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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ“คืนความสุขให้คนในชาติ ”ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 20.15 น. 

พ.อ.ญ ทักษดา เปิดรายการ 
สวัสดีคะ ดิฉัน พันเอก หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผูชวยโฆษกประจํา สํานักนายกรัฐมนตรี ในคืนนี้ ดิฉันทํา
หนาที่ผูดําเนินรายการคืนความสุขใหคนในชาติเฉพาะกิจคะ สําหรับคําถามในคืนวันนี้นะคะจะเป็นคําถามที่พ่ี
นองประชาชนสงมาถามทานนายกรัฐมนตรีเรามาคุยกับทานนายกรัฐมนตรีกันคะ สวัสดีคะ ทานนายกฯ คะ 
ในชวงนี้ขอเริ่มคําถามแรกเลยนะคะทานนายกฯ ในชวงนี้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องนายินดีสําหรับคนไทยบางคะ 
ทานนายกฯ คะ 
นายกรัฐมนตรี : ถาเอาใกลๆนี่นะครับ ก็เป็นเรื่องของการแขงขันกีฬาแบดมินตันครับ ซึ่งนองเมย์ของเรา     
รักชนก อินทนนท์ สามารถควาแชมป 2 รายการติดตอกันเลย ทั้งอินเดีย โอเพน 2016 แลวก็มาเลเซีย โอเพน 
2016 ดวย ก็เห็นแลวละวาเขามีความพยายามอยางสูงนะ ผมรูวามันเหนื่อยนะ แลวมันเครียด แตก็ไมทําใหคน
ไทยผิดหวัง แลวในอนาคตก็นาจะทวงตําแหนงมืออันดับ 2 ของสหพันธ์แบดมินตันโลกมาครองอีกครั้งหนึ่ง อัน
นี้เป็นสิ่งที่ผมคิดวาเป็นของขวัญวันสงกรานต์ แลวก็สรางความสุขสําหรับคนไทยในชวงเทศกาลนี้ ปีใหมไทยนะ
ครับ ก็อยากใหทุกคนชวยกันเป็นกําลังใจใหเขา นองเขายังอายุนอยอยู เขามีโอกาสที่จะไปสูตําแหนงที่สูงกวานี้ 
หรือไดชัยชนะในระดับสูงกวานี้อีกตอไปในระยะตอไปดวย ก็แสดงใหเห็นวาคนไทยนี่ไมแพใคร ทําอะไรก็ทําได 
ทําสิ่งดี ๆ มีความตั้งใจบริสุทธิ์ในการที่จะทําทุกอยางใหดีที่สุด อยางเชน พระมหาชนกที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทานทรงพระราชนิพนธ์ไวแลว อยากใหทําแบบนี้ 
พ.อ.ญ ทักษดา : คะแลวก็เป็นเรื่องที่นายินดีของคนไทยไปแลวนะคะ แลวก็ชวงนี้ก็ใกลจะสิ้นสุดเทศกาล
สงกรานต์แลวคะ ทานนายกฯ เป็นหวงอะไรสําหรับพ่ีนองประชาชนบางคะ ในชวงนี้คะ 
นายกรัฐมนตรี : จริงๆ แลวนะก็คงไมใชเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ เอาสงกรานต์กอนแลวกัน ก็ใกลจะผานพน
ไปแลวละ ผมก็เห็นตัวเลขในการสูญเสีย บาดเจ็บ เสียชีวิตก็มีอยูจํานวนพอสมควร ผมก็ไดเตือนไปตลอดเวลา 
เจาหนาที่ทุกคนก็ทํางานอยางหนักนะ กอนอ่ืนตองขอขอบคุณเจาหนาที่ทุกฝุาย ทั้งฝุายปกครอง กํานัน 
ผูใหญบาน ทองถ่ิน อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน แลวก็อาสาสมัคร ตํารวจ ทหาร ทั้งหมดครับ ที่ชวยกัน
ดูแลความปลอดภัย เสียสละเวลาของเขาที่ตองอยูกับครอบครัว ก็มารับมาสงคอยดูแลพ่ีนองประชาชน ที่
เดินทางไปกลับ ไปเยี่ยมบานกลับภูมิลําเนาอะไรก็แลวแต เขาไมไดพักผอนเหมือนกัน แลวเขาก็อยากมีเวลา
