รายการคืนความสุ ขให้ คนในชาติ วันที่ 3 ตุลาคม 2557
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา
สวัสดีพอ่ แม่พี่นอ้ งประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่าน ก่อนอื่นในฐานะตัวแทนประชาชนชาวไทยจากทุก
ภาคส่ วน ผมขอแสดงความขอบคุณนักกีฬาไทยทุกท่านที่ได้ทาํ หน้าที่ตวั แทนประเทศชาติได้อย่างสมเกียรติ
ในมหกรรมกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่จะสิ้ นสุ ดลงในวันพรุ่ งนี้ ตลอดห้วงสัปดาห์ที่ผา่ นมาพวกเราทุกคน
ต่ า งเฝ้ าติ ด ตามคอยเป็ นกํา ลัง ใจให้ก ับ ทั พนัก กี ฬ าไทยทุ ก ท่ า น ในกี ฬ าหลายประเภทเราทํา ได้ดี ก ว่า ที ่
ตั้งเป้ าหมายไว้ จากสรุ ปเหรี ยญรางวัล ณ วันที่ 2 ตุลาคม ได้ 9 เหรี ยญทอง 6 เหรี ยญเงิน 26 เหรี ยญทองแดง
อยูใ่ นลําดับที่ 7 ซึ่ งก็มีความคาดหวังว่าจะดีข้ ึนอีกกว่านี้
เรื่ องเหล่านี้ เป็ นเรื่ องที่นาํ ความสุ ข นํารอยยิม้ และความภาคภูมิใจมาให้กบั ประชาชนคนไทยทุกคน สําหรับ
บางประเภทกีฬา ซึ่ งเราอาจจะทําไม่ได้ตามที่คาดหมาย เป็ นเรื่ องธรรมดาของการแข่งขันกีฬาที่ก็ตอ้ งมีผแู ้ พ้ผู ้
ชนะ ก็อยากให้ถือว่าเป็ นโอกาสที่จะทําให้เราได้นาํ บทเรี ยนต่าง ๆ ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเอง
ให้แข็งแกร่ งยิ่งขึ้น เหมือนกับที่ผมเคยได้กล่าวไปแล้วว่า เหรี ยญรางวัลก็เสมือนเป็ นเครื่ องหมายของชัยชนะ
แต่ที่สําคัญไปกว่านั้น การชนะใจตนเอง การได้แสดงความมีน้ าํ ใจนักกีฬา การรู้แพ้รู้ชนะ การให้เกียรติยก
ย่องให้กาํ ลังใจผูท้ ี่เราแข่งขันด้วย และการเคารพกฎกติกาเปรี ยบเป็ นเครื่ องหมายของความสําเร็ จอันยิง่ ใหญ่
กว่า ที่เราจะชนะใจคนทั้งโลก ทั้งในฐานะนักกีฬาและในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่ งนักกีฬาไทยทุกคนก็
ได้แสดงให้เห็ นสิ่ งเหล่านี้ และนําความภาคภูมิใจมาสู่ ประเทศชาติ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคน ผูค้ วบคุ ม ผู้
ฝึ กสอน ที่ได้นาํ ความสุ ขและรอยยิ้มมาให้กบั พวกเราทุกคน ในส่ วนของการหลังจากการแข่งขันมาแล้วนี้
รัฐบาลก็จะดูแลในเรื่ องของรางวัล เรื่ องของกําลังใจต่อไป ตลอดจนพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปอย่าง
ยัง่ ยืน โดยรวดเร็ วด้วย
สํ าหรับการขับเคลื่อนงานด้ านต่ าง ๆ ของรัฐบาลนั้น จากที่เคยกล่าวไว้แล้วว่า เราจะมีนโยบายคือทําก่อน ทํา
จริ ง ทําทันทีและ มีผลสัมฤทธิ์ รั ฐบาลมีเวลาจํา กัด ในการดําเนิ นการดัง กล่ าว เพราะฉะนั้นแนวทางการ
ดําเนิ นการของรัฐบาลก็จะวางแผนการบริ หารราชการแผ่นดิน โดยเน้นความมีประสิ ทธิ ภาพ มีประสิ ทธิ ผล
ให้มีผลงานสู่ ประชาชนเป็ นรู ปธรรม โดยระยะเร่ งด่วนใน 3 เดือนแรกนี้ จะนําโครงการที่ได้ริเริ่ มไปแล้วโดย
คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) มาพิจารณาสานต่อให้เกิ ดผลสัมฤทธิ์ โดยเร็ ว เน้นโครงการที่เป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนผูม้ ีรายได้น้อย ตัวอย่างเช่น โครงการจัดหารถโดยสาร NGV ซึ่ งมีการคัง่ ค้างมาเป็ น
เวลานานขององค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ก็จะกําหนดให้มีการส่ งมอบรถโดยสาร รอบแรก
ประมาณ 500 คัน ในเดือนธันวาคม 2557 โดยจะเป็ นรถโดยสารแบบชานตํ่าเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ผู้
พิการ
เรื ่ องต่อไปคื อ การปรั บ ปรุ ง โครงการช่ องทาง ในเรื ่ องของด่ า นศุ ล กากรในเขตเศรษฐกิ จ พิเศษตามแนว
ชายแดน โครงการศูนย์ดาํ รงธรรมอย่างเต็มรู ปแบบที่จะต้องอํานวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเข้าถึง
การบริ การได้โดยง่าย โครงการนําร่ องโซนนิ่ งพื้นที่การเกษตร เพือ่ ให้มีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ ปริ มาณนํ้าและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งนี้จะต้องขอความร่ วมมือจากภาคเอกชน ภาค
ธุ รกิจต่าง ๆ ด้วย ประชาชนทุก ๆ คนก็ตอ้ งร่ วมมือ เกษตรกรทุกคนต้องให้ความร่ วมมือกับรัฐด้วย

สําหรับโครงการนําร่ องผลิตกระแสไฟฟ้ าจากขยะ เพือ่ สร้างคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทีด่ ีให้กบั พีน่ อ้ งประชาชน
อันนี้ ตอ้ งเร่ งด่วนโดยทันที ส่ งเสริ มให้เกิดกลไกในการคัดแยกขยะเพือ่ จะนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่ ง
กําจัดขยะมูลฝอยทีต่ กค้างสะสมในพื้นที่ต่าง ๆ เป็ นจํานวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ชุมชน ทั้งหมดนี้รัฐบาล
จะเร่ งดําเนินการในระยะแรกเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่ียง่ั ยืนโดยเร็ วที่สุด
ในเรื่ องของการดู แลรั กษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ต้องขอขอบคุ ณทุกหน่ วยงานที่ได้ร่วมกัน
บูรณาการงานในด้า นต่ า ง ๆ ให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและสัม ฤทธิ์ ผล ทั้ง นี้ เพือ่ แก้ปั ญหาให้ป ระชาชน ตาม
นโยบายของรั ฐบาล เมื ่อต้นสัป ดาห์ ที่ผ่านมานั้น กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้ อมร่ วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั การประชุ มเพือ่ หารื อแนวทางการปฏิบตั ิงานและแก้ไขปั ญหาความทับ
