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รายการคืนความสุขใหคนในชาติ 
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  กลาวในรายการ 

“คืนความสุขใหคนในชาติ”  ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 
วันศุกรท่ี 13 มิถุนายน 2557 เวลา 20.40 น. 

-------------------------- 
 
 สวัสดีครับ วันน้ีเรามาพบกันอีกครั้งหน่ึงในนามของ คสช. กระผมอยากจะเรียนความคืบของการ    
ทํางานในทุก ๆ ดานที่ผานมา 
 
 งานดานความมั่นคง ในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศต้ังแตวันที่ 20 พฤษภาคม 
2557 เปนตนมา มีการประกาศกฎอัยการศึก เราไดมีการจับกุมอาวุธปนสงคราม จํานวน 88 กระบอก  
ปนเถ่ือน ทั้งปนพก ปนลูกซอง ปนผลิตเอง จํานวนทั้งสิ้น 1,268 กระบอก กระสุน 7,000 กวานัด ลูกระเบิด 
วัตถุระเบิด 300 กวาลูก และการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ัน จะยังคงเรงดําเนินการตอไป 
 สวนของการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกุมเครือขายกองกําลังติดอาวุธน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการ
เกี่ยวของกับการใชอาวุธสงครามมีความคืบหนาไปมาก ปจจุบันก็ไดสืบทราบตรวจสอบพบเครือขาย              
ทั้งผูสนับสนุน ผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีอยูหลายฝายหลายกลุมดวยกัน ทั้งในสวนของกลุมการเมือง ธุรกิจผิดกฎหมาย 
เจาหนาที่ ในสถานการณปกติน้ัน เราทําไมไดอยางมีประสิทธิภาพเทาเวลาน้ี ทั้งหมดน้ันจะนําเขาสู
กระบวนการยุติธรรมตอไป 
 
 การประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก บางมาตราโดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องของการหามออกนอกเคหะ
สถาน เราไดมีการประกาศไปแลว ทั้งหมดมีการยกเลิกไป 4 ครั้ง แลวประกาศ โดยฉบับประกาศของ คสช. 
ทั้งหมดมีฉบับที่ 52, 54, 56, และ 60 รวมทั้งสิ้น 30 พื้นที่ ทั้งน้ีเพื่อเปนการเสริมสรางบรรยากาศที่เปนการ
ทองเที่ยวผอนคลาย บรรเทาผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของพี่นองประชาชน ปจจุบันยกเลิกไปแลว
ทั้งหมดจํานวน 25 จังหวัด และขณะน้ีกําลังพิจารณาวาเราจะสามารถยกเลิกไดทุกพื้นที่หรือไม ก็จะดําเนินการ
ใหไดโดยเร็ว  
 ที่ผานมา ในสวนการทํางานของเจาหนาที่ เรามุงเนนการใชกฎหมายปกติเปนหลัก ในดานการ
ปราบปราม การกระทําผิดกฎหมาย อาทิ  การปราบปรามเครือขายยาเสพติด ขบวนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ เรามีการบูรณาการหนวยงานความมั่นคง ทั้งตํารวจ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  สายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
และภาคอื่น ๆ รวมทั้งภาคประชาชนไดรวมกันทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 อยางไรก็ตาม กฎหมายปกติน้ัน เราจะพยายามใชใหมากที่สุด และใชกฎอัยการศึกเทาที่จําเปน 
ขอใหประชาชนมีความเช่ือมั่นในการทํางานของเจาหนาที่ และมีการเคารพกฎหมายอยางเครงครัด เพราะเรา
ทุกคนตองเคารพกฎหมาย และกติกาของสังคม กฎหมายมีไวทําใหสังคมน้ันอยูรวมกันได เราจะไมใชกฎหมาย   
มาสรางความขัดแยง  
 
 



2 

 ความคืบหนาผลของการสรางความเขาใจใหกับบุคคลท่ีมีความเห็นตางหรือขัดแยงกันในสังคมท่ี
ผานมาในอดีต การเรียกบุคคลมารายงานตัว ไดรับความรวมมือจากบุคคลเหลาน้ันเปนอยางดีย่ิง และพรอมที่
จะรวมสนับสนุนงานรักษาความสงบเรียบรอย การปรองดองสมานฉันทเปนอยางดี นอกจากน้ัน กิจกรรมใน
การสงเสริมการปรองดองของมวลชนไดดําเนินการไปแลวทั้งหมด 56 จังหวัด มียอดคนเขารวมหลายแสนคน
ในจํานวน 319 หมูบาน ในช้ันตนไดมีการพบปะพูดคุยกันอยางอิสระ ปราศจากแกนนํา การช้ีนํา ทั้งน้ีเพื่อใหรู
ขอเท็จจริงที่ไดอยางครบถวน  
 สําหรับการดําเนินงานในเรื่องของการสรางความปรองดองในระยะที่ 1 ปจจุบันน้ัน จะเริ่มต้ังแตการ
ลดความขัดแยง จัดกิจกรรมใหประชาชนเขามาพบปะกัน โดยใหทุกคนไดมีโอกาสที่จะรับฟงความเห็นตาง 
หรือรับฟงใหครบถวนในทุกแง ทุกมุม ที่ผานมาน้ันจะฟงแตเพียงฝายใดฝายหน่ึงเทาน้ัน ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดการ
ไววางใจซึ่งกันและกัน ลดความหวาดระแวง ในเรื่องของการใหความยุติธรรม การบังคับใชกฎหมายแตเพียง 
พอดีน้ัน จะทําใหเกิดความเช่ือมั่นในระบบการยุติธรรม ซึ่งประกอบไปดวยตํารวจ อัยการ ศาล ซึ่งทุกอยาง 
ตองใชเวลา และขอความรวมมือจากประชาชนทุกคน นะครับ 
 
 สถานการณดานตางประเทศ ปจจุบันมิตรประเทศตาง ๆ ที่มีความสัมพันธที่ดีตอเรามาโดยตลอดก็
เริ่มมีทาทีที่ดีข้ึน เขาใจถึงสถานการณในประเทศไทยมากข้ึน ความสัมพันธระหวางรัฐตอรัฐ ยังคงดําเนินการไป
ตามปกติ มีการแลกเปลี่ยน ติดตอราชการระหวางประเทศในแตละกระทรวง อาทิ การเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของกระทรวงกลาโหมตามคําเชิญเดิมของสาธารณรัฐประชาชนจีน การเยือนประเทศ
ออสเตรเลีย ของขาราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิม กลุมนักธุรกิจประเทศตาง ๆ เชน จีน ญี่ปุน 
ที่เราไดเชิญมาพบแลวมีความเขาใจมากข้ึน และก็มีแผนที่จะเชิญผูประกอบการของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 
และยุโรปมาเพิ่มเติมในระยะเวลาอันใกลน้ี เพื่อใหทุกคนมีความเช่ือมั่น และยังคงการลงทุนในประเทศไทย
ดังเดิม หรือขยายความรวมมือมากย่ิงข้ึนในอนาคต 
 อยางไรก็ตาม เราจะคงดําเนินการเสริมสรางภาพลักษณของไทยกับประเทศตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อเรียก
ความเช่ือมั่นในเวทีตางประเทศในทุกภาคสวน ทั้งในดานการทูต ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทั้งภาคราชการและ
เอกชนอยางตอเน่ือง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผานมาเราไดพบปะหารือกับเอกอัครราชทูตไทยและกงสุล
ใหญประจําตางประเทศของไทย จํานวน 23 ทาน  มอบหมายใหแตละประเทศน้ัน ไดไปสรางความเขาใจ และ
เอาขอมูลขอเท็จจริง และความจําเปนในการเขาควบคุมอํานาจของ คสช. ในครั้งน้ี ตลอดจนช้ีแจงแนวทางการ
ดําเนินงาน การเตรียมการดานการปฏิรูป การดําเนินนโยบายทางดานเศรษฐกิจ การคาระหวางประเทศที่เรา
ยังคงดํารงไวเชนเดิม แลวสงเสริมใหมากย่ิงข้ึน เนนในเรื่องของการคาเสรี การดูแลผลประโยชนของมิตร
ประเทศทุกประเทศในประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อจะเผยแพรใหมิตรประเทศไดรับทราบ 
 
