ่อนแอ
คนสูงอายุก็อ่อนแอ ประเทศชาติก็อ่อนแอทั้งหมด
เพราะฉะนั้น อย่าไปให้ใครเขามาชี้นาํ หรื อมาปลุกระดมว่า เป็ นเพราะอย่างนี้ อย่างนั้น ที่จนเพราะอย่างนี้ เพราะคนนี้
เพราะคนนั้น ผมว่าอย่าให้เขามาชี้ เลย ท่านคิดเองท่านมองเหมือนผมมอง บางคนที่ผ่านมา ผมขออนุ ญาต บางคนบอกว่า
สถาบัน เป็ นเพราะสถาบันทําให้เป็ นอย่างนี้ ผมกราบเรี ยนท่านเลย ท่านไม่เคยมาเกี่ยวข้อง ท่านต้องดูวา่ ที่ผ่านมาสถาบันทํา
หน้าที่อะไร ท่านทําทุกอย่างมาตั้งแต่อดี ตในพื้นที่ ที่รัฐบาลไปไม่ถึงในที่ที่รัฐบาลอาจจะไป ดูแลได้ไม่มากนัก ท่านก็ไป
เสริ มตรงนั้นให้ ท่านไม่เคยที่จะไปแย่งความรัก ความชอบอะไรจากใคร ท่านถือว่าทุกคนคือคนไทยของท่านทั้งสิ้ น ท่าน
ต้องมีหน้าที่ในการดูแลคน คนมีรายได้นอ้ ย คนที่มีความเดือดร้อนเป็ นหลักก่อน ช่วยรัฐบาลมาทุกรัฐบาล เพราะนั้นทุกคน
ต้องเข้าใจในกรณี น้ ี นะครับ ต้องมีสติใคร่ ครวญหาเหตุผล อย่าไปเชื่อตามเขาปลุกปั่ นอย่างโน้นอย่างนี้ ทําให้ไปล่วงละเมิด
ท่าน และพันต่อไปถึงกฎหมายอีก ว่าไปบังคับคนอะไรต่าง ๆ ไม่ใช่เลย
กฎหมายมีไว้ปกป้ องพระองค์ท่าน เท่านั้นเอง เพราะพระองค์ท่านไม่สามารถดูแลพระองค์เองได้ ท่านมาตอบโต้ มา
ชี้แจง มาอธิ บายใครไม่ได้ แต่เราต้องมองถึง ทําอะไรดี อดีตไม่ใช่แค่สมัยนี้ นะครับ ตั้งแต่อดี ตที่ ผ่านมาเมื่อเรายังไม่เป็ น
ประเทศ เป็ นอาณาจักรต่าง ๆ เหล่านั้น จนกระทัง่ เป็ นประเทศมาเมื่อ 200 กว่าปี เพราะฉะนั้นเราต้องดูยอ้ นกลับไป อย่าเพิ่ง
ไปตัดสิ น อย่างเพิ่งไปลงความเห็นว่าใช่หรื อไม่ตามที่คนเขามาชี้นาํ ต้องไปดูเขาชี้นาํ เพราะอะไรเพื่ออะไร วันนี้ ประเทศไทย
เข้มแข็งได้อยู่ 2 อย่าง 1.สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ 2. คือความมัน่ คง ซึ่งต่างประเทศอาจจะมีไม่เท่าเราตรงนี้แต่เขาพัฒนาก็ตอ้ ง
ไปทั้ง 2 -3 อย่างด้วยกันในเรื่ องของสถาบัน เรื่ องของความมัน่ คง เรื่ องของการพัฒนาประเทศ ต้องไปด้วยกันทั้งหมด เพราะ
เราเป็ นคนไทย อย่าไปเอาของตะวันตกมาทั้งหมด ผมเคยพูดไปแล้วว่าอย่าทําลาย อย่าสร้างบ้านเมืองใหม่โดยที่ตอ้ งทําลาย
ของเก่าทิ้งทั้งหมด
วันนี้ตอ้ งดูท่ ีวา่ วันนี้ท่ีคนเขามาเที่ยวบ้านเราเพราะของเก่า สมัยนี้สร้างอะไรไว้บา้ งที่ให้คนเขามาดูเป็ นเรื่ องเป็ นราว
ไม่ค่อยมีนะ ส่วนใหญ่เขามาเที่ยวโบราณสถาน พระราชวัง นั้นคือสิ่ งที่สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ าํ ไว้ให้ คิดตรงนี้แล้วกันอย่า
นําท่านลงมาเลย อย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกัน นําท่านลงมาเกี่ยวข้องไม่ได้ ผมคงไม่ยอมนะ
เราต้องกลับมาดูตนเอง ก่อนจะโทษใครก็ตาม ผมไม่อยากให้โทษกันแล้ว เพราะฉะนั้น ต้องมาดูแลตนเองที่เรามี
รายได้น้อย เรามีความขยันเพียงพอหรื อยัง พัฒนาตนเองหรื อยัง หรื อจะทําเพียงแค่พอกิ นพออยู่ไปวัน ๆ เลี้ยงลูกเลี้ยง
ครอบครัวไปวัน ๆ มีรายได้วนั ละไม่กี่ร้อยแล้วจะพัฒนาไปได้อย่างไร ไม่ใช่อยูไ่ ด้ก็โอเค แต่ท่านต้องให้ลูกหลานเขาพัฒนา
กว่าท่าน อย่าให้เขาต้องมาทําอะไรที่รายได้น้อยเหมือนท่าน เขาจะทําได้อย่างไร เขาต้องเรี ยนรู ้ ต้องศึ กษา ให้เขาเรี ยน
หนังสื อมาก ๆ ถ้าไม่เรี ยนหนังสื อมาก ๆ ก็คิดไม่ได้ คิดไม่ได้ก็พฒั นาไม่ได้ เป็ นเรื่ องธรรมดา เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเราจะ
รวยขึ้นมาเร็ วขึ้น ไปทําสิ่ งผิดกฎหมาย ไปติดยา ค้ายาเสพติด ชีวติ มันก็พงั ทลายยิง่ กว่าเดิมอีก ยิง่ กว่ายากจนเหมือนเดิมอีก ไป
ติดคุกอีก ติดคุกออกมาก็ตอ้ งวนกลับไปใหม่ เป็ นอย่างนี้ วงจรชีวิตเป็ นแบบนี้ ท่านต้องหาช่องทางสุ จริ ตทํา ลําบากอดทน
หน่อย คนรวยปั จจุบนั ถ้าเขามาเขาสุจริ ตมา เขาลําบากมาก่อน เศรษฐีหลายคนก่อนจะรวยไปดูครับ พื้นฐานเขาไม่ได้รวยมา
ตั้งแต่เด็กเลย ลําบากมาจนค่อนชีวติ เขาแสวงหาโอกาสเขาพัฒนาตนเอง ผมพูดถึงคนที่เขาสุ จริ ต สร้างเนื้ อสร้างตัวจากไม่มี
อะไรเหมือนกัน

ถ้าเรามีความพยายามวันนี้ ถึงแม้จะไม่เหมือน อดีตการแข่งขันมากขึ้น โอกาสมันน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มี