ซ้อนเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ และ สปก. โดยมีผแู้ ทนจากกรมป่ าไม้ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม
และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุ ม ผลจากการประชุ มก็สรุ ปว่าจะมีมาตรการในการร่ วมรักษาป่ า
สมบรู ณ์ไว้ให้ได้มากกว่า 3 ล้านไร่ ในพื้นที่ สปก. จัดพื้นที่เตรี ยมรองรับผูไ้ ร้ที่ทาํ กินบนพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1
และ 3 ดําเนิ นการกับผูค้ รอบครองที่ไม่มีสิทธิ์ ขาดคุ ณสมบัติในพื้นที่ สปก. โดยการดําเนิ นการทั้งหมด
จะต้องมีแนวทางเชิงนโยบาย และการปฏิบตั ิที่ชดั เจน จะเป็ นการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิตของประชาชน ประเด็นสําคัญที ่เราต้องร่ วมมื อกันคื อ ทําอย่า งไรประชาชนทีเ่ กิ ดจากความ
เดือดร้อน ในการจัดระเบียบจะมีความพึงพอใจและมีความสุ ข เราให้ความสําคัญเรื่ องนี้ดว้ ย
สําหรับเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในห้วงสัปดาห์ที่ผา่ นมานั้น รัฐบาลมอบหมายให้กบั พลเอก ธนะ
ศักดิ์ ปฏิ มาประกร รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่ วมประชุ มสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 69 ที่ นครนิ วยอร์ ก
สหรัฐอเมริ กา ซึ่ งรัฐบาลได้ทาํ ความเข้าใจกับนานาประเทศ ในการยึดมัน่ ตามหลักของประเทศภาคีสมาชิ ก
โดยเฉพาะในเรื่ องของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่จะต้องควบคู่ไปกับการยึดมัน่ ในหลักการประชาธิ ปไตย สิ ทธิ
มนุษยชน สันติภาพและความมัน่ คง และมีการเน้นยํ้าในเรื่ องของการเคารพหลักนิติธรรม ธรรมาภิบาล ความ
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และเมื่อวานนี้ ผมได้พบกับ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้มีการหารื อในทุกมิติ ทําความเข้าใจกันเป็ นอย่างดียงิ่
มาตรการการกระตุน้ เศรษฐกิจ สําหรับปั ญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ยงั คงเป็ นเรื่ องทีท่ ุกคนกังวล เป็ นที่ทราบกันดี
อยู่แล้วว่า ภาคการส่ ง ออกของไทย ซึ่ งเราเป็ นหลั กในเรื ่ องของรายได้ป ระเทศมากกว่า 60% นั้น เป็ น
เครื่ องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ยังมีปัญหาอันเป็ นผลกระทบมาจาก
ภาวะเศรษฐกิ จที่ตกตํ่าทัว่ โลก ล่าสุ ดกระทรวงพาณิ ชย์ได้ประกาศตัวเลขการส่ งออกล่าสุ ดเดือนสิ งหาคม ที่
หดตัวลงกว่าร้อยละ 7 จากเดือนเดียวกันของปี ทีแ่ ล้ว ประกอบกับภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทั้งภาคการบริ โภค และ
ภาคการลงทุน ก็ยงั ซบเซามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี ที่แล้วจากปั ญหาทางการเมืองและสถานการณ์ โลก
รัฐบาลจึ งเห็ นมี เพียงภาครัฐ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือเดี ยวในขณะนี้ ที่จะช่วยเหลื อประคับประคองเศรษฐกิ จของ
ประเทศในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ต่อไปได้
สําหรับในช่ วงระยะเวลานี้ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิ จในระยะ 3 เดือน เราจะให้ภาครัฐมาช่ วยกันเป็ นตัว
ขั บเคลื ่อ นเศรษฐกิ จ หลัก ได้สั่ ง การให้ ทุ ก กระทรวง ทบวง กรม เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ในส่ ว นของ
งบประมาณเดิมทีก่ นั ไว้แต่ยงั ไม่ได้มีการเบิกจ่ายหรื อทําสัญญา ซึ่ งคาดว่าหากสามารถเร่ งเบิกจ่ายได้เร็ วทัน
สิ้ นปี จะช่วยให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจ กว่า 160,000 ล้านบาท และจะเป็ นการสร้างงานได้อีกจํานวน
มาก นอกจากนั้นได้ส่งั การให้เร่ งรัดทําสัญญาจ้าง สําหรับงบลงทุนปี 2558 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาส

แรกของปี หน้า ทั้งนี้ เพือ่ เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจะทําให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ ระบบอีกกว่าแสน
ล้านบาท รวมแล้วในส่ วนของภาครัฐเอง หากทุกคนร่ วมมือช่วยเหลือกัน ทั้งในส่ วนของการเร่ งกระบวนการ
ของภาครัฐ การตรวจสอบความโปร่ งใส และในส่ วนของการจ้างงานและการทําสัญญาของภาคเอกชน ก็จะ
ทําให้มีเม็ดเงินเข้ากระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศในปี นี้ และในต้นปี หน้า รวมกันกว่า 250,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ได้กาํ ชับให้ทุกหน่วยงานได้พิจารณาถึงความจําเป็ นและความสําคัญอย่างรอบคอบ จัดลําดับ
ความเร่ งด่วน ควบคู่ไปด้วยกับการให้พี่นอ้ งเกิดความมัน่ ใจในเรื่ องของความโปร่ งใส ตลอดยะยะเวลาที่ผา่ น
มา ในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ยนั้น มั กจะมี ค าํ กล่ า วว่า เวลาเราอั ดฉี ด เม็ด เงิ น ลงไปเพื ่อ กระตุ ้น ระบบเศรษฐกิ จ ก็
เหมือนกับการให้ขนม แต่มกั จะไม่ถึงมือพีน่ อ้ งประชาชนทั้งชิ้นหรื อทั้งก้อน สุ ดท้ายแล้วพี่นอ้ งประชาชนก็
ได้รับแต่เปลือกหรื อส่ วนน้อย แต่ในครั้งนี้ผมจะไม่ยอมให้ใครมาแกะห่ อขนมกินกลางทาง ก่อนถึงมือพีน่ อ้ ง
ประชาชนโดยเด็ดขาด ทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องช่วยกันเฝ้ าระวัง
นอกจากการเร่ งรัดการเบิกจ่ายแล้ว มาตรการกระตุน้ ในครั้งนี้ จะส่ งเสริ มให้ในเรื่ องการจ้างงานในท้องถิ่น