 ในสวนของงานการเดินหนาเรื่องการปฏิรูป ปจจุบันระยะที่หน่ึง 3 เดือนแรกของเรามีความ
คืบหนาไปมาก เราคาดหวังวาในระยะที่สอง ซึ่งเราจะใชเวลาประมาณ 1 ป ถาไมมีปญหาแทรกซอนใด ๆ  
ทั้งระยะ   ที่หน่ึงที่สองก็นาจะเดินไปไดอยางที่เราตองการ ที่เตรียมการไว ซึ่งระยะที่หน่ึงวันน้ีเรากําหนดไว
ชัดเจนวา เรานาจะมีรัฐบาลในเดือนกันยายน เพื่อจะไดดําเนินการขับเคลื่อนประเทศตอไป  
 ในสวนของสภานิติบัญญัติก็เชนเดียวกัน คงตองเกิดข้ึนมากอน พรอม ๆ กับการประกาศใชธรรมนูญ
ช่ัวคราว เมื่อหลังเดือนกันยายนไปแลว ก็คือเดือนตุลาคม ที่ผมยํ้าเดือนก็เพราะวามีคําถามมาโดยตลอด แลว
เมื่อไร อยางไร ผมก็เลยเกรงจะใชปฏิทินกันคนละฉบับ วันน้ีนาจะใชฉบับเดียวกันแลว เพราะฉะน้ันผมขอ
ยืนยันกับทานวา ต้ังแตเดือนตุลาคมเปนตนไปคงจะเปนการบริหารประเทศในลักษณะเปนรัฐบาลที่มี
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คณะรัฐมนตรี (ครม.) แลวพยายามจะขับเคลื่อนไปในทางที่ใกลเคียงกับการบริหารราชการแบบปกติที่ผานมา
ใหไดมากที่สุด 
 ปจจุบันน้ี แผนตาง ๆ การดําเนินงานตาง ๆ ยังคงเปนไปตามที่วางแผนไวต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 
2557 เปนตนมา ทั้งน้ีเพราะอะไร ก็เพราะประชาชนใหความรวมมือกับพวกเราเปนอยางดีย่ิง เปนกําลังใจให
เรา เสมอมา เพราะวาบางประเทศที่มีทาทีที่ยังไมเห็นชอบ หรือไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ี ผม
และคสช. เคารพในความคิดของทุกประเทศ ไมไดตอบโตประเทศเหลาน้ัน ความสัมพันธเหลาน้ันยังคงมีอยู 
และยังคงตองอยูตอไปในเรื่องของความรวมมือ และบรรยากาศที่ดีทั้งราชการ ภาคเศรษฐกิจ และประชาชน 
ตองใชเวลา ใหประเทศเหลาน้ันไดเขาใจ ไดศึกษาความเขาใจบริบทของสังคมไทย ปญหาของเราใหเห็นการ
ปฏิบัติงานและผลงานของ คสช. อยางแทจริง  
 
 ดานเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา เราเนนเรื่องความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ หรือ คตร. โดยมีสวนราชการที่เกี่ยวของ
เขารวม เพื่อใหดําเนินการตรวจสอบหารือ กําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคา                
มีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง คือเราจะตองใชจายงบประมาณใหเกิดประโยชนให
มากที่สุด เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชนโดยรวม ไมใหเกิดปญหาอยางเชนที่ผานมา โครงการใดที่เรา
ตรวจสอบแลว พิจารณาวาไมเหมาะสม เราก็คงตองหยุดําเนินการ ข้ันตนน้ันเราจะตรวจสอบโครงการขนาด
ใหญวงเงินเกิน 1,000 ลานบาท แลวพิจารณาถึงแผนงานตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมที่จะดําเนินการตอไป 
หรือไม อยางไร  
 
 การตรวจสอบน้ัน จะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไมไดดําเนินการและโครงการที่ไดอนุมัติดําเนินการ
ไปแลว เพื่อใหคลายความวิตก กังวล ความสงสัยของประชาชนอยางเชนที่ผานมา โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่อง
ของการเบิกจายงบประมาณยังจะตองมีการระมัดระวัง เตรียมการปองกันในการทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งน้ีทั้งน้ัน
เราจะกลาววาใครทุจริตหรือคอรรัปช่ัน ตองมีการพิสูจนยืนยัน มีหลักฐานใหชัดเจน โดยหนวยงานเจาของ
งบประมาณจะตองยืนยัน และหากเราเรงอนุมัติ จําหนาย หรือสั่งจายไปในวันน้ีโดยไมไดทําการตรวจสอบ  
อาจเกิดการทุจริตในข้ันตอนการจัดทําความตองการ หรือการกําหนด TOR ข้ันตอนการจัดซื้ อ 
จัดจาง  ผลกระทบที่มีตอรัฐจะมีมากมาย คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยทุกภาคสวน อาทิ  สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ และ
คณะกรรมการที่เพิ่มเติมโดย คสช. จัดต้ังข้ึน ยืนยันวาเราจะทําใหดีที่สุด  
 สําหรับ การรายงานเศรษฐกิจประจําสัปดาหของ คสช.น้ัน เราไดสรุปรวมมาจากทางสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงวามีดัชนีความเช่ือมั่นผูบริโภคเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศไทยโดย รวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีข้ึนเปนครั้งแรกในรอบ 14 เดือน มาอยูที่ระดับ 
60.7 จากเดิม 57.7 ในเดือนเมษายน ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานการณภายในประเทศของเรา วันน้ีมีการผอนคลาย
มากย่ิงข้ึน  ผูบริโภคมีความกังวลทางการเมือง ความขัดแยง มีความกังวลลดลง คาเงินบาทมีการปรับตัว 
แข็งข้ึน นักลงทุนในตลาดหลักทรัพยและตราสารหน้ีมีการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มเติม เปนจํานวน  
8,000 ลานบาท และ 9,000 ลานบาท ตามลําดับ แสดงใหเห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนตาง ๆ ทั้งใน 
แนวทางการบริหารงานดานเศรษฐกิจของ คสช. ในภาพรวมเปนอยางดี 
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 ในภาพการทองเที่ยวปจจุบัน ถึงแมวาที่ผานมา จํานวนนักทองเที่ยวจะลดลง ผมไมอยากให
ยอนกลับไปเมื่อ ไตรมาสที่แลว ปที่แลว วันน้ีตองยอนกลับไปกอน 22 พฤษภาคม วาสถานการณเปนอยางไร 
ไมอยางน้ันเปรียบเทียบกันไมได ฉะน้ันวันน้ีต้ังแตสถานการณที่มีความขัดแยงทางการเมืองที่ผานมา จํานวน
นักทองเที่ยวลดลงมาตามลําดับจากปญหาความขัดแยงดังกลาว  วันน้ีไดปรับตัวในภาวะที่ดีข้ึน ผมยังไมอยาก
ใชคําวาปกติ เน่ืองจากมีการผอนคลาย มีความปลอดภัย และสรางความมั่นใจไดมากข้ึน วันน้ีเราไดหารือกับ
ทุกสวนราชการ  ไดชวยกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไดชวยกันเชิญชวนทุกประเทศผานทุกชองทาง ไปยัง 
ทุกประเทศที่มีความสัมพันธทางดานการคา ประเทศคูคา ประกอบกิจการรวมกับไทย ไดชวยกันช้ีแจงเชิญชวน
ใหชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวในเมืองไทยมากข้ึน โดยเรามีขอสังเกตวาหลังจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557  
ที่ผานมาจํานวนนักทองเที่ยวไดมีจํานวนมากข้ึนตามลําดับ ซึ่งคงจะสรุปใหทราบตอไป  
 การจายเงินเยียวยาใหกับชาวนา วันน้ีกาวหนาไปมาก  จายเงินไปจํานวนทั้งสิ้นหกแสนกวาราย 
ประมาณ เกือบ 70,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จใหทันภายในวันที่  
22 มิถุนายน 2557 ตามที่กําหนดไวเดิม   
 สํ าหรั บ  การกํ าหนดแนวทางการช วย เหลื อ ในฤ ดูกาล เพาะปลู กต อ ไป  เ ร า ได จั ด ต้ั ง
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการขาว จะเรงรัดจัดทํามาตรการในการชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งขณะน้ี 
คสช. ไดประชาสัมพันธใหกับพี่นองเกษตรกรทราบมาตลอดระยะเวลาที่ผานมา ในรายละเอียดของมาตรการ
ตาง ๆ น้ัน วันน้ีกําลังอยูในข้ันการพิจารณาเพื่อตกลงใจและสั่งการ  ซึ่งคงจะตองครอบคลุมไปถึงผลิตผลทาง
การเกษตรอื่น ๆ ดวย  
 
