รายการคืนความสุ ขให้ คนในชาติ วันที่ 19 กันยายน 2557
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สวัสดี ครับ พ่อแม่พี่นอ้ งประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก สัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่ องที่ น่ายินดี เป็ นอย่างยิ่ง โดยเมื่อวัน
จันทร์ ท่ี 15 กันยายน 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ได้เสด็จพระราช
ดําเนิ นกลับมาประทับที่พระตําหนักเปี่ ยมสุ ข วังไกลกังวล อ.หัวหิ น เพื่อทรงฟื้ นฟูพระวรกาย หลังจากที่เสด็จฯ ประทับ
โรงพยาบาลศิริราชเพือ่ ทรงตรวจพระวรกายตามการถวายคําแนะนําของคณะแพทย์ พสกนิ กรต่างพร้อมใจกันถือธงชาติและ
ธง ภปร. รับเสด็จฯ เนื่องแน่นตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน พร้อมกับเปล่งเสี ยงทรงพระเจริ ญเพื่อถวายความจงรักภักดี
ทั้งสองพระองค์ได้ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ซึ่ งสร้างความปี ติยินดีให้กบั พสกนิ กรที่มารับเสด็จและประชาชน
คนไทยทุกหมู่ เหล่าเป็ นล้นพ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ถือเป็ นสัปดาห์แรกที่รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ได้ทาํ งานในการบริ หารประเทศอย่างเต็ม
รู ปแบบ ภายหลังจากที่ได้แถลงนโยบายแก่สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่ งชาติเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แบ่งมอบงานให้กบั รอง
นายกรัฐมนตรี ทั้ง 5 ท่าน กํากับดูแลงานของกระทรวงต่าง ๆ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี /
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบงานด้านความมัน่ คง (กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
แรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม) ม.ร.ว.ปรี ดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้าน
เศรษฐกิ จ (กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร) ท่าน ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบ
งานด้านสังคมจิตวิทยา (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์) พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิ มาประกร รองนายกรั ฐมนตรี /รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ รับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ และกิจการอื่น ๆ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงวัฒนธรรม) ท่าน วิษณุ เครื องาม รองนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม) ผมเองก็ได้มอบนโยบายให้กบั ผูบ้ ริ หารระดับสู งของส่ วนราชการ
ต่าง ๆ ไปแล้ว พวกเราทั้งหมด ทั้งรัฐบาล ข้าราชการ พลเรื อน ตํารวจ ทหาร ก็จะปฏิบตั ิหน้าที่กนั อย่างเต็มความสามารถ ใน
การขับเคลื่อนให้เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของพี่นอ้ งประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียม โปร่ งใส และ
เป็ นธรรม
เรื่องของการปฏิรูป เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติ (สปช.) ทุก
ด้านได้ประชุมหารื อกัน วางแนวทาง หลักเกณฑ์ คัดเลือก สปช. แต่ละด้านไปแล้ว และในวันที่ 15 กันยายน 2557 ได้มีการ
ประชุมนัดที่สอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูถ้ ูกเสนอชื่อเข้าสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่ งชาติ คาดว่าจะมีการประชุม 2-3 ครั้ง
เพือ่ จะคัดเลือกให้เหลือด้านละ 50 รายชื่อ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ให้พิจารณาคัดเลือกใน
ขั้นตอนสุดท้าย การสรรหา สปช. ประจําจังหวัด ได้รับรายงานว่า ขณะนี้ขอ้ มูลทั้งหมดเรี ยบร้อยแล้ว เหลือแค่รอการประชุม