ความพยายาม ไม่มีท่ีวา่ จะไม่สาํ เร็ จ เพราะฉะนั้นไม่วา่ จะยากดีมีจนอย่างไร เราต้องนึ กถึงว่า เรามีโอกาสเสมอ เหมือนคนอื่น
เขาเหมือนกัน อย่าไปเสี ยเวลาโทษใคร โทษคนรวย โทษใครก็แล้วแต่วา่ ทําให้เราลําบากยากเย็น ยากเข็นถึงทุกวันนี้ พอโทษ
ไปโทษมาเวลาหมดแล้วเดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็ตาย เพราะฉะนั้นเปล่าประโยชน์ ผมและรัฐบาลจะพยายามเต็มที่ ที่จะทําหน้าที่ให้ดี
ที่สุด เพือ่ พีน่ อ้ งประชาชนคนไทยที่รักทุกคน ด้วยวิธีการอันเหมาะสมถูกต้องชอบธรรม โปร่ งใสมีประสิ ทธิภาพและวันนี้เรา
ต้องทําให้ท้ งั 3 ระดับสอดคล้องกัน 3 ระดับคือ นโยบาย ขับเคลื่อนและผูป้ ฎิบตั ิ เราต้องเข้าใจกันทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ประชาชน ทุกคนต้องสอดประสานกัน ใน 3 ระดับ
ถ้าเราทําได้อย่างนี้ ประชาชนร่ วมมือ รัฐบาลดี การขับเคลื่อนดี ต่าง ๆ ไม่มีอะไรเป็ นอุปสรรค์ในการพัฒนาประเทศ
ประชาชนก็ตอ้ งใจเย็น ทุกอย่างเป็ นปั ญหาที่สะสมมาเป็ นเวลาหลาย 10 ปี มาแล้ว เพราะฉะนั้นเรามาแก้ภายใน 3 เดือน 4
เดือน น่าจะไม่ได้แต่ตอ้ งวางพื้นฐานของประเทศให้ได้ ใน 4 เดือนที่ผ่านมาผมก็วางพื้นฐานไประดับหนึ่ งเร่ งด่วนนะครับ
ต่อไปรัฐบาลก็ตอ้ งวางพื้นฐานต่อ และเพื่อจะต่อไปในอนาคตให้ได้ว่าทําและทําอย่างไรจะอยู่ได้อย่างสันติสุข และมี
ประเทศชาติที่เจริ ญทัดเทียมอาณาอารยประเทศต่อไป
เรื่องสภาปฏิรูปแห่ งชาติ เมื่อ 2 วันก่อนผมได้ไปเปิ ดการคัดสรรและการคัดเลือก เป็ นที่น่ายินดีวา่ มีผสู ้ มัครทั้งสิ้ น
สปช. ตอนแรกเห็ นบอกคนน้อยวันนี้ เข้าไป 7,000 กว่าคนและยังไม่ได้รวมในยอดของผูส้ มัครทางไปรษณี ยอ์ ีก ผมว่า
มากมายพอสมควร มีท้ งั นิ ติบุคคลส่ งมาและในเรื่ องของคัดสรรมาของจังหวัดในการปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน วันนี้ ก็มีผูส้ มัคร
มากมายเป็ นที่น่ายินดี ผมให้แนวทางในการคัดสรรแล้วว่า จะต้องมีคุณภาพ เราถึงจะได้คนมา 250 คน 200 กว่านี่คืออนาคต
ของทั้งประเทศด้วย
ส่วนหนึ่ ง ที่จะเป็ นตัวกําหนดว่า เราจะเดินหน้าไปอย่างไรแต่ไม่ใช่เฉพาะ สภาปฏิรูปเป็ นคนชี้ทุกอย่างคงเป็ นเรื่ อง
ของกฎหมาย เรื่ องของสภานิ ติบญ
ั ญัติ เรื่ องของรัฐบาล เรื่ องของประชาชน ว่าแต่ละส่ วนแต่ละฝ่ ายจะทํากันอย่างไรให้
ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ วันนี้ ก็ตอ้ งขอให้สถานการณ์สงบ อย่าเพิ่งมาตอบโต้ อย่าเพิ่งมาพูดจาให้เสี ยหายเดี๋ยวก็ทาํ ได้
ทําไม่ได้ ผมว่ายังไม่เริ่ มทําเลย แต่ความตั้งใจของเรามีกรอบ มีแนวทางที่ชดั เจน เราจะทําเรื่ องอะไร เพราะฉะนั้นจะต้องมี
ข้อมูลใครที่ได้เป็ นสมาชิก ต้องมีขอ้ มูลของตัวเอง อย่าคิดว่าจะพูดในสิ่ งที่ตวั เองรู ้สึก ตัวเองคิดอย่างเดียวไม่ได้ถา้ ไม่มีเหตุผล
ประกอบมาด้วย ไม่อย่างนั้น ตกลงหารื อกันไม่ได้หรอกในสภาปฏิรูปไม่ใช่แต่ละกลุ่ม 11 กลุ่มนั้นได้ขอ้ ยุติมาแล้ว และคือ
จบ คือทําได้เลย ไม่ใช่ ทั้งหมดต้องนําข้อเสนอแต่ละกลุ่มเสนอมาเข้าสภาปฏิรูปพิจารณาร่ วมกันทั้งหมด จํานวนสมาชิก ผ่าน
ประธานขึ้นมาเป็ นมติของสภาปฏิรูป อย่างไรก็ตาม คนที่ไม่ได้มีโอกาสถูกคัดสรรเข้ามา ขอบคุณนะครับขอบคุณ แสดงว่า
ทุกคนรักชาติรักแผ่นดินจริ ง สมัครมามากมาย คนเหล่านี้ จะไปหาทางเชื่อมต่อกันอย่างไร อาจจะเป็ นคณะเล็ก คณะย่อยได้
หรื อไม่ แต่ละจังหวัดไปรวบรวมไว้ แล้วไปส่ งข้อมูลเข้าทางศูนย์ดาํ รงธรรมหรื อเข้า กอ.รมน. ทั้งหมดเราก็จะรวบรวมทุก
พื้นที่ ทุกคน เข้ามาและส่งให้เลขาธิการรัฐสภาต้องนําส่งสภาปฏิรูปไปเป็ นข้อบัญญัติเพิ่ม เติม ท่านก็ติดตามด้วยนะครับ
ผมคิดว่า ในการพิจารณาหรื อในการทํางานของแต่ละวันเขาคงแจ้งให้ทราบว่า เขาทําอะไรไปแล้วบ้าง กําลังหารื อ
เรื่ องอะไร ได้ขอ้ ยุติช้ นั ต้นมาอย่างไร ท่านก็ช้ ีแจงเพิ่มเติมเข้ามาได้วา่ เรื่ องนี้ น่าจะแบบนี้ ไหม แต่อย่าทําให้เกิดความวุน่ วาย
ผมก็ยงั ยืนยันอยูว่ า่ คงไม่อยากให้มาประท้วง ไม่อยากให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน และไม่คาํ นึ งถึงวันหน้าว่า เราจะได้อะไร
นัน่ สําคัญ ทุกคนต้องเป็ นแบบนั้น