และโครงการลงทุนท้องถิ่นที่อาจจะมีมูลค่าไม่มากนัก แต่ก็จะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ หากทําได้
จะช่วยยกระดับความเจริ ญในท้องถิ่ นได้อย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว เช่ น โครงการจ้างงานเกษตรกรใน
ท้องที่ ซึ่ งในช่ วงฤดูแล้งไม่สามารจะทําการเกษตรได้ มาช่ วยกันขุดลอกคูคลอง ใช้แรงงานเพื่อแก้ปัญหา
ระบบชลประทานในท้องถิ่น มีหลายอย่างที่จา้ งงานได้ โครงการลงทุนเพื่อซ่ อมแซมสาธารณู ปโภคพื้นฐานที่
สําคัญ อันนี้ ก็อยากจะให้ใช้ผทู ้ ี่เรี ยนเทคนิ ค ช่างกล อะไรต่าง ๆ ไปช่วยด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สําคัญ
ในเรื่ องของการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในเรื่ องของการทํานุบาํ รุ ง บูรณะเส้นทาง การซ่อมแซมอาคารเรี ยน
และโครงการลงทุนเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น การสร้างบ้านพักให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขให้
ใกล้กบั โรงพยาบาลที่ยงั ขาดแคลนอยู่ สถานี อนามัยเพือ่ จะให้ประชาชนในท้องถิ่ นได้สามารถเข้าถึ งการ
รักษาพยาบาลได้โดยง่ายและทัว่ ถึ ง ซึ่ งมาตรการเหล่านี้ จะช่ วยส่ งเสริ มการจ้างงานในท้องถิ่ นให้เป็ นการ
ลงทุนกระตุน้ เศรษฐกิจในท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกได้ประมาณกว่า 2 หมื่นล้านบาท
สําหรับมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในครั้งนี้ หากทุกฝ่ ายร่ วมมือกันอย่างรอบคอบรัดกุม ก็จะช่วยให้ประเทศ
สามารถขับ เคลื ่อนต่ อไปได้ในช่ วงเวลาวิก ฤติเศรษฐกิ จทัว่ โลกในขณะนี้ อย่าตื ่นตระหนก เราต้ องมี ส ติ
เหมือนคําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เราจะต้องมีสติ รู้ตวั รู้คิด รู้ปฏิบตั ิ ตลอดเวลา เอา
วิกฤติมาเป็ นโอกาส ถือว่าเป็ นการท้าทาย ทุกภาคส่ วนช่วยกันกํากับ ช่วยกันตรวจสอบ ไม่ให้เกิดปั ญหาทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ ถ้าพบรายงานเข้ามา หรื อเราจัดคณะกรรมการไปตรวจพบเองก็จะรี บลงโทษโดยเร็ ว
ขณะนี้ รัฐบาลได้จดั ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบดูแลแล้ว โดยจะเชิ ญผูเ้ กี่ยวข้องทุกภาคส่ วน ไม่วา่ จะ
เป็ นองค์กรต่อต้านคอร์ รัปชัน่ รวมทั้งสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้ามาร่ วมช่วยกันดูแลในเรื่ อง
นี้
อย่า งไรก็ ต าม อย่ า ให้ โ ครงการเหล่ า นี้ ชัก ช้า เสี ย เวลา เพราะเราต้อ งการขับ เคลื ่อ น แต่ ต้อ งโปร่ ง ใส
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเร่ งรัดในการดําเนินการตรวจสอบให้ได้โดยเร็ ว ไม่ตอ้ งกลัวถ้าท่านทําสุ จริ ตแล้ว ท่าน
ทํา ไปเลย เราตรวจสอบที ่ห ลัง หลัง จากทํา แล้ว ก็ ไ ด้ แต่ ถ้า ผิด ก็ ต้อ งลงโทษ หยุด การดํ าเนิ น การทั้ง สิ้ น
เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อในคําแอบอ้างต่าง ๆ จากใครก็ตามที่อา้ งว่า คสช. อ้างว่ารัฐบาล อ้างว่าผม หรื อใครสั่ง
มาให้ ไม่มีท้ งั สิ้ น ขอให้ตรวจสอบและก็ให้ยนื ยันมาที่รัฐบาลด้วย ถ้าหากว่ามีคนแอบอ้างเหล่านั้น

ในเรื่ องของการให้ความช่วยเหลื อเกษตรกรชาวนาผูม้ ีรายได้น้อย คือมีเกษตรกรหลายอย่าง หลายประเภท
วันนี้ ที่เดือดร้ อนมากที่สุดวันนี้ ก็คือชาวนา คนละประเภทกับอีกของประเภทอืน่ ๆ เราก็ดูแลทุกประเภทอยู่
แล้ว แต่วนั นี้เราดูวา่ ในระยะเวลาอันใกล้มีอะไรอยูบ่ า้ งก็เป็ นประเภท ประเภทไป
วันนี้ ในส่ วนของชาวนา เราถือว่าเป็ นกระดูกสันหลังของชาติ ของประเทศมีเป็ นจํานวนมาก และก็เข้าไม่ถึง
ไม่มีรายได้ที่เพียงพอ ผมตรวจสอบจากบัญชี ธนาคารของธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) บางคนยังไม่มี
เงินเข้าเลย ไม่เคยมีการโอนเงินเข้าเลย เพราะว่าเป็ นเจ้าของพื้นที่จาํ นวนน้อย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็
ขาย เพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาก็ขายไม่ได้มากนัก อาจจะใช้ทาํ กินได้อะไรได้แล้วเหลือขายนิดหน่อย ซึ่ งที่
ผ่านมาแทบจะไม่มีเงินเลย เราก็เป็ นห่วงคนเหล่านี้วา่ จะอยูไ่ ด้อย่างไร จะบริ โภคอะไรกันได้อย่างไร ทั้งสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคจะนําเงิ นมาจากที่ไหน เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็กาํ ลังดําเนิ นการปรับการดูแลคนเหล่ านี้ ด้วย
พร้อม ๆ ไปกับเกษตรกรประเภทอื่น ๆ ด้วย
ขณะนี้รัฐบาลยังอยูร่ ะหว่างการจัดการกับปั ญหาจํานวนข้าวที่อยูใ่ นสต๊อก ที่ผา่ นจํานวน 18 ล้านตัน ขณะนี้ อยู่
ในขั้นการตรวจสอบการระบายข้าวอยู่ก็ใกล้จะเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วภายในเดือนนี้ และก็เรามีแผนการในการ
ระบายข้าวโดยคณะอนุ กรรมการ โดยกระทรวงพาณิ ชย์ดว้ ย เราจะระบายข้าวเฉพาะในส่ วนที่ไม่เป็ นปั ญหา
ไม่มีความผิด ไปตามกระบวนการยุติธรรม ว่าจะต้องตรวจสอบกันตรงไหนไม่ครบ ตรงไหนไม่สมบูรณ์
ตรงไหนเสื่ อมสภาพ ตรงไหนมี ปัญหาเรื่ องการทุ จริ ตก็ตอ้ งเก็บไว้ก่อน แต่ท้ งั หมดต้องมี หลักฐานชัดเจน
ส่ วนใดที่เรี ยบร้อยส่ วนใดที่มีสภาพดี เราก็จะขายให้ได้ตามราคา ทั้งนี้ เพือ่ จะควบคุมทั้งปริ มาณและคุณภาพ
และต้องรองรั บราคา รองรั บในส่ วนของผลผลิ ตในกรอบใหม่น้ ี ดว้ ยก็ใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวแล้วในช่ วงหน้านี้
เพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะไม่เกิดผลกระทบโดยรวมต่อกัน เพราะฉะนั้นเราคาดว่าจะมีการจัดการระบายข้าว
ได้อย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลาถึง 3 ปี นะครับ
ขณะนี้รัฐบาลก็ได้ดาํ เนิ นการเจรจาหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม เช่น อินโดนีเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และกําลังอยูใ่ นระหว่าง
การเจรจา กับอิหร่ านด้วย ก็จะมีการหารื อในช่วงเดือนพฤศจิกายน คาดว่าปี นี้ ถา้ เป็ นไปได้อย่างไม่มีปัญหา
อะไรเลย ทุกอย่างเป็ นไปตามกติกาตามสัญญาอะไรต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ เราอาจจะสามารถส่ งออกข้าวได้ถึง
ประมาณ 11 ล้านตัน อีกครั้ง พร้ อมทั้งได้สั่งการให้กระทรวงพาณิ ชย์เร่ งตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาของผู้
ส่ งออกอีกทางหนึ่ ง เพื่อช่ วยลดอุปสรรคที่มีมาอย่างต่อเนื่องและเร่ งกระบวนการส่ งออกข้าวให้เป็ นไปได้
อย่างราบรื่ นมากขึ้น
จากปั ญหาข้าวค้างสต๊อกจากโครงการจํานําข้าวนี้ อยากให้พีน่ ้องประชาชนได้เข้าใจว่า ประเทศไทยนั้น
ไม่ได้เป็ นผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ เพราะฉะนั้นผลผลิตของข้าวของเรานั้น เมื่อเทียบกับผลผลิตทั้งโลกแล้วคิด
เป็ นสัดส่ วนเพียงร้อยละ 4 ของทั้งโลกเท่านั้น ถึงแม้จะส่ งมากเป็ นอันดับหนึ่ งก็ตาม ประเทศไทยไม่สามารถ
จะไปกําหนดราคาในตลาดโลกได้ จําเป็ นต้องปล่อยให้เป็ นไปตามกลไกของตลาดอย่างแท้จริ ง เพราะฉะนั้น
มาตรการที่รัฐบาลจะนําเข้ามาใช้ในการแทรกแซงราคานั้น ไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมและจะเป็ นปั ญหาผิด
ข้อตกลงทางการค้าและเป็ นปั ญหาหนี้ สาธารณะของประเทศอย่างมากในอนาคตต่อไป อย่างเช่นในอดีตที่
ผ่านมา วันนี้ ก็ยงั มีเพิ่มปริ มาณหนี้ สาธารณะมากขึ้นจนทําให้เราไม่สามารถใช้งบประมาณไปทําอย่างอื่นได้
มากนัก

อย่า งไรก็ ต าม รั ฐบาลเข้า ใจดี ถึ ง ความเดื อดร้ อนของพี ่น้องชาวนา ซึ่ ง เวลานี้ ก็ ใ กล้หน้า การเก็ บ เกี ่ย ว
แล้ว เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะไม่เข้าไปแทรกแซงราคาโดยทั้งนี้จะปล่อยให้เป็ นไปตามกลไก
ตลาด เพื่อเป็ นการช่วยเหลือให้พี่นอ้ งชาวนาผูม้ ีรายได้นอ้ ยสามารถปรับตัวได้ จากการปรับเปลี่ยนระบบการ
จํา หน่ า ยข้ าวในครั้ งนี้ น้ ัน รั ฐ บาลเห็ น ถึ ง ความเดื อดร้ อนก็มี แนวทางช่ ว ยเหลื อทางการเงิ น เรี ย กว่า เป็ น
มาตรการช่ วยเหลื อดี กว่า ทางการเงิ นเพือ่ จะแบ่งเบาภาระในหน้าการเก็บเกี่ยวข้าว ให้มีการปรับตัวและ
เปลี่ยนวิถีการจําหน่ ายข้าวให้เข้ากับกลไกของตลาด และก็สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต รัฐบาลได้มีมติ
ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาผูม้ ีรายได้นอ้ ย มีที่ทาํ กินขนาดเล็กโดยจะจัดสรร
เงินจํานวน 1,000 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะนาปี เท่านั้น
ตามที่ฝ่ ายเศรษฐกิ จเสนอมา นาปรั งนั้นคงไม่ไ ด้ เพราะปั ญหาเรื่ องนํ้ามีอยู่และยังได้สั่งการให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เร่ งให้ความรู ้ ความช่วยเหลือในเรื่ องเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรี ย ์ และก็อยากให้พี่
น้องชาวนาได้ดาํ เนิ นชี วิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง รัฐบาลเองก็จะพยายามดูแลในเรื่ องของการ
บริ หารจัดการนํ้าทั้งระบบ เพือ่ ให้สามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพและกระบวนการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและ
ยัง่ ยืนและก็ปรับทั้งอุปสงค์ อุปทานให้สมดุลกันเพื่อราคาข้าวจะได้สูงขึ้นในอนาคตด้วย
สํ าหรั บ การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ยว ในปั จจุบนั นั้นเราได้มีการประชุ ม คณะรัฐมนตรี ที่ผ่านมา ได้อนุ มตั ิง บ
เพิ่มเติมให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดการแข่งขัน ASIAN BEACH GAME ในห้วง 14-23
พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ที่จะมีการเพิ่มชนิดกีฬาจากเดิม 13 ชนิดกีฬา เป็ น 28 ชนิดกีฬา ตามคําขอ
ของคณะกรรมการ OLYMPIC COUNCIL OF ASIA คาดว่าจะมีผเู้ ข้าร่ วมการแข่งขันประมาณ 3,000 คน
เศษ ๆ จาก 45 ประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ เราจะมีการถ่ายทอดสดการ
แข่งขันไปทัว่ โลก เพื่อโปรโมทการท่องเทีย่ วของไทย ขอให้พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทยร่ วมกันเป็ นเจ้าภาพที่ดี
อํานวยความสะดวกแก่นกั กีฬาและนักท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ ทั้งนี้จะขอ
ความร่ วมมือจากนักธุ รกิจ และผูป้ ระกอบการรายใหญ่มาช่วยรัฐด้วย
นอกจากนั้น ผมเห็นพี่นอ้ งมีความสุ ขขี่จกั รยานออกกําลังกาย ผมดีใจอยากให้ประชาชนนั้นให้ความสนใจกับ
การขี่จกั รยานให้มากขึ้น เป็ นการออกกําลังกายที่ดี ดีมากไม่วา่ จะเป็ นการเดินทางประจําวันหรื อเพียงแค่ออก
กําลังกายก็ รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ วันนี้ ก็เห็นมีการจัดการแข่งขันจัดการรวมกลุ่มกัน
มากมายหลายพื้นที่ เราก็จะเร่ งส่ งเสริ มให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย ให้ผขู้ บั ขี่มากขึ้นให้ทว่ั ถึงทุกภูมิภาค