เพือ่ คัดเลือกรายชื่อที่จะเสนอต่อ คสช. จังหวัดละ 5 คน จากนั้น คสช. ก็จะคัดเลือกที่คณะกรรมการสรรหาเสนอมา ด้านต่าง
ๆ ทั้ง 11 ด้าน 550 คน และจากจังหวัด ๆ ละ 5 คน 385 คน โดยจะคัดสรรให้ได้ผแู ้ ทน ผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ จากทุกภาค
ส่วน และทุกภาคของประเทศไทย จนเหลือ 250 คน ซึ่ งประกอบไปด้วยด้านต่าง ๆ 173 คน จากจังหวัด 77 คน จากนั้นสภา
ปฏิรูปแห่ งชาติ จะดําเนิ นการตามขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง 11 เรื่ องต่อไป โดยจะต้องครอบคลุมในทุกเรื่ อง เรา
จะต้องร่ วมกันปฏิรูปประเทศ สร้างประเทศให้มนั่ คงต่อไป
สํ าหรับสถานการณ์ จากภาวะฝนตกในหลายพืน้ ที่ ใน ห้วงที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ตั้งแต่วนั ที่ 26 สิ งหาคม มีพ้ืนที่
ประสบอุทกภัย 29 จังหวัด รวม 77 อําเภอ 204 ตําบล 826 หมู่บา้ น ประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 2 หมื่นครัวเรื อน ปั จจุบนั
สถานการณ์คลี่คลายลงแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 10 อําเภอ 45 ตําบล 241 หมู่บา้ น อันได้แก่
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ซึ่ งได้สั่งการให้กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ ายพลเรื อน ฝ่ ายทหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

สําหรับสภาพอากาศในห้วงนี้ยงั คงน่าเป็ นห่วง ยังคงต้องระมัดระวังกันต่อไป ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้เกิดอุทกภัย วาตภัย
ดินถล่ม และคลื่นลมแรง ขอเรี ยนว่ารัฐบาล และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ห่ วงใย ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลทางด้านอากาศด้วย เพื่อจะได้มีการระมัดระวังในทุกภาคส่ วน รวมทั้งได้สั่งการเน้นส่ วน
ราชการที่มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปแล้ว ให้แจ้งเตือนให้ทนั เวลา เพื่อให้เกิ ดการป้ องกันก่อนที่จะแก้ไขในภายหลังให้
ประชาชนได้รับทราบ และปลอดภัย หน่วยงานของรัฐจะต้องสามารถดําเนิ นการช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที ในช่วงวันที่ 15 - 18
กันยายนที่ผา่ นมา ได้มีการแจ้งเตือน 18 จังหวัด ในพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ได้เตรี ยมพร้อมรับสถานการณ์
ก็ขอให้แจ้งเตือน มีการเฝ้ าระวังกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื อประมง เรื อขนาดเล็ก เรื อท่องเที่ยวต่าง ๆ ต้องระมัดระวังอย่า
ให้มีการเกิดอุบตั ิเหตุทางนํ้าโดยเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ผมได้ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุ โขทัย ซึ่ งได้นาํ ส่ วน
ราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่าน พลเอกฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่ ง
รับผิดชอบในเรื่ องของการบริ หารจัดการนํ้า ดร.รอยล จิตรดอน ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
และอธิบดีกรมป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงไปตรวจเยี่ยมและพบปั ญหา
ต่าง ๆ ซึ่งได้รับการเสนอแนะจากท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด และประชาชนในพื้นที่ ได้เสนอแนวทางการบริ หารจัดการนํ้ามา 4
ข้อ ประกอบไปด้วย การเพิ่มแก้มลิงและพัฒนาพื้นที่แก้มลิง ทบทวนเกณฑ์การผันนํ้าในลุ่มนํ้ายมและน่าน ระบบรายงาน
สถานการณ์ฝนในทุกจังหวัด การขยายความจุลาํ นํ้า โดยการขุดลอก ซึ่ งในสิ้ นเดือนนี้ จะมีการนําแผนการบริ หารจัดการนํ้า