พักผอน ไปเยี่ยมครอบครัวเหมือนกับคนอ่ืนนั่นแหละ แตเขาไปไมได เพราะเขาติดดวยภาระหนาที่ ความ
จําเป็น แลวก็ความเสียสละของเขา อันนี้ตองใหกําลังใจเขาดวยนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหปลอดภัยนี่คงไมใช
เฉพาะกฎหมายอยางเดียวที่ทําใหอุบัติเหตุลดลง ตองใชกลไกทุกอยาง ไมวาจะเป็นประชารัฐ ไมวาจะเป็นความ
รวมมือ การปลูกจิตสํานึกเหลานี้ ตองเริ่มตนใหไดนะ ถาเริ่มตนไมได เราก็ไมสามารถจะควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
ตาง ๆ ไดดวยกฎหมายแตเพียงอยางเดียว บุคคลที่ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญก็จะเมาสุราใชไหม แลวก็สวนใหญ
จะเป็นรถโดยสารขนาดใหญบาง แลวก็เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะ คือมอเตอร์ไซค์สองลอ 4 ลอยังแยเลย 2 ลอแลว
เมาเขาไปอีก เพราะฉะนั้นอันนี้ เป็นอันตรายอยางยิ่ง แลวก็ตัวเลขสูง เพราะฉะนั้นอยูที่ตัวคนแลวก็คนขับ แลว
ก็มาตรการทางสังคม ทางครอบครัวตองชวยกันดูแล วันนี้เราตั้งดานหมดเลย ดานทหาร ดานตํารวจ ดาน
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ชุมชน มีการโซนนิ่งพ้ืนที่ตาง ๆ ใหชัดเจนขึ้น มีความรับผิดชอบใหมากขึ้นในการเดินทาง รวมความไปถึงเรื่อง
การจัดระเบียบในการเลนน้ําสงกรานต์อยางปลอดภัย 

ก็ตองขออภัยเพราะวาน้ํานอย เราก็จัดหาน้ําใหเลนน้ําสงกรานต์ไดตลอดเวลา ก็ตองขอบคุณนะครับ หลาย
พ้ืนที่ผมเห็นในโทรทัศน์ ก็ออกมาใหความรวมมือนะครับ ก็ประกาศวาปีนี้น้ํานอยกัน เพราะฉะนั้นก็อยากจะให
เก็บน้ํากันเอาไว นี่ชาวบานพูด ประชาชนพูดเองนะครับ ผมก็ตองของคุณทานเหลานั้น ในสวนที่เป็นเด็ก
เยาวชน ก็ตองเขาใจสถานการณ์ของประเทศเราเวลานี้ วาเรามีปัญหาเรื่องภัยแลงครับ เรื่องเด็กเยาวชนเป็นสิ่ง
ที่ผมกังวล เพราะวามีแรงขับเคลื่อนสูง ใชไหม พรอมที่จะไปทําอะไรก็ได ทั้งดีและก็ไมดี คราวนี้ที่ทําดีก็ตอง
ปลูกจิตสํานึกตั้งแตครอบครัว สถานศึกษา สังคม มาชวยกันดูแลนะครับ 

อยางหนึ่งที่ผมตองชมเชยคืออาชีวะครับ เราไดมีการจัดตั้งโครงการอาชีวะอาสา โดยกระทรวงศึกษาฯ เ รื่อง
งานเทศกาลสงกรานต์ 2559 อันนี้ก็มีนักศึกษาอาชีวศึกษา และครูอาจารย์ ประมาณ 250,000 คน ก็มาอาสา
ทํางานชวยประเทศชาติ ใหการบริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ใหปลอดภัย ใหแกประชนผูสัญจร
ทางถนน ตั้งแตวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน ตั้งแต 8 โมงครึ่ง ถึงเที่ยงคืนครึ่ง เสนทางสายหลัก สายรอง ทั่ว
ประเทศ ก็นาจะชวยลดอุบัติเหตุทางถนนลงไปไดบาง คือเป็นเพ่ือนเขาดวย บางทีก็อาจจะขับๆ งวงๆ กันมา 
อะไรกันมา พอเจอดาน เจอเด็ก ก็มีกําลังใจใหกันครับ ก็ขอใหเพียงแตขอบคุณเขาหนอย ใหกําลังใจ เด็กๆ เขา
ลูกหลานเราทั้งนั้น เขามาชวยอยางนอยก็เขาไมไดมารับจาง เขาอาสาสมัครมา เขาก็อยากไปเที่ยวเหมือนกัน