ผลการปราบปรามและหยุดยั้งการทําลายทรัพยากร ป่ าไม้ในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีจาํ นวนมากหลายพื้นที่ เช่นที่เกาะ
ช้าง จังหวัดตราด ป่ าทับกวาง ป่ ามวกเหล็ก สระบุรีและพื้นที่อื่น ๆ อีก คสช. ว่าจะให้ความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย เจ้าหน้าที่
ต้องคํานึงถึงรัฐศาสตร์ควบคู่กบั นิติศาสตร์ดว้ ย
ผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงสิ งหาคมที่ผ่านมานั้น จับกุมได้ 20,000 กว่า 22,886 กว่าคดี ผูต้ อ้ งหา 20,000 กว่าราย
ยาบ้า 2 ล้านกว่า 3 ล้านเม็ด เฮโรอีน 21 กว่ากิโลกรัม ยาไอซ์ 31 กิโลกรัม กัญชาประมาณ 1,000 กว่ากิโลกรัม และมีการยึด
อายัดทรัพย์สิน ผูเ้ กี่ ยวข้องกับยาเสพติด 180 ราย มูลค่า 107 ล้านบาทและมีการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดตามข้อร้อง เรี ยน 26 ราย และมีการขยายผลติดตามผูเ้ กี่ยวข้อง อันนี้ เป็ นอันตรายมาก มาตรการตรวจค้นเรื อนจํา ทําอย่าง
ต่อเนื่องมีตรวจสอบได้กว่า 600 เครื่ อง ยาบ้า 1,000 เม็ด ยาไอซ์ 528 กรัม และในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็มีการลงโทษไป อันนี้ ก็
เป็ นความก้าวหน้าเป็ นอันตรายอย่างยิง่ ต่อสังคมไทย

ด้ านเศรษฐกิจ มีการเร่ งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2558 จําเป็ นต้องขับเคลื่อนในระยะนี้ดว้ ยงบประมาณของ
รัฐการกระจายเงินไปสู่ พ้ืนที่ สู่ ประชาชนด้วยโครงการของรัฐ งบประมาณรัฐต้องเริ่ มก่อนก็จะเร่ งให้ผูกพันงบประมาณให้
ได้ สําหรับไตรมาสหนึ่ง ครั้งนี้ก็เป็ นการพิจารณาของคณะกรรมาธิ การอยูก่ ็คงเสร็ จเรี ยบร้อยไปเมื่อวาน นี้ คงนําเข้าสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็จะได้มีผลในการดําเนินการได้ทนั ทีในไตรมาสแรก
ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาภายในประเทศ ที่จะเป็ นการกระตุน้ การท่องเที่ยว ส่วนการก่อสร้างเล็ก ๆ น้อย ๆ นั้น
การปรับปรุ งซ่อมแซม จะให้ทาํ ในไตรมาสแรก อย่าไปเชื่อนะครับว่าใครได้รับโควตา ผมพูดอีกครั้งหนึ่ ง ทุกครั้งเลย มีข่าว
มาตลอดว่ามีคนรู ้จกั กับหัวหน้า คสช. เป็ นเพือ่ น หรื ออะไรก็แล้วแต่ กับรัฐมนตรี คนโน่นคนนี้ แล้วมีโควตามา มีโครงการนี้
โครงการนั้นให้สมัครเข้ามาแล้วไปทํา แจ้งมาเลยว่ามาจากใคร คนไหน ชื่ออะไร ผมจะสอบสวนดําเนิ นคดีให้ได้ แอบอ้าง
ไม่ได้ เพราะผมบอกแล้วผมไม่เคยสัง่ ใคร ไม่เคยมอบโควตา ไม่มีโควตา ท่านต้องมาแข่งขัน มีการประมูล มีการเปิ ดประมูล
ทําสัญญา TOR ให้ถูกต้องชัดเจน เพราะฉะนั้นโครงการขนาดใหญ่ก็ตอ้ งทําต่อเนื่องใน 1 ปี งบประมาณที่ออกไปแล้ว ปี
2558 ท่านต้องมีการใช้จ่ายของทุกกระทรวง ทบวง กรม รายไตรมาสให้มีผลสัมฤทธิ์ ผมเคยบอกแล้วว่า ทําก่อน ทําจริ ง มี
ผลสัมฤทธิ์ และยัง่ ยืน ต้องเห็นได้วา่ 1 ปี ข้างหน้าใช้งบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง และก็สอดคล้องกับอีก 5 ปี ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป ๆ ก็วา่ กันมา รัฐบาลทุกรัฐบาลน่าจะต้องคิดแบบผมคิด ถึงจะมีการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ในการปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักงบประมาณ ต้องเคร่ งครัด ผมสัง่ ไปแล้วว่าการเปลี่ยนแผนงานโครงการจากเรื่ องก่อสร้างไป
เป็ นเรื่ องจัด ซื้ อ วัสดุภณ
ั ฑ์นี่ไม่ได้ ต้องเป็ นหมวดเดียวกัน ถ้ามีเหตุผล แต่ถา้ ไม่มีเหตุผลก็ไม่ให้เปลี่ยนอยูแ่ ล้ว ฉะนั้นท่าน
ต้องบริ หารงบประมาณของท่านให้ได้ในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม การใช้งบประมาณในการบริ หารราชการแผ่นดินต้องมี
ความคุม้ ค่า เป็ นประโยชน์กบั ประชาชน โดยทั้งหมด โดยส่วนรวม เพราะงบประมาณเรามีจาํ กัด อย่างที่ได้กล่าวในตอนต้น
แล้วว่า ทําอย่างไรรายได้รัฐจะมากขึ้น โดยประชาชนไม่เดือดร้อน และมาแก้ไขปั ญหาได้อย่างแท้จริ ง แล้วก็มีการกระจาย
งบประมาณลงมาสู่ประชาชนทุกภูมิภาคอย่างทัว่ ถึงและเท่า เทียม
ในเรื่ องของการพิจารณางบประมาณ ผมเรี ยนไปแล้วว่าขณะนี้เสร็ จไปแล้วทั้ง 19 กระทรวง และมีส่วนราชการที่ไม่
สังกัดกระทรวงอีกจํานวนหนึ่ ง ภาพรวมก็ปรับลดไปได้ 4,496 ล้านบาท และได้พิจารณาโดยคณะกรรมาธิ การชุดใหญ่ไป