เข้าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อดําเนิ นการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2557 ที่เหลือจากรัฐบาลที่แล้วประมาณ 1
หมื่นล้านบาทเศษ มาช่วยแก้ไขปั ญหานํ้าท่วมในพื้นที่ลุ่มริ มแม่น้ าํ ยม และอื่น ๆ ซึ่งถือว่าเป็ นความเร่ งด่วนมีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน
คือ 1. เร่ งระบายนํ้าจากแม่น้ าํ สายหลักลงสู่ แก้มลิงให้ได้โดยเร็ ว 2. ขุดลอกแม่น้ าํ เพือ่ จะช่วยให้ระบายนํ้าให้เร็ วขึ้น และกัก
เก็บนํ้าไว้ได้ในท้องนํ้าที่มีความลึกและได้มีการพูดคุยกับผูว้ ่าราชการ จังหวัดสุ โขทัย จะมีการขุดท่อเจาะช่องระบายนํ้า
บริ เวณถนนในหลายจุด ซึ่งเป็ นคันกั้นนํ้าอยูห่ ลาย ๆ จุดในเวลานี้ 3. กรณี ของการสร้างเขื่อนในลุ่มนํ้ายมหรื อลุ่มนํ้าอื่น ๆ นั้น
ยังไม่มีการดําเนิ นการใด ๆ ทั้งสิ้ น จะต้องมีการพิจารณาพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า จะสามารถช่วยแก้ปัญหานํ้าท่วม
ได้มากน้อยเพียงใด และมีประโยชน์ต่อประชาชนหรื อไม่ ประชาชนพอใจหรื อไม่ดว้ ย อันนี้ คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะ
หนึ่ง อย่าเพิ่งไปพูดหรื อไปคิดอะไรกันในเรื่ องที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจะเป็ นปั ญหาในการ แก้ปัญหาทั้งระบบต่อไป
กรณีเกิดเหตุการณ์ น่าสลดกับนักท่ องเทีย่ วชาวต่ างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และได้รับอันตราย
จนกระทัง่ เสี ยชี วิตที่เกาะเต่านั้น เรื่ องนี้ ผมถือว่าสร้างความเสี ยหายให้กบั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และชื่อเสี ยงของ
ประเทศชาติเป็ นอย่างมาก ได้สั่งการให้เร่ งติดตามหาตัวผูก้ ระทําความผิดมาดําเนิ นคดีตามกฎหมายโดยเร็ ว ขณะนี้ ก็ยงั ไม่
ชัดเจนว่าผูก้ ระทําเป็ นใคร แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความคืบหน้ามาโดยตลอด ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่
รัฐที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ร่ วมกับประชาชน อาสาสมัครต้องช่วยกันและดูแลเรื่ องความปลอดภัย
ให้มากกว่านี้ เพราะว่ามีผลกระบทต่อการท่องเที่ยวในประเทศและในท้องถิ่นด้วย
ความคืบหน้ าทางด้ านเศรษฐกิจทีส่ ําคัญ
ได้แก่ การส่ งเสริ มการลงทุนและการตลาด การดําเนิ นการด้านเศรษฐกิจนั้น ได้แบ่งเป็ น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่ งด่วนต้อง
ดําเนินการโดยทันที ระยะต่อไปต้องแก้ไขปั ญหาพื้นฐานที่คา้ งคาอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก และระยะยาวที่ตอ้ งวางรากฐานเพื่อการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเข้มแข็ง ในขณะนี้ได้กระตุน้ การลงทุน ด้วยการเร่ งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิ ทธิภาพที่
นักลงทุนยื่นขออนุมตั ิ ส่ งเสริ มการลงทุนไว้แล้วให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว โดยสถิติการยื่นขอรับส่ งเสริ มการลงทุนของบีโอไอ
ในช่วง 8 เดือนของปี 2557 ตั้งแต่มกราคม-สิ งหาคม 2557 มีโครงการยื่นขอรับส่ งเสริ มการลงทุนทั้งสิ้ น 886 โครงการ เงิน
ลงทุนรวม 416,500 ล้านบาท มีแนวโน้มที่ดีข้ ึนเมื่อเทียบกับช่วง 7 เดือนก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตามพบว่า สถิติ
คําขอรับการส่ งเสริ มในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2557 นั้น เป็ นโครงการใหม่ที่ยงั ไม่เคยลงทุนในประเทศไทยจํานวน 458
โครงการ หรื อร้อยละ 52 ของจํานวนคําขอทั้งหมด ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนรายใหม่เริ่ มมีความมัน่ ใจเข้ามาลงทุนใน
ไทยมากขึ้น
ด้ านการปรับปรุงการให้ บริการของรัฐแก่ ประชาชน จากนโยบายของ คสช. และรัฐบาลในปั จจุบนั ในด้านการพัฒนา