แตเขาก็เอาละ รัฐบาลกับกระทรวงศึกษาฯ ขอรอง เขาก็มาชวยเรา ก็ใหน้ําใจเขากลับคืนไปหนอย จะไดเป็น
กําลังใจใหเขามีความภูมิใจวาเขาเป็นอาชีวศึกษาที่เป็นประโยชน์ ใชไหม จะไดเลิกทะเลาะเบาะแวงกันสักที 
ทุกคนมองกันเป็นญาติพ่ีนองทั้งหมด นี่แหละเขาเรียกวาการเริ่มตนของการอยูรวมกันในสังคมที่เกื้อกูลตอกัน 
เอ้ือเฟ้ือตอกัน คือไมใชอะไรก็ปรองดอง ใชคําปรองดองไมไดนะ ผมใชคําวาทําอยางไรเราจะมีความสุขรวมกัน
ใหไดดวยทุกคนมีความพึงพอใจใชไหม 

ในสวนของการเดินทางครั้งนี้ ปัญหาเรื่องการสัญจรทางถนนยังมีปัญหาตลอด เพราะวาผมคิดวาแผนในการทํา
ในเรื่องของโครงสรางสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศเรายังไมสมบูรณ์ ไมสมบูรณ์คืออะไร ไมวาจะเป็นทาง
สายหลัก สายรอง การเชื่อมตอยานพาหนะแตละประเภท ไมวาจะเป็นรถไฟ รถเมล์ รถไฟฟูา แลวอนาคตก็จะ
มีรถรางเขามาอีก รถรางไฟฟูา ก็ยังไมไดตอเนื่องกันชัดเจน ผมไดสั่งการไปแลวใหทางกระทรวงคมนาคมไปทํา
แผนมา วันนี้เราจะทําไดแคไหนก็ทําแคนั้นกอน แลวก็วันหนา รัฐบาลหนาก็มาทําไป ถาเราไมแกไขแบบนี้ก็จะ
ติดไปทั้งหมด 1. รถติด 2. รถจอดบนถนนบาง อะไรบาง ความเร็วก็จํากัดไมไดอีก บังคับอะไรกันไมไดเลย แต
ทุกคนตองการความปลอดภัย เจาหนาที่ก็ทํางานลําบาก วันนี้ตองพัฒนาทุกอยางไมวาจะเป็นการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาจิตใจ จิตสํานึกของคนใชรถใชถนน อันที่ 3. ก็คือเรื่องของเจาหนาที่ ตองให
กําลังใจเขา ใหเขาปฏิบัติหนาที่ท้ังกฎหมายดวย ทั้งนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการบริหาร
ราชการแผนดินในปัจจุบัน ผมพยายามแกทุกอยางวันนี้ไมวาจะเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ ก็มีอยูตั้ง 3 สาย ที่
จะตองทําเพ่ิม วันนี้เราก็จน รายไดยังนอยอยู ผมก็ไดใหไปพิจาณาวาจะทําเสนไหนไดกอนไหม หรือจะทําระยะ
ตนกอนไดไหม อะไรทํานองนี้ สิ่งเหลานี้ไมเกิดขึ้นในเวลาอันสั้นหรอกครับเพราะวาตองใชเงิน ใชเวลา แลวก็
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กระบวนการในการทํา EIA, EHIA อะไรตางๆ ก็มี ผมลดไมได เพียงแตลดเวลาลงใหสั้นลงไปได แตตองทําทุก
อันครับ สิ่งที่เราทําวันนี้นาจะเกิดผลดีกับประเทศไทยใน 3 ปี หรือ 5 ปีขางหนานะ ก็คงเป็นเรื่องของ
ยุทธศาสตร์ 5 ปีแรกนั่นแหละ นี่แหละเหตุผลของผม 
อันหนึ่งที่ผมมองอีกอันหนึ่งก็ของการจัดทําที่จอดรถไง ผมอยากใหมีถนนที่งดงามสักเสนหนึ่งนะ ซึ่งอันนี้เป็นมา
ตั้งแตอดีตมาแลว เป็นถนนที่สวยที่สุด ในกรุงเทพฯ ผมวาถนนนี้นะ ถนนราชดําเนินนะ เผอิญมีปัญหาเรื่องการ
จอดรถ แลวก็ตลอดเสนทางก็มีสิ่งสวยๆงามๆ เยอะเป็นสิ่งกอสรางสมัยกอนนี้นะ งดงามฝรั่งเขาชอบ คนไทยก็
ชอบ ปัญหาคือรถจอด แลวก็แนน จราจรติดขัด ผมก็ใหแนวความคิดไปวาเราจะทําที่จอดรถใตดินบางไหม ผม