แล้วเมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ก็จะพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายในวันที่ 5 กันยายน แล้วก็จะเสนอ สนช. ในวันที่
11 กันยายน และเข้าสู่วาระการประชุม สนช. ในวันที่ 17 กันยายน 2557
การส่ งเสริ มการค้าการลงทุน ได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ไปจัดตั้งศูนย์บริ การการค้า การลงทุน การประกอบธุรกิจ แบบ One Stop Service ให้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกต่อนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลดขั้นตอนทางธุรการที่ไม่จาํ เป็ น ประหยัดเวลา
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ ผูล้ งทุนที่ไม่ตอ้ งเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน ทําให้เสี ยเวลา ลดขั้นตอนลง ลดเวลาลง รวมทั้งเป็ น
ศูนย์ขอ้ มูลให้กบั ผูป้ ระกอบการรับทราบด้วยว่าวันนี้ มีความ เคลื่อนไหวเป็ นอะไรอย่างไร ต้องพัฒนาตนเอง ทั้งผูล้ งทุน
โดยเฉพาะผูล้ งทุนไทย ไม่เช่นนั้นเราก็สูต้ ่างชาติ เขาก็จะมาลงทุนไม่ได้อีกอยูด่ ีในอนาคต
ส่วนการส่งเสริ มการลงทุนนั้นได้สงั่ การให้ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ งรัดการอนุมตั ิการลงทุนอย่างเร่ งด่วน มี
การกลัน่ กรองที่ดี มีอนุกรรมการอยู่ 2 คณะ ที่จะเตรี ยมการมาก่อน มาเข้าที่ประชุมใหญ่ เพือ่ ขออนุมตั ิอีกครั้งหนึ่ ง เป็ นครั้ง
สุ ด ท้า ย และจะเร่ ง รั ด ให้ด ําเนิ น การให้ได้โดยเร็ ว จากผูป้ ระกอบการใหม่ ๆ หรื อ การขอขยายกิ จ การของผูล้ งทุ น
ภายในประเทศ เพื่อจะสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กบั คนไทย และได้กาํ ชับให้ BOI พิจารณาส่ งเสริ มการลงทุนที่
จะเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ผปู ้ ระกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมของไทยด้วย
ในเรื่ องการสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ชาว ต่างชาติ คือแรงจูงใจ เมื่อวันที่ 28 สิ งหาคม 2557 ที่ ผ่านมา ได้พบกับ
ผูบ้ ริ หารประธานเจ้าหน้าที่ นายชิเงะโนบุ นางะโมริ (Mr.ShigenobuNagamori) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูก้ ่อตั้งบริ ษทั
ไนเด็ค คอร์ ปอเรชัน่ (Nidec Corporation) เดินทางมาพบผมที่กองบัญชาการกองทัพบก ซึ่ งบริ ษทั นี้ เป็ นบริ ษทั ที่ใหญ่มาก
เป็ นบริ ษทั ที่ผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้ า ชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์รายใหญ่ในโลก ก็ได้มีการพูดคุยกัน ท่านยินดี ที่จะสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโอกาสต่อ ไป ซึ่ งวันนี้ ก็ดาํ เนิ นกิจการอยูแ่ ล้ว ท่านก็จะมีการลงทุนใหม่ ๆ ขึ้น
ผมก็เลยไปคุยกับท่านว่า ทําอย่างไรแรงจูงใจของคนไทยอะไรต่าง ๆ มันต้องเริ่ มด้วยการมีสถาบันวิจยั ต่าง ๆ เช่น เรื่ อง
รถยนต์ ท่านก็ได้แนะนําว่า ประเทศไทยอย่าไปแข่งขันในเรื่ องของรถยนต์ที่มีเครื่ องยนต์เลย ไปใช้เรื่ องมอเตอร์ ดีกว่า เป็ น

เรื่ องของรถไฟฟ้ า เรื่ องอะไรเหล่านี้ ที่มีการพัฒนา เขาพร้อมจะช่วยเหลือเรา อันนี้ ก็ฝากไว้ดว้ ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อง
เชื่อมต่อประสานกันดูวา่ จะทําได้อย่างไร ผมต้องการให้เรายืนยันของเราเอง เขามีความเชื่อมัน่ ต่อเสถียรภาพของไทย และ
ยืนยันว่าจะไม่ยา้ ยฐานการผลิตจากประเทศไทย และจะเพิ่มให้มากขึ้น ในภาพรวมบรรดานักลงทุน ทั้ง ญี่ปุ่น ตะวันตก
ตะวันออก ต่าง ๆ ที่เขาพบ ทั้ง ยุโรป อเมริ กา หรื ออะไรต่าง ๆ ก็มีความเข้าใจ มาพูดคุยกันในห้องเป็ นชัว่ โมง เขาก็พอใจใน
การทํางานของ คสช. ในเรื่ องของการค้าการลงทุน การเมืองก็เรื่ องของการเมืองไป แล้วก็มนั่ ใจว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศ
ไทยอย่างยัง่ ยืน มีเสถียรภาพ ทําให้เป็ นผลดีต่อการค้าขายในอนาคต
เรื่ องการส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs มีการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมา
และได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีชดั เจน จะส่งเสริ มกันอย่างไร SMEs นี่คือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม บางคนยังไม่รู้เลยว่า
ตัวเองเป็ น SMEs ท่านต้องไปศึกษาว่า ร้านค้าแบบนี้ เป็ น SMEs หรื อเปล่า มีหลายประเภทด้วยกัน ประเภทที่เกี่ยวกับเรื่ อง
เกษตรกรรม เกี่ยวกับเรื่ องท่องเที่ยว การบริ การ อุตสาหกรรม มีหมด ท่านก็ไปดูวา่ กิจการของท่านอยูใ่ นกลุ่มไหน ก็ไปสมัคร
เข้าไป บางคนบอกไม่รู้วา่ ตัวเองเป็ น SMEs แต่ไม่สมัคร เพราะกลัวจะเสี ยภาษี อย่างนี้ไม่ได้ ก็ไปสมัคร ภาษีเขาคงไม่ได้เรี ยก
มากมายอะไร เพือ่ เขาจะได้ช่วยเหลือท่านได้ ถ้าท่านไม่สมัครเป็ นสมาชิก แล้วท่านจะมาให้รัฐช่วยตรงไหนได้อย่างไร ไม่มี
ช่องทาง ไปสมัครให้ครบ วันนี้ ก็ตอ้ งการให้สมัครเพิ่มอีก วันนี้ มีถึง 2 ล้านกว่าราย ยังไม่ได้จดทะเบี ยน ยังไม่ข้ ึ นบัญชี
มากมายไปหมด ท่านไปขึ้นเถอะครับ จะได้มีการพัฒนาตนเอง ผมบอกแล้วว่า ถ้าทุกคนไม่เข้าสู่ระบบภาษี มันไปไหนไม่ได้
ประเทศไทยไปไม่ได้ เงินส่ วนหนึ่ งเก็บภาษีมาจากคนมีรายได้มาก รายได้ปานกลาง ต้องมาเลี้ยงคนจนขนาดใหญ่น้ ี มนั ไป
ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้มากเสี ยมาก ได้กลางเสี ยกลาง ได้นอ้ ยเสี ยน้อย จะไม่ยกระดับนําเงินทั้งหมดเป็ น
ก้อนใหญ่มาแล้วก็ดูแลทั้งหมดลงไป ตามสัดส่ วนที่เหมาะสม ในเรื่ องการพัฒนา ตั้งแต่ก่อตั้งมา ตั้งแต่ขยายกิจการอย่างไร
ท่านจะเติบโตอย่างไร เราต้องการให้จากเล็กไปกลาง กลางไปใหญ่ ที่ผา่ นมาไปไม่ได้ เล็กก็คือเล็ก กลางก็คือกลาง ใหญ่ก็คือ
ใหญ่ อยู่แค่น้ ี ถ้าท่ านทําให้เป็ นระบบของท่ าน รวมกลุ่มกันให้ได้ แล้วเสนอช่ องทางมารั ฐก็จะเชื่อมต่อให้ท่าน หา
งบประมาณมาเป็ นกองทุนให้ท่าน หรื อให้สิทธิประโยชน์อะไรก็ได้ เรายังให้ที่อื่นได้เลย SMEs สําคัญ เพราะเป็ นกลไกหลัก
ของประเทศ ทั้งในเรื่ องของการจ้างงาน เรื่ องที่จะไปส่ งเสริ มธุ รกิจขนาดใหญ่เป็ นเครื อข่าย เป้ าหมายที่ตอ้ งการจะเพิ่ม
สัดส่วน GDP ของ SMEs ให้ได้ 38 เปอร์เซ็นต์ เพิ่มการจดทะเบียนนิติบุคคล SMEs ขึ้นอีก 5 หมื่นราย ผมว่ามากกว่านี้ ถ้าได้
มากกว่า 5 หมื่น ผมดีใจมากเลย ประเทศชาติจะได้ไปได้ อย่ากลัวเรื่ องภาษี ฉะนั้นเราต้องกําหนดแล้วว่ากลุ่มเป้ าหมายจะ
ส่งเสริ มปี 58 – 59 เป็ นอะไรบ้าง เช่น กลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตสูง high growth 11 กลุ่มสาขาธุรกิจ เช่น ก่อสร้าง ชิ้นส่ วนยาน
ยนต์ อาหารและเครื่ องดื่ม บริ การด้านการศึกษา การเกษตร ขนส่ง โลจิสติกส์ ท่องเที่ยว บริ การด้านสุขภาพ ประเทศไทยเป็ น
ที่นิยมมาก ด้านสมุนไพรเครื่ องสําอาง ด้านเทคโนโลยี ด้านพลังงาน และกลุ่มธุรกิจที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย
high impact ได้แก่ เครื่ องจักรกล อุตสาหกรรมอาหาร ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง บรรจุภณ
ั ฑ์ สิ่ งทอ อัญมณี ค้าปลีก เป็ นต้น ทั้งนี้
เพือ่ วางรากฐานสําคัญให้กบั เศรษฐกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมให้ไปสู่อนาคตต่อไป
การส่ งเสริ มการตลาดสําหรับข้าว ได้อนุมตั ิ ลงนามความตกลกระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ ได้ลงนาม
ไปเรี ยบร้อยแล้วในการขยายด้วยการขายข้าวแบบ G2G กับรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ สาระสําคัญก็คือว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาล
ฟิ ลิปปิ นส์ตกลงที่จะซื้ อขายข้าวในปริ มาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ระหว่างปี 2557 - 2559 เงื่อนไขขึ้นอยูก่ บั ภาวะตลาดข้าว
โลกและผลผลิตในทั้งสองประเทศ ซึ่งเชื่อมัน่ ว่ากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ คาดว่า ฟิ ลิปปิ นส์จะนําเข้าข้าวใน
ปี 2557 ประมาณ 1.45 ล้านตัน และมีแผนที่จะเปิ ดประมูลข้าวในรู ปแบบรัฐต่อรัฐในช่วงเวลาอันใกล้น้ ี อย่าไปทําให้ราคาตก
ก็แล้วกัน อย่าไปรอว่าเมื่อไหร่ ราคาตกจะซื้อ เพราะถ้าไม่ช่วยกันวันนี้จะไปช่วยกันวันไหน อย่าเห็นแก่ประโยชน์มากนัก คน
รวยก็เผือ่ แผ่ แบ่งปั นกันบ้าง