 เรื่องของแนวทางการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ เรามีปญหาเรื่องนํ้ามาโดยตลอด วันน้ีไดมีการ
ประชุมทุกสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องของการบริหารจัดการนํ้า คงไมใชพูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหน่ึง  
เปนเรื่องของการเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มาดูวาเฉพาะเรื่องนํ้าไดมีการ
ดําเนินการมาอยางไร เราพิจารณาแลววาจะมีปญหาในเรื่องความเปนเอกภาพ การบูรณาการ แผนงาน 
งบประมาณของทุกกระทรวงทบวง กรม ที่เกี่ยวของในเรื่องนํ้า ยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร วันน้ีกําลัง 
ทําอยู  ฉะน้ันผมคิดวาถาเราทําไดอยางน้ี ในระยะแรกป 2557 น้ีเริ่มตนไดกอน จะบูรณาการไปยังแผนใหญ 
และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได  
 ผมเรียนวาคงไมใชเรื่องนํ้าอยางเดียว เพราะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กําหนดไวหลายดาน
ดวยกัน  ถาเราสามารถเริ่มตนไดในป 2557 ตอไปเราจะดําเนินการใหเปนทั้งแผนงานเรงดวนเฉพาะหนาที่มี
ความเดือดรอน ของประชาชน และตอไปเปนระยะกลาง ระยะยาว  คือตองตอบคําถามไดวา 10 ปน้ีเราจะ
แกปญหานํ้าไดอยางไร ทุก 5 ปจะเกิดอะไรข้ึน และจากน้ันจะยอนกลับมาวาแตละปเราจะทําอะไร  
ใชงบประมาณตรงไหนเทาไหร งบรายจายประจําป หรืองบลงทุนรวมภาครัฐภาคเอกชน หรือจะใชงบประมาณ
จากที่ใดก็ตาม ตองมีการขับเคลื่อน  เริ่มตนจากวันน้ี เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11 ใหได
โดยเร็ว   
 
 การบรรเทาความเดือดรอนจากคาครองชีพของประชาชน อันน้ีเปนสิ่งที่เราใหความสําคัญเปน
ลําดับแรก วันน้ีใหกระทรวงพาณิชยเชิญผูประกอบการทั้งหมด เกี่ยวกับเรื่องสินคาอุปโภค บริโภค ที่มี 
ความจําเปนพื้นฐานในการบริโภค จํานวน 205 รายการ มารวมประชุม ทั้งน้ีตองขอบคุณผูประกอบการ
ทั้งหมดที่ใหความรวมมืออยางดีย่ิง โดยยืนยันวาจะคงราคาสินคาที่จําเปนดังกลาวไวที่ราคาเดิมตอไปอีก  
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6 เดือนขางหนา ตองขอบคุณอีกครั้ง ทุกสวนชวยกันแกปญหาการผูกขาด การเอาเปรียบจากนายทุน  
การลดตนทุนภาคขนสง การสงเสริมการตลาด จะตองชวยกันในทุก ๆ ดาน   
 นอกจากน้ัน  ยังมีนโยบายใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ หรือใครก็ตามที่อยากจะชวยเรา ที่มี 
ขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดรอนปญหาคาครองชีพ ไดจัดกิจกรรมชวยเหลือประชาชน อาทิ  
ใหกองทัพบก ทุกเหลาทัพ และทุกหนวยงาน ที่มีขีดความสามารถจัดการจําหนายสินคาราคาถูกโดยตรงจาก
ผูผลิตสูผูบริโภค  มุงเนนในเรื่องการดูแลเกษตรกรผูผลิตรายยอย  ซึ่งเปนประชาชนสวนใหญของประเทศ  
โดยสั่งการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย จัดทําแผนงานหรือ
มาตรการในการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลไมใหมีราคาสูง เพื่อเกษตรกร ประชาชน จะไดผลผลิต
อยางทั่วถึงและเปนธรรม  
 
 เรื่องของนมโรงเรียนที่มีปญหามาโดยตลอด ไดอนุมัติใหองคการสงเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปน
ผูบริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ และเนนยํ้าใหมีคุณภาพ มีความความโปรงใส เพื่อใหนักเรียนทั้งประเทศ
ไดรับประทานอยางทั่วถึง รวมทั้งการแกปญหาใหกับสหกรณโคนมอยางย่ังยืนในอนาคตดวย    
เรื่องของการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ผมเรียนแลววามีปญหามากมาย  มีแรงงานตางดาวจํานวน
ประมาณ 90,000 คน ที่ยังไมไดอยูในการควบคุมอยางชัดเจน เราไดกําหนดไปแลวโดยใหหัวหนาฝายความ
มั่นคง คือ ทานผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนผูรับผิดชอบในการไปเชิญหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาบูรณา
การ ในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารในภาพรวม เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม ใหเกิดความรวดเร็ว 
ตองดําเนินการใหเร็วที่สุดในสวนของแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย ตัวเลข 90,000 สิ่งที่เปนปญหาตรงน้ีคือ
การควบคุมแรงงานทั้งเชาไปเย็นกลับ ทั้งตามฤดูกาลและในสวนของรายป  ปญหาคือการรอพิสูจนสัญชาติ ซึ่ง
เราจําเปนตองต้ังศูนยพิสูจนสัญชาติของเราใหไดโดยเร็ว วันน้ีเราต้ังขางเดียวคงไมได ตองขอความรวมมือ
ประเทศเพื่อนบานดวย วาตนทางมาอยางไร ปลายทางเราจะสงกลับไปอยางไร มีการจัดศูนยการสงแรงงานกัน
หรือไม อันน้ีตองคุยกันใชเวลาพอสมควร  ผมจะเรงใหเสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาประมาณ 1 ป  
 
 เรื่องการกําหนดแนวทางเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ ขออนุญาตกราบเรียนวา ที่เรามุงเนนคือไมใช
เฉพาะชองทางเขาออกเทาน้ัน เราเนนไปสูชนบทดวย เพราะเราไดเคยเสนอมาทุกรัฐบาลแลว ในเรื่องของการ
ทําอยางไรจะไมมีคนเขามาในพื้นที่ตอนใน ไมมีการทําผิดกฎหมาย อาชญากรรม ยาเสพติดอะไรตาง ๆ ก็
แลวแต ฉะน้ันถาเรากันคนเหลาน้ีไวไดตามแนวชายแดน ใหเขาสามารถที่จะมีรายไดของเขาแบบเชาไปเย็น
กลับได  เพื่อนบานและคนของเราจะไดมีงานทําเพื่อจะใหคนในครอบครัวมีรายจายประจําวันได  ผมวาจะลด
ปญหาลงไปไดมาก  
 เราตองเรงประชาสัมพันธในเรื่องของการสวมสิทธ์ิผลิตผลทางการเกษตร ที่คุณภาพอาจจะตํ่ากวา
เรา  ซึ่งมักจะเปนปญหามาโดยตลอด ถาเราสามารถทําได  เปนแนวคิดแนวพิจารณาในขณะน้ี ไดมอบไปแลว
วา เปนไปไดหรือไมถาเราจะสรางระบบสหกรณของภาคประชาชนใหเขมแข็งตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ถาเขมแข็งไดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหลาน้ัน ก็จะมีการใหซื้อขายโดยมีขอยกเวน
เรื่องภาษีดวย กฎหมายบางประการ คําวาเศรษฐกิจพิเศษของผมคือวา คําวาพิเศษยังถือกฎหมายคนละฉบับ
ทําอะไรไมไดทั้งสิ้น ของเหลาน้ีก็รั่วไหล ก็เปนการกอใหเกิดการทุจริต ผิดกฎหมายอะไรสารพัด  
ถา จะทําใหถูกตอง มีการยกเวนไวบาง อันน้ีผมไดเตรียมการพิจารณาจะไดบรรเทารักรอบเขามาสวมสิทธ์ิกัน
ในประเทศ ไดอยางย่ังยืนกันตอไป และการที่เอาเขามาตรงน้ีไมใชเอาเขามาแลวมาขายในบานเรา คงไมใช  
ก็เขามารวบรวมไวมีการบริหารจัดการไวโดยทองถ่ิน และเราปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน จากคุณภาพตํ่าใหดีข้ึน ๆ  
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เราก็ไมขายในประเทศ เราอาจจะไปสงขายในประเทศอื่น ๆ มันก็อาจจะทําใหการสวมสิทธ์ิของเราน้ันลดลง
โดยอัตโนมัติ  
 ปญหาโครงสรางพลังงาน อยากจะเรียนช้ีแจงวา บางครั้งจากคําถามของพี่นองประชาชนผมเขาใจวา 
ทานก็เดือดรอน ทานมีความเปนหวงในเรื่องของความโปรงใส ผลประโยชนของชาติอะไรก็แลวแต วันน้ีผมคิด
วาขอมูลคอยไมตรงกัน อาจจะเปนคําอธิบายที่ยากเกินไป วันน้ีผมไดกําหนดแนวทางไปแลววาทุกคนจะตอง
สื่อสารไปถึงประชาชนโดยรวมให ไดโดยการใชภาษาที่ไมใชภาษาราชการมากนัก เอาคําถามของที่ประชาชน
สงสัยมาเปนโจทย แลวขาราชการทุกสวนทุกภาคตองตอบเปนภาษางาย ๆ คือไมใชภาษาราชการโดยฟงไมรู
เรื่อง ฉะน้ันประชาชนก็ขาดการติดตอสื่อสารที่ดี ขอมูลก็ไมถูกตอง ไมครบถวนขบวนความ ก็เลยเกิดเรื่อง
ความขัดแยงมาโดยตลอด เพราะวาการพิจารณาดานพลังงานคงไมใชเรื่องราคา อะไรทัง้น้ัน คงตองไปคิดตอวา
เราจะสามารถจัดหาพลังงานใหเพียงพออยางไร ตอความตองการที่ใชเพิ่มเติมในอนาคต พลังงานสํารองการ
จัดหาพลังงานภายในประเทศ อาทิ การบริหารจัดการพลังงานของเราขณะน้ีเราตองมองวา เรายังไมกาวไปถึง
สูการ เชน เรื่องนํ้ามันเราคงไมถึงการเจาะและนํามาผลิตเองทั้งหมด ซึ่งถาแบบน้ันเราสามารถกําหนดราคาได
เองบางทํานองน้ัน แตอันน้ีเราจะไดประโยชนจากแหลงพลังงานในประเทศ ผมคิดวามันมาจาก 2 อยาง 
ดวยกันก็คือคาสัมปทาน อันที่ 2 ก็เรื่องภาษีตาง ๆ ตามข้ันตอนการผลิตตาง ๆ ก็แลวแต  
 โดยสรุปแลวเปนเหมือนกับเราเปนการนําเขาพลังงานเกือบทั้งหมด ทั้งแกส ทั้งนํ้ามัน อันน้ีตอง
เขาใจตรงน้ีกอน แตถามันไมใชเด๋ียวใหกรรมการพิจารณาข้ึนมาอีกที ผมกราบเรียนช้ันตนในขณะน้ีกอน เรายัง
ไมมีความสามารถที่จะเปนประเทศที่ผลิตเอง สงออกและใชในประเทศอยางครบถวน อยางที่หลาย ๆ ฝาย
อาจจะคิดกันมันเปนเรื่องของรายไดที่กลับมาบางสวน สวนหน่ึงเปนสวนของรัฐวิสาหกิจ สวนหน่ึงเปนของภาค
ธุรกิจ บริษัทมหาชน ตองแยกใหออกวากําไรที่มาทั้งหมดที่วาเปนจํานวนมาก ๆ มายังไง ซึ่งผมคิดวามีแนวคิด
พอสมควรไดมอบหมายไปแลว ทํายังไงประชาชนจะเขาใจ ซึ่งผมคิดวาคงตองขอขอมูลจาก ปตท. (บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) ) ซึ่งเปนบริษัทที่มีทั้ง 2 อยาง ในการทํางานทั้งในการเปนรัฐวิสาหกิจและการเปนบริษัท
มหาชนดวย 
 ในเรื่องของพลังงานทดแทน ผมคิดวา เราคงมุงหวังจะใชจากแกส จากไฟฟา จากนํ้ามัน อยางเดียว
ไมไดแลวเราคงตองสรางเสริมพลังงานทดแทน และใชผลผลิตภายในประเทศ เพื่อลดภาระการนําเขาของ
พลังงานเดิม รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรปโตรเลียมที่มีอยูจํากัด ผมเรียนวาขอมูลที่ผมไดมาในวันนี้นั้ น 
เราไมไดมีมากมายเทาไหรนัก เพราะฉะน้ันอยูที่เราจะวางแผนการใชอยางไร เพื่อจะมีพลังงานสํารองใน
อนาคตไวดวย ถาเราขุดเจาะมาและเอามาใชทั ้งหมดก็หมดเร็ว วันหนาเราก็ไม มีพล ังงานเหลืออยู  
เปนพลังงานสํารอง ฉะนั้นเราตองใชพลังงานทดแทนในทุก ๆ ดาน อยางทั ่วถึง ในทุกพื ้นที ่ตองแกไข  
ตองเรงดําเนินการ  
          ราคาตาง ๆ น้ัน เรื่องพลังงานน้ันเปนเรื่องที่นาสนใจ ตองนําไปพิจารณาโดยรวมทั้งระบบตนทุน
มาจากไหน การกําหนดราคากําหนดไวอยางไร จากผู ผลิต ผู บริโภค สอดคลองกับตลาดในประทศ  
นอกประเทศ มีเหตุผลไหม ที ่จะตอบคําถามได ทั ้งนี้เราตองการไมให เปนภาระตอคาค รองชีพของ
ประชาชน และไม กระทบตอโครงสร างรายไดของประเทศดวย  เพราะมีผลกระทบดวยกันทั้งสิ้น  
มันจากเรื่องหน่ึงไปเรื่องหน่ึงมีการยึดโยงมากมาย  
          ในเรื่องกองทุนนํ้ามันเปนอีกประเด็นหน่ึงที่ทุกคนใหความสนใจ วันนี้นี้เรามีขอมูลมากพอสมควร 
คือเรื่องน้ีก็คือ การจัดตั้งขึ้นมาตั้งแตป 2516 และไดแกปญหาทางดานพลังงานและเรื่องนํ้ามันจากกาซ 
มาโดยตลอด วันน้ียังตองศึกษาและสรางความเขาใจกับประชาชนวา ถาลดตรงนี้ ตรงนั้นตองเพิ่ม ไปตาม
กลไกของทองตลาดจะรับไดไหม พอรับไมได เราจะทํายังไง วันนี้นํ้ามันติดลบประมาณ 7,400 ลาน 
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ซึ่งติดลบ ฉะน้ันถาเราไมเก็บจะไดไหม ไมเก็บแลวทํายังไง ตองหาคําตอบอยูตอนน้ี คณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ที่แตงตั้งขึ้นมาเร็ว ๆ น้ี  
ก็จะไปแกไข รวมความไปถึงคณะกรรมการกองทุนเพื ่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (กอ.) อันน้ีกลไก  
ที่เกี่ยวของทั ้งหมดไมใชวาสั่งปุบไดปบเหมือนเปดไฟปดไฟไมไดหรอก เดี๋ยวก็ไฟดับทั้งหมดทั้งประเ ทศ 
ฉะนั้นจะตองพิจารณาขอมูล กํากับการดําเนินงานทั้งหมดใหเปนธรรมและเปนประโยชนตอทุกภาค
โดยเฉพาะอยาง ย่ิงผูที่มีรายไดนอย เปนหลักตองฟงเสียงขางนอยบาง ที่ผานมาบางครั้งบางทีการสื่อสาร
ไมเขาใจกัน การสื ่อสารตองมีทั ้งสองทางจากบนลงลาง ลางขึ้นบน และฟงเสียงขาง ๆ เขาไวดวย
ไมอยางน้ันปญหาก็แกไมได ก็เกิดปญหาตอไปในอนาคต  
 ในสวนของการขับเคลื ่อนอื ่น ๆ นั้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื ่องพลังงานนั้น เราตองคํานึงถึง 
ความมั่นคงดวย วันนี้ถาเราพึ ่งพาอาศัยจากประทศเพื ่อนบานอยางเดียว พอมีปญหาเรื ่องการสงกาซ  
สงไฟฟาอะไรตาง ๆ ซึ่ง ใชครับ ความสัมพันธระหวางประเทศ เรื่องการแลกเปลี่ยนการคาอะไรตาง ๆ  
มันจําเปนตองพึ ่งพาอาศัยซึ ่งกันและกัน แตตองคํานึงถึงวาประเทศเรานั้นตองการพลังงานเทาไหร  
ที ่จะอยู ไดด วยตนเอง วันนี ้เ ราตองเตร ียมการเหลานี ้ไม ใชเราตองพึ ่งทั ้งหมด ถาพึ ่งทั ้งหมดไมได  
เราตองทําเอง ถาเราใชพลังงานจากใตดินมันไมพอ เราก็ตองสงเสริมความเขมแข็งโดยการสรางพลังงาน