เป็นการสอบถามความคิดเห็นใน ครม. ไปแลวละ ใหไปชวยคิดกันมา กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย 
กทม. ฝุายเศรษฐกิจ ถาเป็นไปได ถนนเสนราชดําเนินถามีที่จอดรถใตดินไดเป็นระยะๆ นะ รถจะไปจอด
ขางลางทั้งหมด ถนนก็จะโลงใชไหม พอทุกคนมาทํางานทําการก็เอารถไปจอดขางลาง แลวก็อาจจะเดินนิด
หนอย เขามาท่ีทํางาน ทําเนียบก็มีอยูใกลๆ นี่ กระทรวงศึกษาก็มี อะไรก็มี หลายหนวยงานอยูแถวนี้ ถนนก็จะ
นาอยูนาอาศัยงดงาม เวลาใครไปใครมา ทองเที่ยวก็ได อะไรก็ได แถมกลางคืนก็จัดถนนคนเดินได จัดออกงาน 
ออกรานคาอะไรตางๆ ผมคิดแบบนี้ แลวก็โนนจัดตั้งแตสนามหลวงเสนนี้ ยาวตั้งแตสนามหลวง มา สองขาง
ทางสวยหมดนะ มาสะพานผานฟูา มาสะพานมัฆวานฯ แลวก็ตรงไปพระรูปนะ ตรงนี้ผมวานาจะทําได และถา
ทําไดตอไปนะ อันนี้หลายอยางนะทั้งรัฐบาลทํา แหมก็ใชเงินเยอะพอควร ก็มี PPP ไดไหม เอกชนมาลงทุนได
ไหม มีคาตอบแทนผลประโยชน์ ใหกับเขาที่พอสมควรนะ ก็ตองชวยประเทศกันบาง ถาเป็นไปไดเราก็ขยายไป
ตรงอ่ืนซิ ถนนไหนที่รถติดๆ มากๆ ติดเพราะรถจอดสองขางทางไปคิดดูซิ ทําไดไหม ผมวาจะชวยลดปัญหา
การจราจรลงไดเยอะเลย 
แลวอีกอัน ผมคิดไปอีกอันคือในพ้ืนที่ ที่เป็นพ้ืนทีเศรษฐกิจไง ที่มีศูนย์การคา มีอะไรเยอะๆแยะ รถติดหมดนะ 
ทํายังไงจะทําที่จอดรถใตดิน แลวใกลๆ นั่นแหละ แลวถึงเวลาก็เดินทะลุขึ้นมาหนอยหนึ่ง แตทั้งนี้ทั้งนั้นจะตอง
ไปเชื่อมโยงกับระบบการขนสงทางรถราง รถไฟฟูาอะไรกันหรือเปลา ก็ยังไมรูเหมือนกัน ใหไปคิดมาอยู ถาเรา
ทําไดนะผมวาบานเมืองเราจะสวยงาม 
วันนี้หลายจังหวัดก็เสนอแผนงานในการจะขอสรางที่เขาเรียกวา Tram รถไฟฟูาที่มีสายไฟขางบน ที่วิ่งนะ ก็
พูดงายๆ เป็นพ้ืนที่ที่ไมมีอะไรเกะกะอยู ก็พอทําได เขามีงบประมาณของทองถิ่นบาง อะไรบาง ก็มีคนมารวม
ลงทุน เห็นมีอยู 2-3 จังหวัดก็กําลังพิจารณาอยู นี่แหละครับคือปัญหาเรื่องการจราจร เพราะรถเยอะ แตกอนนี้
ถึงแมราคารถ น้ํามันแพงใชไหม คนก็ลดลงมาใชการบริการรถโดยสาร รถอะไรมากขึ้น ตอนนี้พอน้ํามันลด 
ตอนนี้ก็ใชกันทุกคน ใชกันทุกคนเพราะวาไมตองประหยัดแลว เพราะน้ํามันลดราคาครึ่งหนึ่ง มากกวาครึ่งดวย 
นี่แหละเป็นสิ่งที่เราตองกลับมาดูวาเราจะประหยัดลงไดอีก เขาลดราคาน้ํามันลง เราก็นาจะลดคาใชจายลงได
ดวยการใชรถใหพอดีๆ หรือไปดวยกัน แตนี่ขับรถคนละคันหมดนะ ก็ติดสิ ที่จอดก็ไมมี ถนนก็นอย แลวจะไป
ทําอะไรไดอีก ถนนก็มีไดแคนี้ คลองกรุงเทพฯ ควรจะเป็นคลองที่สวยงาม ทําใหน้ําใส ก็ถมเสียเรียบรอย
หมดแลว พอน้ํามาก็น้ําทวม นี่เป็นปัญหาที่เราแกโดยไมแกทั้งระบบใหครบวงจร ก็ซ้ําซากอยูแบบนี้แหละ ผมก็
เพียงแตเสนอความคิดริเริ่มไปใหเขามองระยะยาว วาประเทศไทยควรจะตองเป็นอยางไร คือทุกครั้งที่ไปเมือง
นอก ผมก็จําภาพมานะ ผมไมไดไปบอย ไปในฐานะสวนใหญไมเคยไดไปเที่ยว นอยมากเลย นับครั้งแทบจะนับ