ปรับปรุ งการให้บริ การของประชาชน ส่ วนราชการต่าง ๆ ในลักษณะ One stop service มีคาํ แนะนํา ให้ความรู ้ อํานวยความ

สะดวกแก่ประชาชน โดยมีท้ งั ศูนย์ดาํ รงธรรม จัดตั้งโดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่าง ๆ ส่ วน
ราชการต่าง ๆ เป็ นอย่างดี ทําให้เกิดเป็ นรู ปธรรมในหลายจังหวัด หลายอําเภอ ต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง ขอบคุณมาก ๆ อย่างไรก็ตาม การให้การบริ การประชาชนนั้น จะต้องพัฒนาต่อไป ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ทราบว่ากระทรวงมหาดไทยได้กาํ หนดจัดทําโครงการ “ฝึ กอบรมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล การร้องทุกข์ผ่าน
ระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ Call Center สายด่วน 1567 ในการให้บริ การประชาชนของศูนย์ดาํ รงธรรม” ณ ศูนย์
ฝึ กอบรม บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ดาํ รงธรรม ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
จํานวน 200 คน ก็คาดหวังว่าศูนย์ดาํ รงธรรมจะสามารถช่วยเหลือ และบริ การประชาชนได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้น ด้วยความพึง
พอใจของประชาชน
ด้ านการแก้ ไขปัญหาแรงงานต่ างด้ าว ตามที่ คสช. ได้จดั ระเบียบในระยะแรกไว้แล้วนั้น ตั้งแต่วนั ที่ 22 พฤษภาคมที่
ผ่านมา สรุ ปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปั จจุบนั รวมจดทะเบียนทั้งสิ้ น 1,088,306 คน (แรงงานเป็ นต่างด้าว
1,024,686 คน ผูต้ ิดตาม 63,620 คน) จํานวนนายจ้าง 206,678 ราย
สําหรับจังหวัดที่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุ งเทพมหานคร 232,119 คน ชลบุรี
76,330 คน และสมุทรสาคร 75,659 คน
สําหรับประเภทกิจการที่จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวมากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง 451,564 คน เกษตร
และปศุสตั ว์ 209,024 คน และการให้บริ การต่าง ๆ 127,631 คน
ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมทีส่ ําคัญ สํานักงานป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้จดั ตั้งศูนย์
ประสานงานธุรกรรมทางด้านการเงิน (AMFICs= AMLO FINANCIAL INFORMATION CORPERATION SYSTEM)
เพื่อเป็ นการลดภาระและเพิ่มความรวดเร็ วในการจัดส่ งข้อมูลการทําธุ รกรรมทางการ เงิ นของสถาบันการเงิ นให้แก่ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้ภาคธุรกิจธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ สมาคมธนาคารไทยกรุ ณาให้ความร่ วมมือด้วย ในการ
จัดทําหรื อจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรม หากได้รับการร้องขอตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก็เพื่อประโยชน์ในการป้ องกัน
และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ ฟอกเงิน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และความผิดเกี่ยวกับการทุจริ ต โดย
กระทรวงยุติธรรมจะดําเนินการปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม การฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรการ
ทางสากลให้เป็ นมาตรฐาน การออกร่ างกฎหมายว่าด้วยการพิสูจน์พยานหลักฐานทางการเงิ นและทางบัญชี ให้เกิดความ
รวดเร็ วต่อการสื บสวน ค้นหา ผูก้ ระทําความผิดของหน่วยงานที่มีหน้าที่บงั คับใช้กฎหมาย ในคดีที่มีความซับซ้อน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ยาเสพติดและการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งถือเป็ นนโยบายหลักของ คสช. และรัฐบาล