ซึ่ งเราก็อาจจะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรและการท่องเที่ยว ออกกําลังกายอะไรก็
แล้วแต่ ไม่วา่ จะเป็ นการท่องเที่ยวเพื่อผจญภัยอย่าง Mountain Bike หรื อ การขี่จกั รยานเพือ่ ชมเมือง หรื อเชิง
อนุ รัก ษ์ ไม่ ท าํ ลายธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้อม และก็จ ะช่ ว ยประเทศลดการใช้พ ลั งงาน ลดมลพิษ และรั ก ษา
สิ่ งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย อันนี้ขอให้มีในพื้นทีท่ ุกจังหวัดและทุกพื้นที่ ฝากท่านผูว้ า่ ราชการ ข้าราชการ
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ช่วยกันไปจัด กระทรวงมหาดไทยยังคงเป็ นหลักในเรื่ องนี้
ในเรื่องของกฎหมาย มีกฎหมายเป็ นจํานวนมากต้องปรับปรุ งแก้ไข ทั้งความทันสมัย ลดความเหลื่ อมลํ้า
ส่ งเสริ มให้สังคมดีข้ ึน และการปรับปรุ งที่ตอ้ งดําเนินการให้สอดคล้องตามหลักสากล ในที่ประชุ ม ครม. วัน
อังคารทีผ่ า่ นมา ได้สั่งการ ให้กระทรวงต่าง ๆ ไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญความเร่ งด่วนของกฎหมายว่า
ควรจะเร่ งผลักดันอะไรก่อน อะไรหลังให้สอดคล้องกับที่ว่าเราจะทําทันที ทําต่อเนื่อง ให้ยงั่ ยืนต้องทําให้
รวดเร็ ว เนื่องจากรัฐบาลมีเวลาจํากัด กฎหมายเร่ งด่วนมากมาย

ในส่ วนที ่ค ณะรั ฐมนตรี ได้อนุ ม ตั ิ ไ ปแล้วในสัป ดาห์ น้ ี ได้แก่ พระราชบัญญัติส่ ง เสริ ม การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่ งกฎหมายนี้ ผมว่ามีความสําคัญมากต่อชาวบ้านชาวประมงริ มชายฝั่งที่มี
ผลกระทบจากนายทุนที่มีการนําเรื ออวนลากขนาดใหญ่ เข้ามาทําการประมงในพื้นที่ริมชายฝั่ง ซึ่ งส่ งผลให้
ทรัพยากรริ มชายฝั่งเสี ยหาย ก่อให้เกิดมลพิษ ทําลายสิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะแนวปะการัง ซึ่ งมีความสําคัญต่อ
ระบบนิ เวศน์ทางทะเล นอกเหนื อจากการผ่านร่ างกฎหมายดังกล่าวแล้ว รัฐบาลจะส่ งเสริ มโครงการ
แก้ปัญหาชายฝั่งไทยถูกกัดเซาะ และมีการฟื้ นฟูป่าชายเลนเสี ยหายอย่างรวดเร็ ว โดยให้ชาวบ้านในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษาชายฝั่ง การทําแนวไม้ไผ่เพือ่ ลดแรงกัดเซาะของคลื่น และการปลูกป่ าโกงกาง
เพิ่มเติม จะต้องมีแนวกําบังคลื่นด้วยไม่อย่างนั้นปลูกไปก็ตายหมด เพราะฉะนั้นเราจะเน้นในเรื่ องการใช้
ทรัพยากรในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ การจ้างงานในพื้นที่ การใช้งบประมาณอย่างคุ ม้ ค่า สร้างรายได้ให้กบั
ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ สําหรับการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เรามุ่งเน้นการปฏิ รูประบบราชการให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรม
อํานวยความสะดวกให้กบั พี่นอ้ งประชาชนและสร้างความน่าเชื่อถือต่อระบบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ราชการ รัฐบาลได้ผลักดันกฎหมาย ร่ างกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ ร่ างพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และ ร่ างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ ายบริ หารในการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุ จริ ต ซึ่ ง คงจะช่ วยอํา นวยความสะดวกแก่ พีน่ ้องประชาชนในการลดระยะเวลาในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ ควบคู่ไปกับมาตรการในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตในภาครัฐ
ในเรื่ องของการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ในส่ วนของการปรับปรุ งระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างของทางราชการ ทีไ่ ด้มีการดําเนิ นการไปแล้ว เมือ่ วันที่ 30 กันยายน 2557 ที่ผ่านมาได้มีการ
ประชุมร่ วมกันระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้าน
คอร์ รัปชัน่ (ประเทศไทย) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในการประเมินความเสี่ ยงด้าน
จริ ย ธรรมในการจัดซื้ อจัดจ้า งภาครั ฐ ได้มีการเชิ ญผูป้ ระกอบการภาคเอกชนทีม่ ี ประสบการณ์ ในการทํา
ธุ รกรรมกับภาครัฐมาเข้าร่ วมเสนอความคิดเห็น เพื่อนําไปประมวลผลร่ วมกับข้อคิดเห็นที่ได้รับจากภาคส่ วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นของรัฐบาล นักวิชาการ ทั้งนี้ เพือ่ จะนําผลที่ได้รับไปพิจารณาปรับปรุ งกระบวนการ
หรื อมาตรฐานในการจัดซื้ อจัดจ้างต่อไป
จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ หรื อซุ ปเปอร์บอร์ด ในสัปดาห์ที่ผา่ นมานั้น
ผมได้อนุมตั ิแนวทางการนํากระบวนการเพิม่ ความโปร่ งใส มาใช้ในโครงการก่อสร้างและโครงการจัดซื้ อจัด
จ้างของรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กระบวนการที่มีการตรวจสอบความโปร่ งใส ของโครงการก่อสร้างที่เป็ นสากล
เรี ยกว่า COST ตั้ง แต่ข้ นั ตอนจัดทํา ความต้องการ หรื อที โออาร์ การจัดซื้ อจัดจ้า ง และการส่ ง มอบงาน
กระบวนการตามข้อตกลงสัญญาคุ ณธรรม integrity pact ที ่ให้ป ระชาชนและผูเ้ ชี ่ย วชาญอิ สระเข้ ามา
ตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้าง ทั้งนี้ จะเริ่ มนําร่ องมาใช้กบั โครงการจัดหารถเมล์ NGV ของ ขสมก.