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ไมไดนะ ที่ไปนี่ไปทางการ ไปเยี่ยมเยือนเขาตอนเป็นผบ.ทบ. ผมก็เห็นวาทําไมบานเขาสะอาดเอ่ียม เรียบรอย 
รถทําไมเขาไมคอยติด ทําไมเขาจอดรถโนน เขาไปจอดใตดินโนน หรือไมเขาก็ใชบริการรถไฟฟูา รถไฟฟูาของ
เขาตอตลอดเสนทาง ของเราติดๆ ตอๆ อยางไรพิกลนะ ไมเป็นวงจร ไมครบ Loop นี่ก็พยายามจะแกใหครบ 
Loop 
พ.อ.ญ ทักษดา : ก็ไดพูดถึงเรื่องแผนการขนสงแลวก็ระบบการจราจรไปเรียบรอยแลวนะคะ ตอนนี้ไมวาการ
เศรษฐกิจของประเทศเรานี่แหละคะ มีการเดินหนาไปอยางไรบางคะ แลวก็มาตรการการยกระดับความเป็นอยู
ของพ่ีนองประชาชนที่รัฐบาลไดดําเนินการมานี่คะ มีความคืบหนาไปถึงไหนแลวคะ 
นายกรัฐมนตรี : เศรษฐกิจเราตองมอง หนึ่งเศรษฐกิจโลก วาเป็นอยางไร เวลานี้เศรษฐกิจโลกตก ตกเพราะ
อะไร ตองไปดู ผมก็พูดหลายครั้งแลวนะ ดวยการสูรบ การขัดแยง ดวยภัยพิบัติบาง ดวยอากาศเปลี่ยนแปลง
บาง ใชไหม วันนี้ก็ภัยแลง ก็เลยทําใหทุกประเทศนี่ คือรายไดของแตละประเทศก็ไมเทาเทียมกันอยูแลวเดิม มี
ชองวางของมันอยูแลว ชองวางระหวางประชาชน ชองวางของประเทศพัฒนากับประเทศที่กําลังพัฒนา สิ่ง
เหลานี้ เลยทําใหปัญหามาทับซอนในเวลานี้ คราวนี้ปัญหาทับซอน 

ผมพูดถึงโลกแลว อันนี้เป็นประชาคมโลก มีหลายประชาคม มีหลายพันธะสัญญา หลายกฎกติกาเต็มที วันนี้มี
การรวมกลุมกันทั้งหมด เขาเรียกวาใชคําวาเป็นเศรษฐกิจเดียว แลวก็ใชความเชื่อมโยง Connectivity เขาหา
กัน คราวนี้ประเทศท่ีรายไดนอยนี่เดือดรอน เพราะจะ Connect กับเขาไดอยางไร วาตองสรางถนน สรางทาง
รถไฟ สรางอะไรตางๆ เยอะแยะ แลวรายไดมาจากไหน ประเทศเราอยาลืมวาเป็นประเทศที่มีรายไดจาก
การเกษตรใชไหม รายไดประเทศประมาณสัก 70% มาจากการสงออกพืชผลทางการเกษตรทั้งสิ้น แลวสวน
ใหญเป็นวัตถุดิบดวย นอกนั้นก็เป็นรายไดจากภาษีการคาบาง ภาษีนิติบุคคลบางอะไรบาง ซึ่งหลายอยางนี่ทํา
ใหรายไดไมเพิ่มข้ึน เพราะคน ในเมื่อคนไมมีรายดีเพียงพอที่จะขึ้นภาษี ก็ข้ึนไมได เพราะฉะนั้นภาษีก็เทาเดิม ปี
นี้ขอรองใหเสียภาษีกันใหครบก็แลวกันนะ อยาใหมีปัญหาทางกฎหมายก็แลวกัน ในสวนของผูประกอบการ
ทั้งหมด ปี 59 ใหโอกาสนะครับ 

แลวก็อีกเรื่องคือในสวนของประชาชน คนที่มีรายไดนอยนี่ยังมีจํานวนสูงมาก สูงมากเนื่องจากอะไร เพราะเขา
เป็นเกษตรกร 30 - 40 ลานคน แลวก็อาชีพอิสระดวยนะ พวกนี้เป็นเกษตรกรบาง พวกอาชีพอิสระ หลาย
อยางที่ไมมีรายไดที่เพียงพอ แลวก็ทันตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก คือเรื่องเทคโนโลยี การติดตอ การ
สื่อสาร ยานพาหนะ รถยนต์ อะไรตางๆ ผลิตรุนใหมๆ มาเยอะแยะไปหมด แตไมมีสตางค์ซื้อเขา เพราะวา
อะไร เพราะวารายไดไมพอ เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้ ถาเราทําไมดีมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับภาพลวงตา ทุกคน