สําหรับการทํางานของรัฐบาลและ คสช. ในระยะต่อไปนั้น มีความสําคัญมากนะครับกับประเทศของเราทั้งการ
บริ หารราชการแผ่นดิน การปฏิรูป การปรองดองสมานฉันท์ ตามที่ผมได้เคยกล่าวไปแล้วหลายครั้ง ๆ สิ่ งที่เราคาดหวังไว้
สําคัญ ๆ ได้แก่ การลดความขัดแย้งอย่างยัง่ ยืน การสร้างความรักใคร่ สามัคคีของคนในชาติ การขจัดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใน
ทุกมิติ การปฏิ รูปให้เกิ ดผลยัง่ ยืนในทุกด้าน การทําตามความคาดหวังของประชาชนทุกเรื่ องให้ได้มากที่สุด การปลูกฝั ง
ค่านิยม 12 ประการ การปลูกฝัง และสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ การยกระดับรายได้ของ
ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ าย อย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
เพิ่มความสัมพันธ์อนั ดี กบั ประเทศเพือ่ นบ้านและประชาคมโลก ด้วยความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ลดความหวาดระแวง
ร่ วมมือกันในทุกมิติ ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม การสร้างความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ระหว่าง รัฐ เอกชน ประชาสังคม
ประชาชน โดยมีขา้ ราชการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน ผูข้ บั เคลื่อนเป็ นข้าราชการที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะต้องให้
การ บริ การอย่างเต็มสติกาํ ลัง
การขับเคลื่อนประเทศชาติในทุกมิติน้ นั ทั้ง 3 เสาหลัก จะต้องมีความเข้มแข็ง ทัดเทียม นานาอารยะประเทศ เรามีท้ งั
วิกฤติและโอกาส เรามีท้ งั เป็ นหุน้ ส่วนและก็เป็ นผูแ้ ข่งขันทางการค้าด้วย ต้องเร่ งรัดในเรื่ องนี้ การเพิ่มขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ส่งเสริ มธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม
สําหรับการแก้ปัญหาที่ดินทํากินนั้น มีปัญหามากมายรวมทั้งการบุกรุ กเขตป่ าไม้ อุทยาน ราชพัสดุ จะต้องมีการบูร
ณาการทางกฎหมาย กฎ กติกา ปรับให้เกิดความเหมาะสม เป็ นธรรม แก้ปัญหาประชาชนไม่มีท่ีดินทํากินให้ได้โดยเร็ ว

เรื่อง การใช้ สื่อต่ าง ๆ เรื่ องนี้ สาํ คัญ พบว่าสื่ อมวลชนบางฉบับ หรื อบางสํานัก ยังมีปรับปรุ งน้อยนะครับ ยังคงมีการ
เขียนให้ร้ายกันในบางคอลัมน์ ก็ขอย้อนกลับไปดูที่ผ่านมานั้น ว่าอะไรที่เป็ นส่ วนสําคัญ ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้ง ไม่วา่ จะ
เป็ น หนังสื อพิมพ์ วารสาร โทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โซเชียลมีเดีย วิทยุชุมชน บางช่อง บางคน บางท่านก็อา้ งว่า เพื่อด้วย
ความรักชาติ ด้วยความเป็ นธรรม เพือ่ ประชาธิปไตย หรื ออะไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ความรุ นแรงเกิดขึ้นอีก มีความขัดแย้ง
เกิดขึ้นปฏิรูปไม่ได้ ท่านก็ตอ้ งร่ วมกับเราในการรับผิดชอบด้วย เพราะว่า หากเป็ นสาเหตุในความขัดแย้งต่อไปด้วยการสร้าง
ข้อมูลเท็จ ต้องขอร้องกันนะครับ กรุ ณาอย่าให้เราต้องบังคับใช้กฎหมายกันมากนักเลย จะมีความเดือดร้อน ไปทั้งพนักงาน
ของสํานักพิมพ์ สถานี ท้ งั วิทยุ โทรทัศน์ ต่าง ๆ ก็ที่ผ่านมาก็เดื อดร้อนกันหมดในกรณี ที่ท่านทําผิดกติกาที่ตกลงกันไว้กบั
หน่วย งานที่ควบคุมอยูใ่ นปั จจุบนั
ขอเรี ยนว่าการที่สื่อต่าง ๆ บางสื่ อนั้น มี การกล่าวให้ร้ายนี้ จะบิ ดเบื อนข้อเท็จจริ งบางอย่างก็เป็ นเรื่ องเล็กน้อย
บางอย่างก็ขยายความไปโดยไม่มีขอ้ เท็จจริ งที่สมบูรณ์ บางอย่างยังไม่มีการดําเนิ นคดี หรื อตัดสิ นให้ถูกต่อกระบวนการ
ยุติธรรม หากไม่ได้กลัน่ กรองแล้วออกไป ทําให้คนเข้าใจผิด ทําให้ผทู ้ ่ีถกู กล่าวอ้างหรื อกล่าวหานั้นเสี ยหาย ยังไม่จบขั้นตอน
ก็ขอให้ใจเย็น ๆ รอเวลา รอกระบวนการยุติธรรมเขาทํางานให้เรี ยบร้อยก่อน พวกเรานั้น รัฐบาล ก็ยงั ไม่ได้หวัน่ ไหวอะไร