ทดแทนใหไดโดยเร็ว 
 ในเรื่องของการสงเสริมการลงทุนวันน้ี คสช. ไดออกประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนช่ือวา BOI เรียบรอยไปแลว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผานมาก็ไดรวบรวมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขา
มาเปนคณะกรรมการเพิ่มเติมดวย เดิมจะไมมีอยูหลายสวนดวยกัน วันนี้จะเพิ่มเติมสวนที่ขาด ๆ อยู ใน
เรื่องของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม วันนี้ก็จัดทานนายกสมาคมฯ เขาไปรวมดวย 
(นายกสมาคมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม)  สําหรับคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุนชุดใหมจะรีบประชุมโดยเร็ว มีโครงการตาง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนสงเสริม ขนาดการลงทุนเกิน 
200 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ประมาณสัก 400 กวาโครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 
7.6 แสนลานบาท ใหแลวเสร็จภายในเวลาประมาณ 2 เดือน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหสามารถเดินหนา
ตอไปได โดยเร็ว ความเช่ือมัน่ มีความไววางใจกับนักลงทุนจะมีผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 นอกจากน้ัน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตรในอนาคต ซึ่งผมไดมอบ
นโยบายไปแลววาจะตองมุงเนนอุตสาหกรรมทั้งที่ใชเทคโนโลยีสูง ควบคูไปกับเรื่องของการกิจการที่ใชแรงงาน
ดวย เพราะเราจะตองสรางงาน สรางอาชีพ สรางรายไดใหคนระดับรายไดนอยดวย เพราะฉะน้ันที่ผานมาเรา
จะมุงเนนในเรื่องของการใชแรงงานเปนหลัก วันน้ีเราตองสงเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง  
และตองการใหมีการถายทอดเทคโนโลยีใหกับคนไทยไดอยางแทจริง เปนอุตสาหกรรมที่สรางมูลคาเพิ่มในการ
ใชวัถุดิบในประเทศใหไดมากที่สุด มีการประหยัดพลังงงาน สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน เชน เอทานอล 
ไบโอดีเซล กาซชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย จะตองเปนอุตสาหกรรมที่สะอาด 
ไมเพิ่มมลภาวะ เพิ่มมลพิษใหกับสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี เพื่อจะใหประเทศไทยน้ันมีความเขมแข็งมากข้ึน  
ในอุตสาหกรรมตาง ๆ เราจะไดสามารถพึ่งพาตัวเองไดในอนาคต สวนผูประกอบการที่ไดรับอนุญาตในการ
จัดต้ังโรงงานไปแลว เชน โรงงานสี่ (การขอใบอนุญาต ร.ง 4) ที่อนุมัติอยูแลวเราจะพิจารณา ใหจัดต้ังใหได 
แลวเสร็จโดยเร็วตามขอพิจารณาเพื่อกําหนดเพิ่มเติมไปใหอยูในกฎเกณฑที่ทําใหเราเขมแข็งข้ึน เทากับไดรับ
ลําดับความเรงดวนในระยะแรกกอน 
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 สิ่งที่เปนปญหาวันน้ีเราจะตองมาดูกันวาปญหาอยูตรงไหน วันน้ีเราก็มาดูวาถาเรานับไปแลวภายใน 
1 ปยังไมไดมีการสราง ไมมีการเริ่มตนก็อาจจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาตที่อนุมัติไปแลว ที่เรากําลังจะทํา
ตอไปน้ี และหามเปลี่ยนสิทธ์ิที่ใบอนุญาตภายในระยะ 2 ป โดยประมาณ ที่คิด ๆ ไวแลวเพื่อปองกันการทุจริต
โดยการนําใบอนุญาตดังกลาวไปขายตอ  
 การดําเนินการในเรื่องอื่น ๆ น้ัน ปญหาปากทองเปนเรื่องเรงดวนที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ใหความสําคัญเปนอันดับแรก ที่ผานมาไดชะลอการปรับข้ึนราคากาซหุงตมภาคครัวเรือนโดยราคาจาก
เดิมตองปรับข้ึน กอนหนาน้ันมีคําสั่งมาแลว ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายนที่ผานมาจะตองปรับข้ึน วันน้ีเราก็พยายาม
ที่จะไมใหเกิดผลกระทบมีการชะลอ มีการพิจารณามาตรการอื่น ๆ คงตองรอการปรับโครงสรางราคาพลังงาน
ในภาครวมใหไดโดยเร็ว  
 การพิจารณาความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใสของบอรดรัฐวิสาหกิจจะตองนําหลักเกณฑของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเขามาเปนตัวกําหนดดวย นอกจากกฎหมายพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตาง ๆ แลว หรือ
โดยผูถือหุนแลวคงตองกําหนดกติกาใหมาชัดเจนข้ึน  
 ปจจุบันอยากจะเรียนวาก็คงไมใชทั้งหมดที่เขาจะใชอํานาจโดยไมมีการควบคุม ผมคิดวาเปนการ
ควบคุมโดยกฎกติกาของตลาดหลักทรัพยดวย และมีการควบคุมอยูแลวแตตรงน้ีเปนปญหาซึ่งทําใหประชาชน
เกิดความไมไววางใจคงตองหามาตราการอื่นเพิ่มเติม ก็ตองมีบุคลากรที่มีความรู มีคุณภาพ มีคุณธรรม       
ธรรมาภิบาลเขามาเปนกรรมการ ลดสิทธิผลประโยชนตอบแทนที่เกินความจําเปนใหเหมาะสม ทั้งหมด
เกี่ยวของกับกฎหมายและขอบังคับอื่น ๆ เปนจํานวนมาก และประเด็นสําคัญคือบางทานอาจจะมองวา  
มีขาราชการมาก อยูตามบอรดตาง ๆ ซึ่งเปนกฎหมายวาถาเปนบอรดใดที่รัฐวิสาหกิจจะตองเปนผูถือหุนราย
ใหญ วันน้ีบริษัทเหลาน้ัน เน่ืองจากรัฐเปนผูถือหุนรายใหญ เพราะฉะน้ันอาจจะตองมีปลัดกระทรวง รองปลัด
ตาง ๆ ไปดูแลตามความรับผิดชอบของแตละกระทรวง แตละงานรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบ อันน้ันมันเปน
กฎหมาย เราถือหุนรายใหญ และเรื่องอื่น ๆ ที่ตองจัดการใหไดโดยเร็ววาใครที่มีความรู  มีคุณภาพ  
มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม ไมใชนึกจะต้ังใคร ปลดใคร ไมไดทั้งน้ันในขณะ เพราะวามีกฎหมายคุมครองกันอยู 
เราก็พยายามที่จะแกไขปญหาน้ีใหได ก็พยายามทําความเขาใจกับบอรดทุกบอรดอยูในขณะน้ี  
 เราจะเรงรัดการเบิกจายงบประมาณประจําป  2557 ซึ่ งจะจบสิ้นภายในเดือนกันยายน  
โดยต้ังเปาหมายวาจะเรงรัดเบิกจายใหได 95% โดยมีการตรวจสอบ รายจายทั้งหมดของป 2557 ประมาณ 
2.5 แสนลานบาท จากเดิมน้ันจากเหตุการณความไมสงบตาง ๆ ทําใหงบประมาณทั้งหมด เราเบิกจายไปเพียง 
6.2% เพราะฉะน้ันยังไมได เราต้ังเปาไวขณะน้ี 95% วันน้ีเพื่อใหเม็ดเงินตาง ๆ น้ันไปถึงมือประชาชน พยายาม
กระตุนเศรษฐกิจทําใหเกิดการจับจายใชสอยตองผานการตรวจสอบทุกอยาง โดยคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) โครงการใดที่ผานมีประโยชนประชาชนรูสึกไมไววางใจก็ตอง
ระงับไวกอน ความซ้ําซอนจะตองปรับแผนงาน งบประมาณป 2557 เหลืออยูเปนจํานวนมากพอสมควร  
เราก็ไมอยากจะไปหยุดงานตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการใหไดในปน้ี เพราะฉะน้ันเราก็มาปรับดูวาถูกตอง  
และผานกฎเกณฑกติกาตาง ๆ หรือยัง ถาเราทําไดก็จะใหในแผนงานของแตละกระทรวง ทบวง ที่เปน
เจาของบประมาณอยูแลว ผมไมสามารถไปปรับของเขาออกมาได แตจะใหทําโดยผานการตรวจสอบและ 
ใหบูรณาการต้ังแตงบรายจายประจําป อยางที่ผมเรียนขางตนไปแลว  
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 อันน้ีตองขอยกเวนรายการการโอนงบประมาณที่เหลืออยู ที่ยังไมมีแผนงานโครงการที่ชัดเจนทีม่เีปน
จํานวนมาก อันน้ีกําลังตรวจสอบรายละเอียดอยู ก็ขอกันวาอยาไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกลาวเหลาน้ัน 
ไปเปนในลักษณะการโอนงบประมาณไปในทางตางประเทศ ดูงาน จัดซื้อยานพาหนะ หรือตาง ๆ ก็ตามที่เปน
เรื่องของขาราชการ ผมอยากใหชวงน้ีเปนการใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนใหไดมากที่สุด อะไรที่ไมควรจายก็อยาเพิ่งไปจาย อะไรที่ไมควรใชก็อยาไปใช เราเปน
ขาราชการเราตองคิดถึงประชาชนไวกอน 
   