ตองมีรถดีๆ มีโทรศัพท์ใหมๆ ลูกเตาก็เลยเอาตาม ตามไปหมดนะ เพราะไปดูตามเพ่ือน แลวรูไหมเลาวาพอแม
มีเงินเดือนเทาไร พอแมก็ดวยความรักลูก ก็ตองหาเงินใหลูกจนได ก็เป็นหนี้ เป็นสิน นี่แหละหนี้ครัวเรือนมัน
เกิดข้ึนมาจาก สวนใหญจะเกิดมาจากสิ่งของที่ไมมีมูลคาในอนาคต แตถาเป็นหนี้จากการผอนบาน ผอนรถ รถ
ยังพอไดบาง ผอนรถเพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือไปทํางาน เราก็โอเคนะ แตถาไปเป็นอยางอ่ืนผมวาไมคุมคา เขา
เรียกวาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได อันนี้แหละคือตัวเลขหนี้ครัวเรือนจริงๆ แตคําวาหนี้ครั วเรือนเรามาเนนที่มอง
วาสูง สูงจริงๆ แลวตองไปดูนะ แยกแยะใหออกวา หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดคือหนี้ที่กูยืมมาใชระหวางทํา
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การเกษตร ยังขายไมได กับหนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ หรือหนี้เกี่ยวกับบาน ที่ดินอะไรแบบนี้ อันนั้นเป็นสินคา
ที่มีมูลคาในวันหนา เป็นมรดกลูกหลาน เป็นหนี้คนละแบบ แตใชคําวาหนี้ครัวเรือนเหมือนกันนะ 

บางประเทศมีหนี้เยอะเหมือนกันนะ แตเขามีแรงขับเคลื่อน เพราะฉะนั้นเราก็ตองเดินหนาประเทศใน 1. ก็คือ
เศรษฐกิจโลก เราจะทําอยางไรกับเขา เราจะรวมมืออยางไรก็อยูกับการพบปะในหลายเวที พูดคุยกับเขา จัดตั้ง
กลุม กลุมอาเซียน กลุมประชาคมตะวันตก ตะวันออก แลวคุยกันสิวาเราจะสรางความเชื่อมโยงตรงนี้กัน
อยางไร ในรูปแบบของตนทาง กลางทาง ปลายทาง ใชไหม อาจจะรวมทุนกันก็ได 

หรือลงทุนในประเทศนั้นประเทศนี้ก็ได หรือในเรื่องการแบงปันผลประโยชน์กันใหเทาเทียม GDP มีทุกอยาง 
รัฐบาลนี้แกทุกอัน วันนี้ก็มีหลายประเทศ หลายบริษัทใหความสนใจมากนะ จะเห็นวามีหลายประเทศ หลาย
บริษัทมาพบผม ซึ่งผมก็พบเป็นการเปิด ผมไมพบสวนตัวอยูแลว ใหทุกรัฐมนตรีเขามานั่งฟังดวย แลวก็รับฟัง
ปัญหาของเขา วาเขาตองการอะไร สิ่งที่เขาตองการคือสิ่งที่เราไมเคยเปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลาสิบๆ ปีมาแลว 
เราเคยปรับปรุงเศรษฐกิจของเราเมื่อ 30 ปีมาแลว ถาพูดถึงมิตรเราก็ญี่ปุุน ตอนนั้นที่มาลงทุนมากๆ หนอย
ตอนนั้น จากวันนั้นถึงวันนี้ ก็มีประเทศนั้นประเทศนี้มาเพ่ิมเติม แตสิ่งที่เริ่มตนสมัยนั้นยังไมไดพัฒนา ก็คือยัง
เป็นสินคาเกาๆ สินคาที่พ้ืนฐานซึ่งราคาไมสูงมากนัก 

วันนี้ก็เลยตองกําหนดวา สินคาเกา 5 ประเภท อุตสาหกรรมเกา 5 ประเภท กับ อุตสาหกรรมใหม 5 ประเภท 
เชน หุนยนต์ สินคาท่ีเป็นปัญญาประดิษฐ์ หรือเป็นเทคโนโลยีเราตองสงเสริมเหมือนกัน ใหคนมาลงทุนบานเรา 
ทั้งของเกาของใหมตองไปคูกัน 10 อยาง ของเกาก็พัฒนาใหมีราคาสูงขึ้น สรางนวัตกรรม แขงขันเขาได ราคา
สามารถจะ Dump ลงแขงในราคาขายตลาดโลกได ผมถึงบอกวาตองมีนวัตกรรม วันนี้เราสามารถจะเอาหลาย