เพียงแต่บางครั้งก็รําคาญใจเหมือนกัน เพราะทําให้เราคิดอะไรไม่ออกว่าจะทําอะไรให้กบั ประชาชนได้ ก็ติด ๆ ขัด ๆ ไป
ทั้งหมด พอจะเริ่ มทํา เริ่ มคิดก็ติดแล้ว ก็ฟังก่อนว่าเขาไปถึงไหนอย่างไร เขาจะแก้ไขปั ญหาอย่างไรและค่อยไปดูว่าใน
ขบวนการขั้นตอนเหล่านั้น ถูกต้องไหม พอใจกันไหม ถ้าเริ่ มก็ติดหมดไปไม่ได้ก็จะอยูเ่ หมือนเก่าเหมือนเดิม ปั ญหาเราก็
ไม่ได้แก้ก็ฝากดูแลกันด้วย ช่วยกันดูแลด้วยว่าใครบ้างที่ยงั มีพฤติกรรม ซึ่ งไม่ร่วมกันสร้างบ้านเมือง ไม่ร่วมกันปฏิ รูป
ปรองดอง
ในขณะนี้ ผลสํารวจดุสิตโพลล์หรื อโพลล์ต่าง ๆ ก็ออกมาแล้วว่าประชาชนนั้น ไม่อยากให้มีความขัดแย้งอีกต่อไป
และพอใจกับการปรองดองสมานฉันท์ การรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมและพร้อมร่ วมที่จะสร้างประชาธิ ปไตยที่เข้ม
แข็งเหมาะสมกับประเทศไทยของเรา บางคนนั้นบอกว่าทหารเดี๋ยวนี้ ประชาสัมพันธ์เก่ง ผมเรี ยนว่า ทหารนี้ ตามหลักนิ ยม
ทางทหารต้องทําก่อนแล้วค่อยพูด ก็ดีกว่าบางคนพูดแล้วไม่ทาํ หลายท่านก็ชอบพูดหรื อกล่าวให้ร้ายในหลายประเด็นด้วยกัน
คําว่ าประชานิยมนั้น ไม่มีปัญหาหรอก ถ้าหากว่าไม่สร้างปั ญหาในอนาคตผมไม่อาจไปกล่าวว่าดีหรื อไม่ดี หากทํา
แล้วรัฐบาลต้องมาหาเงินใช้หนี้ มีเงินกูเ้ พิ่มหนี้ สาธารณะโดยไม่จาํ เป็ นหรื อมีผูท้ ี่ได้ประโยชน์มากกว่า ประชาชนที่แท้จริ ง
จากการทุจริ ต ไม่โปร่ งใสในขั้นตอนต่าง ๆ ประชาชนได้แต่เพียงส่ วนน้อยต้องไป ด้วยว่าประชาชนได้จริ ง ๆ เท่าไร ได้ทุน
ได้ไหม หรื อข้าราชการที่ทุจริ ตได้ไหม หรื อใครจะได้อีกต่อไปก็แล้วแต่ ไปดูวา่ สิ่ งที่เราทําไปแล้วนั้น เป็ นปั ญหาต่อไปใน
ระยะยาวหรื อไม่ เพราะว่าเราถูกเป็ นเครื่ องมือหรื อเปล่า
เรื่ องปั จจัย 4 ที่เป็ นของทฤษฎีในการที่จะทําให้ประชาชนนั้นมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน แต่จะต้องไม่เป็ นประชานิ ยมใน
ลักษณะที่ ว่า เมื่อซื้ อไปแล้วไม่มีแรงผ่อนต่อ ก็เกิ ดปั ญหาหนี้ สินรุ งรัง วันนี้ ก็ตอ้ งพิจารณาในเรื่ องนี้ อีกเหมือนกัน หนี้
ประชาชน หนี้ ครัวเรื อนต่าง ๆ มากมาย เราไม่ตอ้ งการให้มีการสร้าง Demand เทียมในการผลิต คือความต้องการที่เกินจาก
ข้อเท็จจริ งไป บางคนกล่าวว่า ผมคิดแบบนักการเมือง ผมเรี ยนว่า ผมคิดแบบทหาร ทหารทําอะไรต้องมีผลสัมฤทธิ์ เพราะเรา
มีเวลา มีงบประมาณจํากัด เพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่ งที่มาเติมในขณะนี้ ที่ผมเติมมาก็คือผมคิดแบบประชาชน ต้องไม่มี
ผลประโยชน์ ไม่ตอ้ งนึ กถึ งพรรค ไม่ตอ้ งหาเงิ นเข้าพรรคไปบริ หาร อะไรก็แล้วแต่ ไม่ตอ้ งรั กษาฐานเสี ยง พวกเรามา
ขับเคลื่อนทุกองคาพยพให้ทาํ งาน ด้วยสติปัญญาของผูร้ ู ้ ผูท้ รงคุณวุฒิต่าง ๆ ทุกคน หลาย ๆ คนมาช่วยกันคิด ช่วยกันทํา
ร่ วมกับข้าราชการทุกฝ่ าย และฟังเสี ยงประชาชนด้วย เราจะไม่ใช้เงินภาษีของประชาชนหรื องบประมาณของแผ่นดิน ให้เกิด
เป็ นปั ญหาระยะยาว ไม่สร้างหนี้ สาธารณะให้มากนัก เพือ่ ไม่ให้เป็ นภาระต้องใช้หนี้ ไปเรื่ อย ๆ จนในอนาคตนั้น สรุ ปแล้ว
งบประมาณประจําปี จะไม่ได้นาํ มาใช้ในการพัฒนาประเทศ ไม่ได้นาํ มาดูแลพีน่ อ้ งประชาชนให้ทวั่ ถึง
รัฐบาลนี้ จะจัดลําดับงานตามลําดับความเร่ ง ด่วน อะไรทําก่อน ทําจริ ง ทําทันที มีผลสัมฤทธิ์ และจะส่ งต่อให้กบั
รัฐบาลต่อไปอย่างยัง่ ยืน ขอให้นกั การเมืองในอนาคตเตรี ยมการให้ดี อะไรที่เราทําไม่เสร็ จในระยะสั้น ท่านก็ตอ้ งทําต่อ
ประชาชนต้องช่วยกันตัดสิ น ดูแล เฝ้ าระวัง ช่วยกันประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีจะตามมาในภายหลังที่สาํ คัญ ถ้าหากใครเตรี ยมการ