 เรื่องโรงงานยาสูบ ซึ่งแผนเดิมจะยายไปสถานที่ต้ังแหงใหมในป 2558 ยัง คงใหเดินหนาตอใน
แผนงานเดิม และใหมีนโยบายอะไรใหใชพื้นที่ดังกลาวเปนสวนสาธารณะ เพื่อเปนสถานที่พักผอนหยอนใจของ
ประชาชน และเปนปอดของคนกรุงเทพฯ ใหตอเน่ีองจากระยะที่หน่ึง ถาหากวาไปทําประโยชนกับสถานที่ตรง
น้ันก็คงจะเปนเรื่องของการจัดทําพื้นที่ จอดรถอะไรตาง ๆ ก็แลวแตเปนเรื่องของหนวยงานที่เกี่ยวของจะ
พิจารณาดําเนินการ และใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน แตขางบนเปนสวนสาธารณะแนนอน ผมคิดวาเปน
สิ่งที่นาดีใจของคนกรุงเทพฯ  
 ในการไดรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานน้ัน ที่มีความสําคัญเรงดวน ตรวจสอบความโปรงใสแลว 
เชน รถไฟรางคู รางสาย รถไฟฟาสวนตอขยาย บางสายจะตองสามารถเริ่มดําเนินการไดกอนสิ้นสุดป 2557 
เพื่อเปนกําลังใจใหกับพวกเรา ผมเองก็อยากไดอยากมีเหมือนกัน โดยเฉพาะรถไฟรางคู เรามีรางเด่ียวมานาน
แลว รางคู – รางเด่ียว รางเด่ียวคือว่ิงสวนทางกัน พูดกันงาย ๆ ถารางคูคือไมตองจอดรอกันก็คูขนานกันไป 
บางคนยังไมเขาใจเหมือนกันวารางคู – รางเด่ียวตางกันอยางไร วันน้ีก็ตองเขาใจดวยกัน และก็เรงดวนเฉพาะ
เรื่องที่จําเปนกอน 
  