โครงการก่ อสร้ างปรับ ปรุ งสนามบิ นสุ วรรณภูมิระยะที่ 2 ของการท่าอากาศยานแห่ งประเทศไทย และ
โครงการรถไฟฟ้ าส่ วนต่อขยายสายสี น้ าํ เงินของการรถไฟขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) และเรื่ อง
อื่น ๆ อีกต่อไป

เรื่องการปฏิรูปปรองดอง ในเรื่ องของสมาชิ กสภาปฏิรูปแห่ งชาติน้ นั ผมขอขอบคุ ณหน่ วยงาน นิ ติบุคคล
องค์กร ที่ได้เสนอผูส้ มัครเข้ามาเป็ นสมาชิ กสภาปฏิรูปมากกว่า 7,000 คน ผมมัน่ ใจว่าทุกท่านนั้น มีความ
ตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือประเทศชาติ และมีส่วนร่ วมในการปฏิรูปประเทศอย่างแท้จริ งในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขนั้น ได้มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทย มีระบบการเลือกตั้งทีส่ ุ จริ ตและเป็ นธรรม มีกลไกป้ องกันและขจัดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
ทีม่ ีประสิ ทธิ ภาพ ขจัดความเหลื่อมลํ้าและสร้างความเป็ นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม เราคง
ไม่สามารถจะเลื อกทุกคนเข้ามาในส่ วนของสภาปฏิ รูปได้ท้ งั หมด แต่ผมได้ส่ังการไปแล้วและยืนยันว่าจะ
พยายามหาวิธีให้ทุกคนและทุกภาคส่ วนเข้ามามีส่วนร่ วมในการปฏิรูปประเทศไทยอันเป็ นที่รักยิ่งของพวก
เราทุกคนนั้น ให้ได้มากที่สุด ก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของชาติและพีน่ ้องประชาชนเป็ น
หลั ก ผมไม่ต้ องการมุ่ ง หวัง สิ่ ง ใด ๆ จากสภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติ ผมต้ องการให้ท าํ หน้า ที ่ของท่ า นให้ดีที่สุ ด
เพราะฉะนั้นจะต้องหลี กเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจนําไปสู่ ความขัดแย้ง การทะเลาะเบาะแว้ง เราผ่านเวลา
ช่วงนั้นมาแล้ว ประเทศไทยมีความเสี ยหายมามากพอแล้ว อย่ากลับไปอีกเลย ช่วยกันคลี่คลาย ช่วยกันนําพา
บ้านเมืองไปสู่ ความสงบสุ ขความ เจริ ญรุ่ งเรื อง เพื่อลูกหลานของเราดีกว่า
เรื่องขอความร่ วมมือ เรื่องอืน่ ๆ
เรื่ องการจัดระเบี ยบสังคม การปราบปรามผูม้ ีอิทธิ พล ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจ
แห่ งชาติ และส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ไปกํากับดูแลกวดขันกลุ่มมาเฟี ย ผูม้ ีอิทธิ พลต่าง ๆ ทุกรู ปแบบ ที่
พยายามจะเอารั ดเอาเปรี ยบอยู่เสมอ ผูป้ ระกอบอาชี พหารายได้โดยบริ สุทธิ์ นั้นเดื อดร้ อน ทั้งในเรื่ องของ
วินรถตู้ รถจักรยานยนต์ บ่อนการพนัน โดยให้มีการป้ องกันปราบปราม เฝ้ าระวังผูม้ ีอิทธิ พลเหล่านั้นไม่ให้
กลับเข้ามาอีก มาแสวงหาผลประโยชน์จากคนจน คนรายได้นอ้ ยได้อีก ไม่เป็ นการแก้ไขปั ญหาแบบลักษณะ
ไฟไหม้ฟาง ต้องทําต่อไป สร้างระเบียบ สร้างความเข้าใจ สร้างความเคยชินว่า เราจะเป็ นระเบียบกันอย่างไร
เพราะฉะนั้นชุมชน ประชาชน ต้องมีส่วนร่ วม เราขอเน้นตรงนี้
การแก้ปัญหาที่มีความยัง่ ยืนนอกจากนั้น เราจะต้องขอความร่ วมมือและความเข้าใจ เห็นใจกับเจ้าหน้าที่ดว้ ย
ชั้นผูน้ ้อยไม่ว่าจะเป็ นตํารวจหรื อทหารที่ตอ้ งทําหน้าที่ในการรักษากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย จะต้องลด
อคติความหวาดระแวงระหว่างกัน ไว้วางใจซึ่ งกันและกัน สําหรับเจ้าหน้าที่ไม่ดี เจ้าหน้าที่ที่ทาํ ผิด เรี ยกรับ
ประโยชน์ ซึ่ งผมคิดว่าเป็ นส่ วนน้อยมาก เราก็ตอ้ งช่ วยกันเป็ นหูเป็ นตา ไม่ให้สิ่งเหล่านี้ เกิ ดขึ้นอีกในสังคม
ของไทยเรา เราอยากให้ทุกคนเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่น้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเสี ยสละ ทุ่มเท อย่าไป
เหมารวมว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนนั้นไม่ดีไปทั้งหมด สร้างความรัก ความนับถือระหว่างกันดีกว่า ทั้งนี้ ผมได้มอบ
นโยบายกับผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่ งชาติท่านใหม่ไปแล้ว ขอให้ดาํ เนินการในเรื่ องของการสร้างความเชื่อมัน่
ให้ประชาชนนั้น รักตํารวจ และเชื่อฟังในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็ นธรรม
สําหรับนักข่าวสื่ อมวลชนผมไม่เคยไปปิ ดกั้นอะไรท่านอยูแ่ ล้ว เคารพให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน เพราะฉะนั้น
การบริ โภคข้อมูลข่ าวสาร ในเรื่ องการติดตามข่าว สถานการณ์ บ ้านเมือง ภายใต้กระแสโลกาภิ วตั น์ ทั้ง
กระแสประชาธิ ปไตย แล้วก็ท่านเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทในการนําข้อเท็จจริ งมาสู่ สายตา แล้วก็ให้ประชาชนนั้นมี
ความเข้าใจก็คือ พวกท่านนั้นเองคือ สื่ อมวลชน เพราะฉะนั้นผมคิดว่า ท่านเป็ นกลไกสําคัญที่จะช่วยพัฒนา
สังคมด้วย สังคมจะเป็ นปกติได้ เพราะฉะนั้นท่านก็ตอ้ งดํารงเกี ยรติยศ ศักดิ์ ศรี ความเป็ นกลาง เสนอข่าว
ข้อเท็จจริ ง ที่มีการตรวจสอบมาพอสมควร ปราศจาก “ข้อคิดเห็น” เป็ นอคติ ถ้าดีก็วา่ ดี ไม่ดีท่านก็บอกมา เรา

ก็จะแก้ไข เพราะฉะนั้นหากไปชี้ นาํ ก็เกิ ดความเข้าใจผิดอย่างต่อเนื่อง โดยเป็ นการเสนอลักษณะเสนอด้าน
เดี ยว เพราะว่าปั จจุบนั เทคโนโลยีทางการสื่ อสารกว้างขวาง รวดเร็ ว ในเรื่ องของโซเชี ยลมีเดียเช่ นกัน ก็มี
ปั ญหามาโดยตลอด วันนี้ ก็ไม่ทราบใครบ้างเขียนเข้ามา ทําให้สังคมเกิดความวุน่ วายเกลียดชังกันอยู่ ยังมีอยู่