ไม่ดี ไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง หากได้รับเลือกเข้ามาบริ หารราชการแผ่นดินต่อไป ก็จะเป็ นปั ญหาอีกต่อไปในอนาคต
ต้องเตรี ยมตัวเองให้พร้อม

อีกเรื่ อง บางครั้งที่ผมพูดหรื อกล่าวอะไรไป อาจใช้คาํ พูดไม่สุภาพบ้างหรื อแรงไปบ้าง เพียงต้องการให้ทุกคนได้รับรู ้
ถึงความเจ็บปวดของผม ของทุกคนในชาติ แล้วมาร่ วมมือกันในการแก้ปัญหาที่สาํ คัญทุก ๆ เรื่ อง ผมก็พยายามปรับปรุ ง
ตัวเองไปเรื่ อย ๆ ผมเป็ นทหารมาเกือบทั้งชีวิต 38 ปี ในกองทัพบก ก็อยูก่ บั ลูกน้องส่ วนใหญ่ที่เป็ นทหาร เป็ นผูช้ าย ต้องขอ
โทษ ถ้าพูดไม่สุภาพบ้าง อะไรบ้าง ผมให้เกียรติทุกท่านเสมอ
เรื่ องที่ผมกล่าวถึงนักท่องเที่ยวที่แต่ง กายล่อแหลม หรื อใส่ บิกินี่ ผมไม่ได้ไปโทษท่าน ไม่ได้ไปให้ร้ายท่าน ไม่ได้
เจตนาอย่างอื่น เพียงแต่ตอ้ งการจะเตือนเท่านั้นเองว่า บางเวลา บางสถานที่ อาจจะมีความจําเป็ นเพราะว่ายังไม่ปลอดภัยมาก
นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาวิกาล ผมก็เสี ยใจที่คาํ พูดของผมอาจจะทําให้หลายคนไม่สบายใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้น
ผมเสี ยใจเป็ นที่สุดกับครอบครัวชาวต่างชาติที่เสี ยชีวิต ทุกคนที่เสี ยชีวิต ผมเสี ยใจทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นคนไทย คนต่างชาติ
อะไรที่พดู แรงไป ต้องขอโทษด้วย ไม่ได้เจตนา ผมเป็ นสุภาพบุรุษ ฉะนั้นเมื่อผมพูดผิด ทําอะไรผิด ต้องรับผิดชอบ ก็ตอ้ งขอ
โทษท่าน ต้องการให้เป็ นแบบอย่างกับทุก ๆ คนด้วย
เรื่ องคุณกริ ชสุ ดา ผมขอร้องอีกที อย่าพูดอะไรที่เป็ นการให้ร้ายเจ้าหน้าที่เลย เพราะว่าส่ วนใหญ่เป็ นเรื่ องไม่จริ ง
ทั้งนั้น ไม่ใช่ส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมด ฉะนั้นคุณเป็ นสุ ภาพสตรี ผมต้องขอโทษ บางครั้งพูดแรงไป ก็มีอารมณ์เหมือนกัน
เพราะว่าท่านให้ร้ายกองทัพให้ร้ายอะไรต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยที่ไม่ใช่ขอ้ เท็จจริ ง ต้องขอโทษด้วย ผมเป็ นนายกรัฐมนตรี
ต้องสุภาพเรี ยบร้อย
สําหรับเหตุการณ์ทาํ ร้ายนักท่องเที่ยวต่าง ชาติ และการตีกนั ของเด็กนักเรี ยน นักศึกษา คิดว่าต้องไม่มีอีกแล้ว ทุกคน
ต้องช่วยกันดูแล ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ประชาสังคมต้องช่วยกัน สร้างการเรี ยนรู ้ สร้างว่า รับทราบว่าผลประโยชน์
แห่งชาติอยูต่ รงไหน การท่องเที่ยวปี หนึ่งเป็ นแสนล้านบาท ถ้าเกิดขึ้นเช่นนี้บ่อย ๆ อีกหน่อยใครก็ไม่มาเที่ยวประเทศไทย ไม่
ปลอดภัย เขาจะมาเที่ยวชายหาด เขาจะมาพักผ่อน ประเทศไทยก็ได้ขบั เคลื่อนในด้านท่องเที่ยว การบริ การ อาหาร มากมาย ที่
จะทําให้ประเทศชาติเราดีข้ ึนในอนาคต ถ้าเรายังคงต้องมีเรื่ องแบบนี้ ก็ทาํ ให้เราเสี ยงบประมาณ เจ้าหน้าที่ก็มีงานเพิ่ม เสี ย
อนาคตเด็กเยาวชนด้วย เรื่ องตีกนั ทําให้เสี ยโอกาส เสี ยรายได้การท่องเที่ยว เสี ยชื่อเสี ยงในสังคมโลก วันนี้ เราใช้กฎหมาย
อย่างเต็มที่ ทุกคนทราบดี แต่เหตุการณ์เหล่านี้ทาํ ไมยังเกิดขึ้นอีก สิ่ งนี้น่าสงสัย น่าแปลกใจ ไปหาทางคิดดูวา่ ถ้ากฎหมายแรง
อย่างนี้ แล้วยังเกิดอย่างนี้ แสดงว่าคนเหล่านี้ ไม่เกรงกลัวกฎหมาย แล้วจะทําอย่างไรต่อไป เมื่อใช้กฎหมายปกติอย่างเดียว
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรื อเปล่า ไปหามาตรการมาว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ ได้อย่างไร ผมไม่ตอ้ งการให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ข้ ึน
อีก ทุกคนในชาติก็ไม่ตอ้ งการให้เกิด สงสารคนตาย คนเสี ยชีวิต คนบาดเจ็บ เหล่านี้ ไม่ได้ ทุกคนในชาติตอ้ งเข้มงวด ให้
ความสําคัญอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นซํ้าแล้วซํ้าอีก เหมือนกับวัวหายแล้วล้อมคอกทุกครั้ง เราต้องทําตั้งแต่ เช่น ป้ องกัน ป้ องปราม