 การปรับยายขาราชการน้ีเปนเรื่องที่ตองเรียนใหทราบ จะทําใหเทาที่จําเปน อันน้ีเปนวาระพิเศษ 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหเกิดบรรยากาศภายในองคกรของทานใหเอื้อตอการขับเคลื่อน งานและแกปญหาสําคัญเรงดวน 
การปรับยายตามวาระที่จะทําในเดือนตุลาคม และเดือนเมษายน ก็จะมีการพิจารณาตอไป โดยรัฐบาลที่จัดต้ัง
ข้ึนมาใหมในชวงตอไป 
  
 การชมภาพยนตรตํานานสมเด็จพระนเรศวร  อันนี้มีคนถามมามากวาไปดูที ่ไหนเรื ่องใหม  
ผมก็ตอบลําบากเหมือนกัน ก็เขาบอกวาทุกโรงฯ 160 กวาโรงฯ เทาประเทศ คงตองไปหาดูกันวาที่ไหน 
ผมตอบไมไหว สําหรับเรื ่องฟุตบอล เราพยายามที่จะใหประชาชนไดมีความผอนคลายมากที่สุด ก็มี  
ความรวมมือจากภาคเอกชน โดยไมไดใชงบประมาณของ คสช. เลยในเรื ่องนี้ เปนความรวมมือของ 
ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ภาคเอกชนรวมมือกัน จะมีการถายทอด วันน้ีนาจะมีการแถลงขาวไปแลว  
  
 เรื่องระบบการศึกษาที่หลายคนเปนหวงนั ้น จะทําการปรับปรุงทั ้งระบบ มุ งสงเสร ิมเรื ่อง
ประวัติศาสตรของชาติไทย ความมีวิน ัย มีคุณธรรม ศีลธรรม มีคนถามมาก ก็ทําอยูแล วใจเย็น ๆ  
ใหคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของประเทศ รูจักหนาที่ของตน รูจักทั้งสิทธิและหนาที่ การบริหารจัด
การศึกษามุ งเนนไปที่ต ัวบุคคล วันนี ้ก็ไดใหกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการ ทั ้งครูและนักเร ียน  
การใหนักเร ียนเปนศูนยกลางมากกวาการพัฒนาวัตถุ หร ืออะไรตาง ๆ ที ่เปนเรื ่องที ่ใชไมไดมาก ๆ  
วันน้ีเราตองดูเด็กกอนวาคุณภาพเปนอยางไร ตองมุงหวังคุณภาพมากกวาปริมาณ การผลิตบุคลากรใน
สายวิชาชีพเพื่อเปนแรงงานคุณภาพหรือเปนแรงงานฝมือของประเทศน้ัน จบมาตองมีงานทํา ก็จะใหไปดู
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เรื่องของการศึกษาของพวก ชางกล ชางฝมือ อะไรตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหจบมาแลวมีงานทํา วันนี้มีปญหา
เรื่องการสงคืนเงินกู กยศ. ก็กําลังใหทบทวนวาจะทําอยางไร ที่กูยืมไปแลวยังไมสงคืน และกูยืมใหมจะทํา
อยางไร เม็ดเงินตรงนี้มันไมกลับมา ก็จะกู ใหมไมได ก็กําลังพิจารณาอยูเหมือนกันใจเย็น ๆ นิดหนึ่ง  
ถาเราไมปรับระบบการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด ก็จะทําใหไมมีงานทําอีก ไมมี
รายได ก็ไมสามารถผอนชําระเงินกูยืมไดอีก น่ีคือปญหาที่ตองดูใหครบระบบ ทั้งนี้ ไดสั่งการใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ โดยใหทางกระทรวงศึกษาไปดําเนินการแลว ตองใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว ยกตัวอยางในหลาย
ประเทศ อยางเชน เราก็มีโรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคไทย – เยอรมัน นั่นก็นําแนวทางของเยอรมันมาเปน
แบบอยางในการสอน ในการใหความรูตาง ๆ และประเทศเขาก็เปนประเทศที่เขมแข็ง แข็งแกรง แรงงาน
มีคุณภาพ การศึกษาน้ัน ผมตองการใหมุงเนนสายวิชาชีพใหมากข้ึน วันน้ีแรงงานเราจะตองมีการพันฒนา 
เพราะฉะน้ันถาเราลงทุนมาก ๆ จากภายในหรือภายนอกประเทศก็แลวแต คนของเราจะไดไมรั่วไหลออกไป
นอกประเทศ หรือไปทํางานตางประเทศมากมาย 
  
 ระบบพลังงานมีการปฏิรูปโครงสรางทั้งหมด ปรับปรุงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพ ไดกราบเรียนไปข้ันตนแลว  
  
 การตางประเทศน้ัน วันน้ีเริ่มดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ ใหตอเนื่องและเขมขนมาก
ยิ่งขึ้น สรางบรรยากาศ เราคบกับทุกประเทศจะตองมีความไววางใจตอกัน ไมหวาดระแวงตอกัน และ 
มีความเทาเทียมกัน เปนธรรม มีผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึง ใหความรวมมือกัน ผลประโยชนรวมกัน 
ทั ้งระดับทวิภาคีและพหุภาคีในภูม ิภาค  อาเซียน หร ือการกาวเข าสู การเปนประชาคมอาเซียน 
(AEC) และระดับโลก 
  