ด้ านสังคม ได้เร่ งรัดการดูแลในเรื่ องของคําเรี ยกร้อง ร้องเรี ยน ที่เขาร้องเรี ยน วันนี้ รวมแล้วทั้งหมดประมาณ 40,000
กว่าเรื่ อง นี่เฉพาะที่น่ี ยังมีที่ศูนย์ดาํ รงธรรม ที่อะไรอีกมากมายไปหมด ผมก็จะมอบไปให้ไปแก้กนั ให้ได้ และตอบปั ญหาว่า
ที่เขาถามมาเป็ นอย่างไร ให้เขาเข้าใจ เพื่อจะลดความกดดัน ความไม่เข้าใจกัน ประชาชนอย่างน้อยก็ตอ้ งได้คาํ ตอบว่า
อย่างไร เมื่อไหร่ จะทําอย่างไร ประชาชนต้องเข้าใจบางอย่างไม่สามารถให้อย่างที่ตอ้ งการไม่ได้ท้ งั หมด เพราะเป็ นเรื่ องของ
กฎหมายบ้าง เป็ นเรื่ องของความเป็ นธรรมบ้าง อะไรบ้าง ฉะนั้นต่างคนต่างต้องมองด้วยความไว้วางใจกัน รัฐบาล ข้าราชการ
ประชาชน ต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน

เรื่องความโปร่ งใส วันนี้ คสช. ได้เร่ งรัดเรื่ องนี้ ไม่ใช่วา่ เรานิ่ งดูดาย ตลอด 4 เดือนที่ผ่านมามีการตรวจสอบหลาย ๆ
โครงการ โดยมี คตร. (คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ) ร่ วมกับองค์การต่อต้านคอรัปชัน่
ประเทศไทย (ACT THAI) ได้พิจารณาว่าจะนําระบบการบริ หารจัดการมาตรวจสอบความโปร่ งใสของโครงการ ที่เรี ยกว่า
COST โดยได้ไปพูดคุย ปรึ กษากับทาง COST ที่มีชื่อเสี ยงทางด้านนี้ ไปพบกับผูแ้ ทนจากประเทศกลุ่มยุโรปได้มาพบกับ
ประธาน คตร. เมื่อ 3 กันยายนที่ผา่ นมา ก็จะหารื อในการจัดทําโครงการนําร่ องที่จะเข้าไปตรวจสอบ โครงการขนาดใหญ่ 3
โครงการก่อน ที่มีการลงทุนสูง มูลค่าเป็ นหมื่นล้าน ต้องเข้าไปตรวจสอบทุกขั้นตอน ตั้งแต่ข้ นั การวางแผน ในเรื่ องของการ
ออกแบบ อะไรก็แล้วแต่ การก่อสร้าง นี่ก็จะดูทุกระบบ ฉะนั้นระมัดระวังด้วย เจ้าหน้าที่หรื อใครก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง
เหล่านี้อย่าให้ผดิ พลาด
ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กฎหมายไม่ทนั สมัย หรื อกฎหมายที่ยงั ไม่มี กฎหมายใหม่ ๆ กําลังพยายาม
ดําเนิ นการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการดําเนิ นชี วิตของประชาชน การประกอบธุ รกิ จ วิธีการต่าง ๆ ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการของ คสช. ฝ่ ายกฎหมายรวบรวมจัดทําเสนอ สนช. ไปแล้ว ที่ผ่านมามีจาํ นวนมากพอสมควร ที่
ทําไปแล้ว นําเสนอไปแล้ว จํานวน 11 ฉบับ สัปดาห์น้ ี อีกประมาณ 5 ฉบับ สําคัญได้แก่ ร่ าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ร่ าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ ร่ าง พ.ร.บ.รับขนคนโดยสารทางถนนระหว่าง
ประเทศ ร่ าง พ.ร.บ.ส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน ร่ าง พ.ร.บ.มาตราช่างตวงวัด บางอย่างติดค้างมา บางอย่างไม่มี ไม่
ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับสากล ก็เร่ งดําเนินไปก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ชาติท้ งั สิ้ น กฎหมายอีกหลายฉบับต้องปรับปรุ ง
แก้ไข เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องการป้ องกันแก้ไขการทุจริ ตคอรัปชัน่ การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ สิ ทธิมนุษยชน การค้า
มนุษย์ การใช้แรงงานเยี่ยงทาส อันนี้ ตอ้ งแสดงให้ต่างชาติเห็น ไม่อย่างนั้นประเทศไทยจะถูกปรับลดความน่าเชื่อถือลงไป
เรื่ อย ๆ
การชีแ้ จงทําความเข้ าใจกับต่ างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็พยายามทําทุกอย่าง เอกอัครราชทูต ทุกประเทศ
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ก็ทาํ ทุกอย่าง เพือ่ จะสร้างความเข้าใจเรื่ องเศรษฐกิจ ข้อปั ญหาเรื่ องการค้าการลงทุน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ เมื่อเร็ ว ๆ ได้พบกับท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเฮลซิ งกิ ได้พบหารื อกับอธิ บดีกรมอเมริ กาและเอเชีย-ฟิ นแลนด์ เพื่อชี้แจง
พัฒนาการด้านการเมืองของไทย และขอให้ฟินแลนด์พิจ ารณายกเลิก ข้อแนะนําด้านการท่องเที่ยว (Travel Advisory)
ประเทศไทยนี้ เป็ นอย่างไร สงบเรี ยบร้อยอย่างไร ก็เชิ ญมาท่องเที่ยว เพือ่ เดินทางมาประเทศไทยด้วย ฝ่ ายฟิ นแลนด์แสดง