อยางไปแขงขันเขาไดนะ ผมก็ใหไปรื้อเรื่องโครงการวิจัยทั้งหมดที่คิดออกมาแลวนี่ แลวนํามาสูการผลิต ผมเห็น
หลายอยาง สินคาทางการเกษตร ที่เกี่ยวกับการประกอบรถไถ รถเก่ียวขาว รถอะไรนี่ ทําไดดีนะครับ แตไมได
ออกสูการผลิต ไมไดขาย ผมก็ไปเรงอยูนี่ ก็ไดสั่งการใหทุกหนวยงานพยายามไปอุดหนุนเขาบาง เราก็ตองไปแก
กฎหมาย แก พ.ร.บ.ใหสามารถใชจายงบประมาณของรัฐไดในชวงระยะการทดลอง เอามาใช แตเขาทดสอบ
มาแลววาแข็งแรง เราก็รับรองมาตรฐานใหได แลวทําอยางไรจะใชเงินของรัฐได ซื้อมาก็ลดราคาตั้งเยอะแยะ 
ถาไมทําแบบนี้ไมมีทางเกิด นี่รัฐบาลนี้ทํา 

นี่คือเศรษฐกิจโลกนะ เศรษฐกิจประชาคมโลก มีตั้งหลายประชาคม ผมก็แบงการพูดคุยเจรจาของผม ไปเวที
ตางๆ ก็มีการพูดคุยทวิภาคีหลายอยางดวยกัน เชน ประชาคมยุโรป ประชาคมประเทศตะวันตก ตอไปก็
ประเทศทีเ่ป็นมุสลิม ตอไปกลุมประเทศอาฟริกา ตอไปกลุมประเทศท่ีเป็นหมูเกาะ ใชไหม ตอไปก็เป็น CLMV 
แลวก็เป็นอาเซียนที่เหลือ ทั้งหมดนี่ก็คือเพ่ือนพ่ีนองเราทั้งสิ้น ตอนนี้เราจะหา Matching กันไดอยางไร อะไร
ตนทุน อะไรตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตั้งแตเพาะปลูก ตั้งแตวัสดุตนทุน มาถึงการผลิต การแปรรูป สราง
นวัตกรรม จะสรางที่ไหนก็แลวแต แตเกิดวงจรขึ้นมา แลวเมื่อสรางข้ึนมา คนของเราก็จะอยูในวงจรเหลานั้น 
ประชาชนก็สวนหนึ่ง ถาทําเกษตรไมไดดี ตอไปน้ําไมพอ ก็จะไดมีที่ทํางานของเขาอยางไร มีรายไดเลี้ยงลูก 
เลี้ยงพอแมเขา นั่นคือสิ่งที่ผมคิดในคําวาตรงกลางนะ 
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ประชาคมโลก อาเซียนสําคัญ ตอนนี้เศรษฐกิจเขาอยูได เศรษฐกิจระหวางอาเซียนเพ่ิมขึ้นหลายรอยเปอร์เซ็นต์ 
คือขายกันเองนี่แหละ รอบบานเรานี่แหละ แลวสินคาเราก็เป็นที่นิยมของเพ่ือนบาน อยางไรก็ตามเราก็ตองเผื่อ
แผเขาบาง ไมใชเราขายไดอยางเดียวแลวดีใจ วันนี้เราเป็นอาเซียนแลวเราก็ตองเป็นเพ่ือนกัน ผมบอกกับผูนํา
ทุกประเทศ เราตองเดินไปดวยกัน แลวเราจะไมทิ้งใคร เราตองหากิจกรรมที่แตละประเทศมีศักยภาพ แลวก็มา
รวมมือกัน วันหนาตองมาพูดถึงเรื่องอะไรละ สินคา GI ที่ตองมีที่มาทางภูมิศาสตร์เขาไปอีก วันหนาหลาย
พันธะสัญญา เขาตองคํานึงถึงที่มาของวัตถุดิบเขาไปอีก เราตองเตรียมการใหพรอม สิ่งเหลานี้ไมเคยคิดกันมา
หรอก แตผมคิดตอนนี้นะ ขาราชการเขาก็อยากจะทํา อยากจะคิด แตปรากฏวาไมมีใครสนใจ วันนี้ตองสนใจ 
เราเกินไป เพราะฉะนั้นอยาขัดแยงเลยนะ 

คราวนี้มาพูดถึงตรงกลาง ขามชาติ ตรงกลาง ขามชาติก็ตองมาชวยกลางชาติพูดงายๆ จะไปฟูองวาขามชาติ 
ผูกขาด ไมใช เขาโตไปแลวก็โตไปแลว เราตองเอาเขามาสรางหวงโซเชื่อมโยงใหได ตอไปตองมาพูดถึง
ประชาชนสิ คราวนี้ประชาชนเขาไมมีทางเลือกเลย เขาตองผลิต แลวขายใคร ขายพอคาคนกลาง ซึ่งเป็นผู
กําหนดราคาใชไหม เราตองมาดูวาปัญหาอยูไหน ตั้งแตตนทุนการผลิต เรื่องอะไรละ การปลูกขาวตอไรนี่ 