 เรื ่องการปรับปร ุงระบบบริหารราชการและแกปญหาการทุจริตคอรัปชั ่นทั ้งระบบนั ้น  
ที่เปนโครงสรางใหญ ๆ และที่พูดกันมาประมาณ 8 – 9 เรื่องที่ตองมีการปฏิรูปกัน ผมกราบเรียนวา 
ระยะที่หนึ่งไมไดนําอะไรมาเปนขอสรุป เพียงแตนําขอสรุปของทุกคนไปใหเขาอานเขาดูกัน และก็ไป
พูดคุยกัน เพื่อจะไดนําไปสู ระยะที ่สอง ก็ไปวากันในระยะที่สองคือ หลังจากที่มีร ัฐบาลแลว ก็คือเดือน
กันยายน คงจะไปปฏิรูปกันตั้งแตตุลาคมเปนตนไป ถาสามารถดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ การจัดตั้ง 
การดําเนินการตามกฎหมายอะไรก็แลวแต ก ็ตองใชเวลาไมใชทําวันนี้พรุ งนี ้ได ม ันคงไมใช ก ็ตาม
ระยะเวลาที่กลาวไวพวกการปฏิรูป เพราะฉะนั้นเรื่องเรงดวนที่จะตองแกไขวันนี้มีมากมาย เราก็ใชชวง
ระยะเวลาเหลานี้ ในการที ่จะใช คสช. เพื ่อแกปญหาใหท าน สิ ่งใดก็ตามที ่ม ีผลกระทบตอรัฐและ
ประชาชนตองแกไขทันที เชน การตรวจสอบแกไขกฎหมายที่เกี ่ยวของกับองคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน หรือเอกชน องคกรอิสระ ไมวาจะเปน กสทช. บริษัท ทีโอที สิ่งนี้ก็ตองดูตองหาจุดที่พบ
กันวาจะแกปญหาเหลานี้ไดอยางไร ทั ้งนี้ เพื ่อจะไมใหเกิดความสงสัยหวาดระแวงของประชาชนหรือ
สังคมทั่วไปในอนาคต ผมยกตัวอยางเทานั้นนะครับ ไมใชอยากจะใหท านเส ียหายอะไร เพียงแต
ยกตัวอยางวา อาทิเชนหนวยงานเหลานี้จะตองรวมมือกันในการแกปญหา การทุจริตเชิงนโยบายวันน้ี  
คสช. ยืนยันวาไมไดตองการความชวยเหลือแมแตบาทเดียว เพราะฉะนั้นใครจะไปอาง ทานไปตรวจสอบ
มา ถามมาไดตลอดเวลา การจัดซื้อจัดจางในราคาที่สูงเกินความเปนจริง มีแนวโนมสอไปในทางทุจริต 
จะทําการตรวจสอบ อยาไปเชื่อเขา วันนี้ผมไดใหนโยบายไปแลววา ถาเราสามารถขจัดการทุจริตได 
สามารถจะลดการใชจายงบประมาณไปไดอยางนอยนาจะ 10 – 30 เปอรเซ็นต ถาลดได บางอยางก็ 
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ลดไมได ทานตองอยามองวาทุจริตทั้งหมด บางอยางราคาก็เปนธรรม บางอยางอาจจะจุดรั่วไหลนิดหนอย  
ก็กระซิบกัน ถาเรามองทุกคนดวยความไมไววางใจทั้งหมด ทุกโครงการทั้งหมด ก็จะทําอะไรไมไดทั้งหมด  
มันก็ติดขัดไปทั่วทั้งหมด ทานตองเขาใจ ถาสงสัยก็หาขอมูลมาไมตองไปลด ถาลดไมไดมีเหตุผลมาไหมวาทําไม
ถึงราคาน้ี ราคาโนนก็วากันมา วันน้ีก็ใชเวลามามากพอสมควร ทําไมผมตองพูดเยอะ ทําไมผมตองอธิบายเยอะ 
เพราะที่ผานมาน้ัน ทานก็ไมไดรับขอมูลจากสถานการณมากนัก และภาษาที่พูดกับทานก็เปนภาษาราชการโดย
สวนใหญ คิดวาทานเขาใจยาก วันน้ีก็ไดสั่งการใหขาราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับประชาชนแลว ตองไปหา
คําพูดที่ใหประชาชนเขาใจ ไปนําคําถามของประชาชนมา และตอบใหตรงคําถาม ผมเตือนมาหลายครั้งแลว 
ไมอยางน้ันก็จะไมเขาใจกันอยูแบบน้ี ผมเองฟงก็ยังงง ๆ อยูเหมือนกัน เพราะฉะน้ันตองเปนภาษาที่ประชาชน
เขาใจงาย ๆ 
 
  วันน้ีเราถูกกดดันมากพอสมควร ทั้งในประเทศ ตางประเทศ ดวยปญหาที่ประสบกันมายาวนาน 
ดวยเวลาที่จํากัด และความคาดหวัง ความไววางใจของประชาชน พอแมพี่นองคนไทยทั้งหลาย ฉะน้ันเราก็
พยายามที่จะทําอะไรไมผลีผลาม เรงดวนจนเกิดผลกระทบระยะยาว สรางปญหาใหกับอนาคต ทั้งน้ีก็เพื่อ
ประโยชนสุขของชาติและประชาชนอยางแทจริง ใหเกิดความรวมมือกันตามแนวทางของพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยู ห ัว โดยเฉพาะอยางยิ ่งในเรื ่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดวยหลักการมีเหตุม ีผล 
พอประมาณ มีภูมิคุมกัน และประกอบดวยคุณธรรมและความรูควบคูกันไป  ขอบคุณอีกครั้งและหวังวา
ทุกคนคงใหกําลังใจกับเราเหมือนเดิม และอยากจะขอใหมากขึ้นเรื ่อย ๆ ไมอยางนั้นเราคงมีกําลังใจ
นอยลง ๆ เรื่อย ๆ ในการทํางาน เพราะวาถูกกดดันตอระยะเวลาที่ผานมา วันนี้ก็ประมาณ 20 กวาวัน 
ยังไมครบเดือน ตั้งแตวันที ่ 22 – ถึงปจจุบัน เวลาที ่ผ านมาผมวาเราก็ทําอะไรไปมากพอสมควร  
แตไม อยากจะพูดวา ที ่ขอมาทั ้งหมดวันนี ้ได พรุ ง นี ้ได มะร ืนได คําพูดทุกคําพูดเปนนายเราทั ้ งสิ ้น  
ถาพูดอะไรน้ันคําพูดเปนนาย ผมพูดอยางนั้นไมได เดี๋ยวพูดแลวทําไมไดก็เปนปญหา อะไรที่ประกาศไป
แลวมีผลกระทบโดยรวม ผมก็ยังตัดสินใจไมได แตเราจะทําทุกอยางใหเร็วที่สุดโดยการบูรณาการอยาง
เต็มที่ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขกับประชาชนโดยรวมอยางแทจริง ขอยํ้าอีกครั้งก็แลวกัน ถามมาไดตลอด 
มีอะไรก็ถามมา แปลกันไปแลวไมรูเรื่อง พูดไมเขาใจก็ถามมา บางคนไมรู จะถามที่ไหน ก็ถามที่ คสช . 
ถามที่ฝายประชาสัมพันธ บางทีทุกคนก็ถามผมคนเดียว ผมก็ตอบไมไดทุกคน ทุกคําถาม อยากจะตอบ 
ทุกคนจริง ๆ พอมีคําถามมาเปนรอยเปนพันผมก็ตอบลําบาก ก็ใหไปถามหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง  
ถาผู ตรวจการ เขาชวยตอบ ถามทานไดก ็ไม ไปถามเขาโดยตรง ท ุกคนลงมาที ่ คสช . อยางเดียว  
มันก็ทํางานลําบาก ขอบคุณครับ สวัสดีครับ 
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