มากกว่าแก้ไข เพราะหมายถึงชีวติ ของคน เรื่ องที่ผมต้องการพูดก็คงทยอยพูดไปเรื่ อย ๆ วันนี้ก็ขอโทษ ขอโทษจริ ง ๆ ที่พดู จา
อาจจะเร็ วไปบ้าง หรื อพูดแรงไปบ้าง ก็ขอโทษไปแล้ว ขอเพียงแต่ขอความร่ วมมือจากทั้งสองฝ่ าย ผมก็ขอโทษท่านให้เกียรติ
ท่าน ท่านก็ให้เกียรติผมบ้าง การที่ให้สื่อช่วยระมัดระวังเรื่ องการนํารู ปผมไปดัดแปลง บางรู ปดูไม่ได้เลย ไม่ใช่ดดั แปลงผม
เสี ยหาย นํารู ปประชาชนมาประกอบกับผม โดยแกล้งนํารู ปจริ ง ๆ มา แล้วใส่ เข้าไป บิดเบือน ทําให้เสี ยหายไปถึงสถาบัน
เบื้องสูงด้วย อะไรเหล่านี้ ผมว่าไม่สมควร จะทําทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย
เรื่ องภาษี เรื่ องอะไรต่าง ๆ ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทั้งนั้น กําลังพิจารณากันอยู่ ไม่วา่ จะเป็ นมรดก ไม่วา่ จะเป็ นภาษีท่ีดิน
อะไรต่าง ๆ ก็ไปว่ามา เหมาะสมไม่เหมาะสม เป็ นเรื่ องของสภานิติบญั ญัติ ผมก็เพียงคิดริ เริ่ ม ศึกษา จากข้อมูลที่ส่วนราชการ
เขาทําขึ้นมา ผมก็ให้แนวทางไป ว่าจะเกิดอย่างไร ทั้งหมดต้องเกิดความเป็ นธรรมกับทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมี
รายได้นอ้ ย อย่าพึ่งไปกลัว แม้วา่ จะต้อง เรื่ องไปขายที่ดินมาเสี ยภาษี ไม่ใช่แบบนั้นเลย แสดงว่ามีคนที่ปลุกปั่ นในเรื่ องเหล่านี้
อยู่ ไม่เข้าใจ ก็รอฟังเขาก่อน เมื่อถึงเวลานั้นค่อยว่ากัน จะแก้ไขก็วา่ กัน พอเริ่ มพูดก็มีปัญหามาโดยตลอด ไม่ได้ ทํางานไม่ได้
ในเมื่อเราต้องการแก้ไขเรื่ องคอร์รัปชัน่ ทุจริ ตในทุกมิติแล้ว ก็ตอ้ งช่วยผมเฝ้ าระวังตรงโน้น ดีกว่าที่จะ สิ่ งนี้ เดี๋ยวจะทุจริ ตอีก
ก็ไม่ตอ้ งทํา อย่างนี้จะไปอย่างไร ประเทศชาติไม่มีอนาคต วันนี้เราวางยุทธศาสตร์ชาติไว้แล้ว ว่าเราจะเดินหน้าไปอย่างไรใน
ห้วง 5 ปี 10 ปี 15 ปี ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แต่ละ 5 ปี จะทําอย่างไรถึงจะต่อเนื่องได้ 3 แผนได้
ไหม ในเรื่ องของการลงทุน สาธารณูปโภค พื้นฐานในการพัฒนา หรื อปฏิรูปในทุกมิติ ต้องมีความต่อเนื่ อง วันนี้ เราทําได้แต่
เรื่ องเร่ งด่วนแล้วก็วางรากฐานของประเทศไปให้ได้ ก็เป็ นยุทธศาสตร์ชาติ ต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ชาติ ต้องเป็ นไปตาม
นโยบายชาติ แล้วก็ยทุ ธศาสตร์ชาติ ฝ่ ายความมัน่ คง หรื อฝ่ ายเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา เหล่านี้ ก็ตอ้ งเสริ มกันขึ้นมา ร่ วมพลัง

กันขึ้นมาแล้วขับเคลื่อนประเทศชาติไปตามยุทธศาสตร์ชาติให้ได้ ทุกคนต้องการความก้าวหน้า ต้องการพัฒนาประเทศ เดี๋ยว
ปี หน้าเกิดประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์ท่ีขบั เคลื่อน โดยในเรื่ องของเศรษฐกิจอาเซียน AEC นี้จะเหนื่อยเล็กน้อย ต้องมีการ
แข่งขัน เป็ นหุ ้นส่ วนกันก็เป็ น แข่งขันกันก็ตอ้ งแข่ง การเคลื่อนย้ายทรัพยากรบุคคล มนุ ษย์ และในเรื่ องของฐานที่ต้ งั
เศรษฐกิจการค้า จะไม่มีขอ้ จํากัด เราต้องสร้างความมัน่ คง สร้างความเป็ นปึ กแผ่นของเราในวันนี้ ให้ได้ สร้างความเข้มแข็ง
ให้สูเ้ ขาให้ได้ ไม่อย่างนั้นวันหน้าเราจะสูเ้ ขาไม่ได้ ทั้งคน ทั้งความรู ้ ทั้งการประกอบการ ทั้งนวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ต้องรี บ
ผลิ ตออกมา ผมเห็ นว่ามีหลาย ๆ ธุ รกิ จประกอบการมี การพัฒนาเรื่ องนวัตกรรมใหม่ ๆ ต้องการให้ทาํ ให้ตรงแบบที่
ประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้า เขาจะเดินไปทางไหนก็ทาํ ตรงนั้น ขอขอบคุณ วันนี้ก็มีเรื่ องพูดคุยเพียงเท่านี้ ขอบคุณ สวัสดี
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