ความเข้าใจสถานการณ์ของไทย และพร้อมเป็ นเจ้าภาพจัดประชุม การให้คาํ แนะนําทางการเมือง (Political Consultation)
ระหว่างไทยและฟิ นแลนด์ ครั้งที่ 2 ที่ฟินแลนด์ ในช่วงต้นปี 58 จะเห็ นว่าความร่ วมมือก็มีมาตามลําดับ ที่ เยอรมัน
เอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบอร์ ลิน ก็ได้พบปะเลี้ยงอาหารกลางวันกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการธุรกิจเยอรมนี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สอบถามมุมมองของเขา ของภาคธุรกิจต่อสถานการณ์การเมืองไทย เขาก็เข้าใจ เขาก็มีความพอใจมีความก้าวหน้า
อธิ บดี กรมยุโรป ได้เป็ นผูแ้ ทนของไทยหารื อกับเอกอัครราชทู ต หัวหน้าคณะผูแ้ ทน EU ประจําประเทศไทย และ
ผูอ้ าํ นวยการเอเชียตะวันออกและเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้และเอเชียใต้ กระทรวงการต่างประเทศ หรื อ EU โดยฝ่ าย EU ให้
ความเห็ นว่าได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองไทยอย่างใกล้ชิด และตระหนักถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ก็เป็ น
กําลังใจให้เราแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามก็ยงั มีความเป็ นห่ วง เป็ นเรื่ องของสากลโลกอยูแ่ ล้ว ต้องเข้าใจกัน เราเป็ นเรา แต่เราก็
ต้องฟังเขา ให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน อย่าไปโกรธแค้น เป็ นธรรมดา ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เป็ นเจ้าภาพพูดคุย เป็ น
เจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย สก๊อท มาร์ซิล รองผูช้ ่วยเลขานุการของรัฐ ด้านกิจการเอเชียตะวันออก และแปซิ ฟิก โดย
มีเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจําประเทศไทย มีรองปลัดกระทรวง อธิ บดีกรมอเมริ กาฯ เข้าร่ วมด้วย สหรัฐฯ ได้ติดตามการ
ดําเนินการตาม Road Map ของเรามาทุกประการ และเข้าใจการพัฒนาการเมืองของไทย แม้จะมีความห่ วงกังวลอยูบ่ า้ ง ทั้งนี้
ยังยอมรับว่า การเข้ารับหน้าที่ของรัฐบาล วันนี้ รัฐบาลเฉพาะกาล ผมไม่ใช้คาํ ว่ารัฐบาลชัว่ คราว รัฐบาลเฉพาะกาลเพื่อ
แก้ปัญหา เพื่อปฏิรูป ก็จะเป็ นโอกาสให้ท้ งั สองฝ่ ายสามารถดําเนิ นความร่ วมมือกันได้มากขึ้น คือไทยกับสหรัฐฯ แม้จะมี
ข้อจํากัดบางประการ แต่ประสงค์จะร่ วมมือกับไทยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป
อื่น ๆ กรณี ออกอากาศของระบบทีวี ดิจิตอล ตรงนี้ผมว่าไปหารื อกัน ให้ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์) ไปดําเนินการ

ในเรื่ องของ คสช. ก็จะดูแลให้ในภาพรวม ผมถือว่าเป็ นการแก้ปัญหาของท่าน ต้องรอบคอบ และเป็ นไปตามกฎหมาย แล้ว
คํานึงถึงประชาชนด้วยว่าจะทําอย่างไร เขาจะได้รับสิ ทธิประโยชน์สูงสุด การแจกคูปองเร่ งรัดให้ทาํ ให้เร็ วกว่าเดิม อนุมตั ิไป
แล้วก็ตอ้ งรี บดําเนินการให้ถึงประชาชนให้ได้โดยเร็ ว จะได้ลดปั ญหาอื่น ๆ ไป
นอกจากนั้น ก็คงมีเรื่ องสําคัญที่ตอ้ งการกราบเรี ยนพวกเรา ก็คือเรื่ องกฎอัยการศึก อย่ากังวลเลย ผมพยายามทุกอย่าง
ที่จะทําให้ทุกสถานการณ์คลี่คลายได้โดยเร็ ว ท่านก็ทราบดี วา่ ยังมีอะไรเกิ ดขึ้นในปั จจุบนั อาจจะมองไม่เห็ น แต่พวกเรา
มองเห็น เพราะเรามีคณะทํางาน มีคนติดตามสถานการณ์ ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอด ผมไม่ได้ตอ้ งการจะประกาศไว้
แต่อย่างไรก็ตาม ก็ตอ้ งมีการลดไปตามลําดับในระยะเวลาข้างหน้า เมื่อไรผมจะบอกให้เอง แต่เราต้องมีมาตรการที่จะทําให้
เกิดความมีเสถียรภาพ ก็รอฟัง อย่าพึ่งไปพูดกันล่วงหน้าเดี๋ยวขยับขยายไปเรื่ องโต้แย้งกันอีก เรื่ องหนังสื อ เรื่ องอะไรต่าง ๆ
เป็ นเรื่ องของฝ่ ายการเมืองค่อยว่ากัน ผมไม่ไปทะเลาะด้วย ท่านจะเขียนจะออกอะไร ก็ให้ความเป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย ก็
ขอร้องกัน ผมคิดว่าฝ่ ายกฎหมาย ฝ่ ายกระบวนการยุติธรรมเขาคงไม่ได้ไปอ่านหนังสื อมา เขาใช้กฎหมายใช้หลักฐาน เขาคง
ไม่นําอันใดอันหนึ่ งมาจับแล้วไปชี้ ถูกชี้ ผิด ได้ไม่ได้ เป็ นเรื่ องของฝ่ ายกฎหมาย ผมพูดไปแล้ว ทุ กกระทรวง วันนี้ ทุก