เราก็ดาํ เนินการไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่ งเราไม่อยากทํา ในส่ วนของสื่ อ
เพราะฉะนั้นสื่ อจะต้องสื่ อสารข้อมูลหลัก ๆ เข้ามาในสังคมให้ทราบในส่ วนที่ดี ส่ วนที่ไม่ดีก็จะแนะนํามาจะ
ให้เราแก้ไขอะไร ส่ วนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดีต่อไป ส่ วนที่กาํ ลังแก้ไขให้ดี ท่านก็นาํ เสนอมาว่า ได้ทาํ แล้ว แต่
ทั้งหมดนี้ ใ ครจะรัก ษาได้ตอ้ งหลายช่ วงที่ต้องต่อกันไป เพราะฉะนั้นจะต้องมี สติ ทั้งผูท้ าํ สื่ อ และผูเ้ สพ
ผูอ้ ่าน 2 ประการ คือ (1) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร จากหลากหลายแหล่งที่มา ต่างคนต่าง
ไปนํามา แล้วก็ไม่ตรงกัน เสร็ จแล้วก็สร้างความรู้ผิด ๆ ไปไม่ได้ และ (2) เรื่ องการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของผูท้ ี่ให้ข่าวมา ผูน้ าํ เสนอ จะต้องมีความเป็ นกลางและตรวจสอบจนมัน่ ใจแล้ว ก็จึงจะเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อไป
อาจจะต้องใช้เวลาจํากัด รวดเร็ ว ต้องทันกับการเพือ่ การพาณิ ชย์ของท่านด้วย ท่านต้องระมัดระวัง เพื่อเป็ น
ประโยชน์และสร้างความรู ้สร้าง ความสงบเรี ยบร้อยให้กบั สังคมต่อไป เพราะว่าบางครั้งข้อมูลที่ท่านได้มา
จากไปหาแหล่ งข่าวระดับล่างมา หรื อในหน่ วยนั้น หน่ วยนี้ มา บางที เป็ นข้อมูลของระดับเด็ก ๆ ระดับ ผู้
ปฏิ บ ตั ิ บางที เขาไม่ท ราบว่า ภาพใหญ่คื ออะไรที ่เราทํา ทั้ง ภาพเป็ นภาพที ่ตอ้ งต่ อเนื ่องเชื ่อมโยงกันเป็ น
ยุทธศาสตร์ บางทีเด็ก ๆ ไม่เข้าใจ เพราะถ้าไปถามเชิ งปฏิบตั ิเขาก็จะรู้ในส่ วนของเขาเอง นี้ เป็ นระบบการ
ทํางานอยูแ่ ล้ว ขอให้ตรวจสอบผูบ้ งั คับบัญชา ผมไม่เคยปิ ด ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็ไม่ปิด เพราะเราไม่มี
การหวังผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะฉะนั้นทําไมต้องปิ ด เรื่ องอะไร อยากรู้อะไรให้ถามมา เราก็จะมี
เจ้าหน้าที่ มีคนชี้แจงที่รู้ดีพดู ไป ผมเองก็จะพูดในรายละเอียดให้นอ้ ยลง เพราะว่าในส่ วนของการปฏิบตั ิ การ
ขับเคลื่อนนั้น เป็ นเรื่ องของกระทรวง ทบวง กรม รัฐมนตรี ต่าง ๆ ปลัดกระทรวง อะไรเขาทํากันต่อเนื่องกัน
ไปหมด เพราะฉะนั้นต้องเป็ นทอด ๆ ออกไป ถามให้ถูกจุดด้วย
เพราะฉะนั้น ในเรื่ องของการเสริ มการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานของรัฐนั้น ต้องขอความร่ วมมือองค์กรภาค
ประชาสังคม NGO สิ ทธิ มนุษยชน ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศด้วย ว่าเรื่ องอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ที่มีคน
ร้องเรี ยนเข้าไปแล้วนั้น ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริ ง การดําเนินงานของรัฐก่อน และเราก็พร้อมจะ
อธิบาย พร้อมจะแก้ไขต่าง ๆ ทั้งหมด เพราะเรารู้หน้าที่ของเราดี เราจะไม่ทาํ อะไรให้เสี ยหายอยูแ่ ล้ว โดยไม่
จําเป็ นอยูแ่ ล้ว หลีกเลี่ยงอยูแ่ ล้ว คราวนี้พอไม่ทาํ พอปล่อยปละละเลยไปบ้าง อะไรไปบ้าง ก็แรงขึ้น ๆ แล้วเรา
ก็ทาํ งานไม่ได้ ต้องเห็ นใจเรา เพราะฉะนั้นขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบ แล้วก็ดูแลเจ้าหน้าที่รัฐบ้าง ให้
กําลังใจเขาบ้าง มีมุมมองแนวคิดที่มองในผลประโยชน์ในภาพรวม วัตถุประสงค์ที่เราต้องการ ประเทศชาติ
เราต้องการอะไร เพราะฉะนั้นท่านเสนอให้ครอบคลุมประเด็นในทุกมิติ การรับเรื่ อง ร้องเรี ยนต่าง ๆ ก็ตอ้ ง
ฟังเหตุ ฟั งผลว่า จริ งไม่จริ ง ใช่ไม่ใช่ พอสรุ ปมาก่อน แล้วก็เป็ นปั ญหาทุกที ก็มีคนรับได้รับไม่ได้ข้ ึนมาอีก
ในสังคมไทยนั้น ถือว่าเป็ นโชคดี เราไม่ใช่คนที่ไม่รู้อะไรเลย ในสังคมไทยปั จจุบนั มีผรู้ ู้เป็ นจํานวนมาก ใน
ทุ กภาคส่ วน ถ้าหากพวกเราดึ ง คนเหล่ านี้ ข้ ึนเป็ นพลังแฝงทั้งหมด ทุก กลุ่ ม ทุ กฝ่ าย ทุก พวกมาใช้ จะเกิ ด
ประโยชน์มหาศาลให้กบั ประเทศชาติ เพราะฉะนั้นเราจะต้องรวมกันให้ได้ สื่ อมวลชนทุกช่ องทาง ถือเป็ น
ช่องทางการติดต่อสื่ อสารกับภาครัฐที่ดีที่สุด ที่จะนําการรับรู้ไปสู่ ประชาชนให้ได้ ที่เราเปิ ดช่องทางไว้แล้ว
อันแรกคือ สายด่วนรัฐบาล Hot Line : 1111 หรื อ www. 1111 และช่องทางที่ 2 คือ ศูนย์ดาํ รงธรรม Hot
Line : 1567 “Smile Line” โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริ การ เพือ่ สร้างรอยยิม้ ให้กบั ประชาชน ทุกคนคง

อยากได้รอยยิม้ กันทั้งนั้น ไม่ใช่มาเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟั นใส่ กนั โมโหกัน โกรธกันอยูต่ ลอดเวลา วันนี้ ตอ้ งสร้าง
รอยยิม้ ให้กนั
ในช่วงนี้ สภาพอากาศเป็ นช่วงจะเปลี่ยนฤดูอีกแล้ว จากฤดูฝนจะไปสู่ ฤดูหนาว ก็อาจจะทําให้ประชาชนใน
ภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อต้องประสบกับภัยหนาวและมีผูเ้ สี ยชี วิตอีกเหมือนทุกปี ที่ผ่านมา
รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ผมเองก็ห่วงใย คือเราห่ วงใยล่วงหน้าอยู่แล้ว เรารู้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เรา
ต้องเตรี ยมการเฝ้ าระวัง แจ้งเตือน ติดตาม เตรี ยมตัวไว้ก่อน เพราะถ้าเราไม่เตรี ยมตัวขึ้นมา วันหน้าพอเกิด