กระทรวงรัฐมนตรี ยงั ไม่เข้าไปทํางาน จะเข้าไปทํางานวันที่ 9 หลังจากการประชุมวันที่ 9 ครม. นัดแรก การประชุม ครม. นัด
แรกหลัก ๆ ก็คงเป็ นเรื่ องของการถกแถลงเรื่ องนโยบายของรัฐบาล ที่จะมาแถลงต่อ คสช. ให้การยอมรับกันใน ครม. ก่อน
และก็นาํ ไปสู่ สนช. ในวันเวลาอันใกล้น้ ี เพื่อจะทํางานให้เต็มรู ปแบบ เพราะฉะนั้นวันที่ 9 เป็ นวันเริ่ มต้นการทํางานของทุก
กระทรวง ก็ตอ้ งการให้ครบ เพราะว่าการทํางานจะเห็นได้วา่ เราพยายามเดินตามกฎหมาย ตามกติกา ตามรัฐธรรมนูญ เราจะ
ไม่ทาํ งานก่อนถวายสัตย์ฯ วันนี้ ถวายสัตย์ฯ แล้วก็ตอ้ งไม่ทาํ งานก่อนการแถลงนโยบายของรัฐบาล ฉะนั้นเราแถลงวันที่ 9
หลังจากนั้นก็จะเข้าไปทํางานตามกระทรวง วันนี้อย่าให้ใครไปเรี ยกร้องอะไรก่อนล่วงหน้า อย่างโน้น อย่างนี้ คนนั้นชอบนี่
คนนั้นชอบนัน่ เราต้องติดดินให้มากที่สุด เราต้องติดดินเราเป็ นข้าราชการ เราเป็ นรัฐบาลต้องติดดิน ดูแลประชาชน
เรื่ องนํ้าท่ วม ผมก็เป็ นห่ วง ผมจะให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้ แจงว่า สถานการณ์น้ าํ วันนี้ เป็ นอย่างไร เรามีการ
ช่วยเหลือ เรามีการดูแลอย่างไร แล้วจะผูกพันไปถึงการบริ หารจัดการนํ้าในภาพรวมเรื่ องนํ้าท่วมฝนแล้งอย่างไร ในวัน
ข้างหน้าด้วย ในส่ วนของกรมชลประทาน ในส่ วนของ คสช. ในส่ วนของกระทรวงมหาดไทย กรมป้ องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย (ปภ.) ก็จะสรุ ปกว้าง ๆ อย่าตืน่ ตระหนก บางพื้นที่ เป็ นพื้นที่ที่ยงั ไงก็ตอ้ งท่วม เพราะเป็ นพื้นที่ที่ต่าํ เดิมไม่มีคนอยู่
วันนี้ประชาชนมากขึ้น ก็ไปอยูใ่ นพื้นที่ท่ีน้ าํ เคยท่วม ฉะนั้นยังไงก็ตอ้ งท่วม สมัยก่อนเห็นไหม พื้นที่ไหนนํ้าท่วม เขาจะสร้าง
บ้านใต้ถุนสู ง วันนี้ พอมีลูกมีหลานมากขึ้นก็ต่อเติมใต้ถุนกันอยู่ได้ ก็ท่วมอยูด่ ี ขา้ งล่าง ไม่อย่างนั้นสมัยก่อนเขาจะมีเรื อไว้
ทําไมทุกบ้าน ต้องไปแก้ระบบไหน ต้องไปแก้ระบบตั้งแต่น้ าํ เหนื อ จะแก้อย่างไร จะระบายอย่างไร จะเบนออกมาข้างนอก
อย่างไร จะเข้า เหมือนที่ท่านทรงรับสั่งไว้ คือเรื่ องกระเพาะหมู เรื่ องอ่างพวง เรื่ องที่เราจะต้องกระจายนํ้าออกไปข้างนอก
ไม่ให้ลงไป บ่าลงไปอยูใ่ นแม่น้ าํ สายหลักมาก ๆ คูคลองก็ลน้ หมด ก็ท่วมหมด คนไทยอย่าลืมว่าแต่ก่อนมีคลองเป็ นจํานวน
มาก ฉะนั้นประเทศไทยคนไทย สมัยก่อนเขาตั้งหมู่บา้ นริ มคลอง และตั้งบ้านไว้สูง ๆ วันนี้ไม่มีใต้ถนุ สูง ๆ เพราะว่าที่มีจาํ กัด
ก็เลยต่อใต้ถุนเตี้ย นํ้าก็ท่วมทุกปี จะทําอย่างไร แต่ถา้ ไม่น้ าํ ท่วมก็ไม่มีน้ าํ อีก ต้องไปชัง่ นํ้าหนักกันจะทําอย่างไร ต้องมีการ
ปรับระบบ จัดที่อยูอ่ ะไรต่าง ๆ ให้ดี ไม่มีผลกระทบมากก็แล้วกัน เรื่ องอื่น ๆ ผมยืนยันว่า จากที่พูดคุยกับคณะรัฐมนตรี ที่
ได้รับการโปรดเกล้าฯ มาแล้ว ทุกคนมีความตั้งใจ ทุกคนมีความร่ วมมือ เข้าใจถึงสถานการณ์วนั นี้ วา่ เราต้องทําอะไรด้วย
ความรวดเร็ ว ด้วยความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ และก็รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน ก็อย่ากังวลเรื่ องเหล่านี้
เรื่องนักกีฬาเอเชี ยนเกมส์ ซึ่ งจะต้องเดิ นทางไปแข่งขันที่เกาหลีใต้ในเร็ ววันนี้ ก็ขอแสดงความห่ วงใย คือให้มี
สุขภาพแข็งแรง มีกาํ ลังกาย กําลังใจที่เข้มแข็ง และเป็ นกําลังใจให้ก็คืออวยพรให้ได้เหรี ยญทองมาเยอะ ๆ จะได้ดูแลกันได้
หลาย ๆ คนก็มีความหวังว่าสามารถที่จะได้รับรางวัล เพือ่ จะเป็ นอนาคตของเขาต่อไปในวันข้างหน้า ทุกคนต้องช่วยกัน
แข่งขันกันขึ้นมา ผมอยากจะให้ได้มากกว่า วันนั้นบอกประกาศความหวัง 13 เหรี ยญทอง ตั้งน้อยไปหน่อยไหม ตั้งไว้สัก 20
ก็ได้แล้ว ฉะนั้นก็ลองดูแล้วกัน อยากให้คิดให้เกินไป ถ้าคิดเกินไป ถ้าคิดน้อยก็ได้นอ้ ย จะได้นอ้ ยกว่าที่คิด ถ้าคิดมากแล้วได้
น้อยไปหน่อยก็ไม่เสี ยใจ ต้องคิดแบบนั้น คิดไกลไปกว่านั้นหน่อย มีอะไรอีกไหม ก็ถามมาอีกแล้วกัน คงเจอกันอีกนาน
นานพอสมควร อย่าพึ่งเบื่อกันก่อนแล้วกัน รักพวกเรา รักพวกผมก็ รักน้อย ๆ แต่รักนาน ๆ ขอบคุณ สวัสดี
----------------------------------------------------------------------------กลุ ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สํานักโฆษก