ขึ้ นมาก็ ตื่นตระหนก แล้วก็ มี ก ารบาดเจ็บ มี ก ารสู ญเสี ย มากมายในทุ ก ๆ เรื ่ อง ฉะนั้นปี นี้ ต้ องเตรี ย มการ
ล่วงหน้า ส่ วนราชการทุกส่ วนราชการต้องเตรี ยมการในเรื่ องของการติดตามสถานการณ์ แจ้งเตือน การเกิ ด
ภัย เตรี ยมการช่วยเหลือประชาชนในทุกภาคส่ วน ในทุกพื้นที่ตามภัยพิบตั ิทีเ่ คยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีต เช่น ฝน
ตกนํ้า นํ้าท่วม ฝนแล้ง จะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อม ในเรื่ องของการเพาะปลูกพืชที่ตอ้ งอาศัยนํ้ามากจะเสี ยหาย
เพราะฉะนั้นนาปรัง ผมไม่แนะนําให้ปลูกอีกเลยหน้านี้ เพราะว่าปริ มาณนํ้าในเขื่อนนี้ ไม่เกิ น 60 เปอร์ เซ็นต์
ทั้งสิ้ น 60 ไม่เกิน 70 เปอร์ เซ็นต์ แล้วเราต้องเก็บนํ้าในเขื่อน ไม่ใช่จะปล่อยมาเกษตรกรรมได้มากไปเรื่ อย ๆ
เพื่อดูแลข้าว ดูแลพืชผล จนกระทัง่ เก็บเกี่ยวได้ พูดง่าย ๆ
เพราะฉะนั้นถ้าปล่อยนํ้าทั้งหมดปริ มาณนํ้าในเขื่อนน้อย พอนํ้าน้อย หน้าแล้งจะมีปัญหา เพราะนํ้าทะเลจะขึ้น
ถ้าเราไม่ปล่อยนํ้าลงมาดันนํ้าทะเลไว้ นํ้าทะเลก็จะเข้ามาในแผ่นดิน ทําให้ดินเค็ม ทําให้การเลี้ยงปลากระชัง
ปลาอะไรต่าง ๆ เสี ยหายไปทั้งหมด ท่านต้องนึกถึงคนอื่นเขาด้วย ผมถึงบอกว่าในเมื่อเราช่วยชาวนา ชาวนาก็
ช่ วยผม นึ ก ถึ ง คนอื ่นเขาด้ วย ผูป้ ระกอบอาชี พ การประมงชายฝั่ ง ทั้ง การประมงในนํ้า จื ด นํ้า กร่ อย จะมี
ผลกระทบไปหมด ถ้านํ้าเราน้อยจากเขื่อน กร่ อยมาไม่พอ ก็ดนั นํ้าทะเลไม่ไหว นํ้าทะเลก็ลึกเข้ามาในพื้นที่
ในแผ่นดินมากขึ้น ก็ฝากไว้ดว้ ย เพราะฉะนั้นเป็ นห่วงนาปรัง เสี ยหายมาเราก็ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ไหว แต่ท่าน
จะต้องไปหาทางว่าจะทําอย่างไร วันนี้ ได้ให้กระทรวงเกษตรฯ ได้พิจารณาหาทางช่วยเหลือที่วา่ ในบริ เวณ
ลุ่มนํ้าเจ้าพระยากว่า 1 แสนคน ถ้าหากว่างดการปลูกข้าวนาปรังชัว่ คราวจะทําอย่างไรกับเขา ระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงสิ้ นเดือนเมษายนปี หน้า เราจะสร้างรายได้ทดแทนให้กบั พี่นอ้ งชาวนานี้ ได้อย่างไร อาจจะให้
มาช่วยในเรื่ องของการพัฒนาระบบชลประทาน ขุดลอกคูคลอง คันคลอง เจาะท่อระบายนํ้า ขุดลอกหนองนํ้า
ธรรมชาติ โดยใช้แรงงานบ้าง อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ โดยจ่ายค่าแรงรายวันไป อย่างน้อยก็มีเงินไปใช้จ่ายของ
ครอบครัวเป็ นระยะเวลาหนึ่ งไปก่อน แต่ถา้ นํ้ามีพอ ไม่มีปัญหา ก็ทาํ ได้ แต่ขอให้รอสถานการณ์น้ าํ ก่อน แต่
วันนี้ จากการประเมินหรื อการติดตามสถานการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกแล้งหน้า แล้งมากกว่าปี ที่แล้ว
อีก เพราะฉะนั้นปลูกข้าวในพื้นที่ท่ีมีน้ าํ น้อยเสี ยหายแน่นอน ระมัดระวังด้วย
สําหรับแรงงานที่มีฝีมือ ก็จะมีค่าแรงมากขึ้นกว่าปกติก็อาจจะ 300 บาท ถ้ามีค่าแรงฝี มือ นี่ คือเป็ นสิ่ งที่เรา
ต้องการทํา ไม่ใช่ทาํ การเกษตรอย่างเดียวแล้วจะรวย หรื อจะมีการเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ยากตามที่ผมเรี ยนไปแล้วว่า
ราคาผลิ ตผลการเกษตรไม่แน่ นอน เพราะฉะนั้นถ้า ท่า นพัฒนาฝี มื อของท่ านไปเรื ่ อย ๆ เป็ นแรงงาน ใช้
แรงงาน ต่อไปก็เป็ นแรงงานที่มีฝีมือ มีคุณภาพไปเรี ยนศึกษาต่อเพิ่ม ก็จะไปสอดคล้องกับการเป็ น AEC ใน
ปลายปี 2558 นี้ ท่านจะได้ไปพัฒนาตนเอง อาจจะไปเป็ นระดับ Full man ระดับผูบ้ ริ หาร หรื อไปแลกเปลี่ยน
ไปทํางานต่างประเทศได้ โดยได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น ซึ่ งเขาเรี ยกการพัฒนาตนเองของแรงงาน
เรื่ องค่านิ ยม 12 ประการนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ยึดถือเป็ นแนวทางในการดําเนิ นชี วิต
เพราะว่าค่านิยม 12 ประการนี้ สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ิของทุกศาสนา ทั้งพุทธ อิสลาม คริ สต์ ฮินดู ซิ กข์ อัน

นี้จะเป็ นแนวทางส่ งเสริ มให้สังคมเกิดความสงบสุ ข มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เผื่อแผ่แบ่งปั นกัน ฝากไว้ดว้ ย
ก็คงต้องฝากทั้งทุกศาสนาช่วยกันไปแพร่ หลายด้วย ในการให้คาํ สอนประชาชนที่นบั ถือศาสนาแตกต่างกัน
ออกไป
ในวันพุธหน้า วันที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็ นวันออกพรรษา ผมเองในนามของนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลก็ขอ
แสดงความชื ่น ชมกับ พี ่น้องประชาชนทุ ก คนที ่ต่า งตั้ง ใจปฏิ บ ั ติบูช า งดเหล้า งดอบายมุ ข ในช่ ว งตลอด
เข้าพรรษา ผมขออนุ โมทนาในความตั้งใจของท่าน แต่ถึงจะออกพรรษาไปแล้ว ไม่ใช่ว่าออกพรรษาแล้ว ก็
กลับมาทานมากเหมือนเดิ ม ถ้าหยุดได้ก็หยุดไปเลย เพราะฉะนั้นหากลดได้ เลิกได้ การดื่มสุ รา หรื อละเว้น
อบายมุขต่าง ๆ จะทําให้ท่านมีสุขภาพที่ดี ประเทศชาติก็กา้ วหน้า คนของเราก็จะแข็งแรง ไม่เป็ นตัวอย่างที่ไม่
ดีต่อบุตรหลานต่อไปในอนาคต อันนี้ ท่านทราบอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนั้น สิ่ งไหนมีดีรัฐบาลพร้อมสนับสนุ นให้
ท่านทําต่อไปเต็มที่ เพราะจะเกิดดีกบั ตัวท่านและสังคม ครอบครัวสําคัญที่สุด ครอบครัว ลูก เมีย ก็มีความสุ ข
ชื่นอกชื่นใจ ขอเป็ นกําลังใจให้ทุกท่าน
สวัสดี ขอบคุณ
…………………………………..
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