ตนทุนสูง 4,000 –5,000 บางทีนะ แลวขายไดเทาไร ได 7,000 กําไรเทาไร 2,500 จะอยูรอดเหรอ ระหวางนั้น 
หนี้ครัวเรือน เขาก็ตองไปกูเงินเขามา แลวมาเลี้ยงลูก ลูกก็จะเอาโทรศัพท์มือถือแพงๆ มอเตอร์ไซค์แพงๆ อะไร
อยางนี้ หรือมอเตอร์ไซค์ไปแวน อะไรทํานองนี้ นี่พันไปถึงปัญหาสังคม เพราะฉะนั้นเราก็ตองมามองวาเราจะ
ทําใหประชาชนเขมแข็งก็คือสรางธุรกิจที่เกิดจากพวกเขากันเอง เขาเป็นคนผลิตอยูแลว ถาสรางใหเขาสามารถ
แปรรูปไดขั้นที่ 1 ได เชนเอาวัสดุที่เป็นผาขาวมา สมมุติ ยกตัวอยาง นี่ทอผาขาวมาออกมาแลว เอาผาขาวมา
มาทําเป็นกระเปา ทําเป็นเสื้อผา อาภรณ์ อะไรตางๆ ก็จะเพ่ิมมูลคาของเขาเอง แลวก็จะมีกลุมของเขา ไมงัน
เขาไมมตีลาด ทุกคนทําผาขาวมาหมด จะไปขายใครเขา ผาขาวมา ยกตัวอยางอยางเดียวนะ 

ผมถึงบอกวาวันนี้เราตองปรับงบประมาณใหมทั้งหมดดวย ใหตรงกับสิ่งที่เราตองการของประเทศ ใน Agenda 
ที่วานะ ตามวาระที่เราตองการ อันแรกก็งบรายจายประจํา แลวก็พ้ืนฐานที่เคยทํามาแลวเดิม ถาเอาแผนเดิม
ทํา ก็ทําไปตลอดนั่นแหละ เดี๋ยวจากเลนเดียวเป็น 2 เลน 2 เลน เป็น 4 เป็น 8 แทบไมตองคิดก็ไปปรับตรงนั้น
แลววาเราจะเอาตรงไหนเป็นศูนย์กลางเรื่องอะไร สหภาพเขาอยูตรงไหน ถนนตรงนี้ควรจะขยายไหม หรือจะ
ทําถนน อุโมงค์ หรือจะทําสะพานขาม ก็มี 18 กลุมจังหวัด ก็ฟังจาก 18 กลุมจังหวัดเขา แตละกลุมจังหวัดเขา
ก็มี 6-7 จังหวัด เขาจะทําอะไรละ ศักยภาพเขา แลกเปลี่ยนกันไดนะ แลวทํารวมกันไดในวงจรภายในประเทศ 
รวมกับของฝุายประชาชนเขาดวย จะเขมแข็งภายใน อยางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งอยางไร 
ระเบิดจากภายในใชไหม นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดวาตองมองเศรษฐกิจมหภาค แลวก็ระดับในประเทศ วันนี้
กําลังทําอยูทั้งหมด 

จะเห็นวาวันนี้มีอะไร ตลาดใหชาวบานเขา มีทางออกใหเขา เขาทํามาแลวจะไปขายที่ไหนละ ก็ตองรองรับจาก
อะไร จากพอคาคนกลางอยางเดียว หรือไมก็พอคาใหญอะไรก็แลวแต วันนี้เอาลงมาชวยหมด วันนี้จะเห็นวา
เราตั้งรานคาแบบนี้ รานคาเพ่ือประชาชนนี่ 130 กวาราน ทีป่ั๊มน้ํามัน ปตท. ชาวบานเขาจะเอาสินคาโอทอป
เขามาวางขาย วันหนาผมก็บอกเอาสินคาการเกษตรสิ เอาสินคาท่ีเป็นประมงสิ ปลาเค็ม อะไรที่ดีที่สุด จะได
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ตอไปดวยการทองเที่ยว คนจะไดไปเที่ยวซื้อปลาเค็ม ที่นี่ที่โนน ไปซื้อผักสดที่สุด ซื้ออะไรที่หวาน ผลไมหวาน 
ทุกพ้ืนที่ทุกชุมชน ตองหาศักยภาพของตัวเองใหเจอ แลวรัฐบาลก็จะกําหนด อยางนี้คือสิ่งที่นาจะเป็น ไมใชวา
ไอนี่มันไมมีสตางค์ เงินนอย เอาเงินใสไป ใสไป แลวเอาไปทําอะไร เอาไปใชหนี้อยางไร แลวเกิดรายไดขึ้นมา
ใหมไหม ไมเกิด ใชหนี้ก็ยังไมหมดเลยของเกา แตถาเราใหแบบนี้ ก็จะเกิดโครงสรางของธุรกิจขึ้นมาซ่ึงวันหนาก็
จะมีธุรกิจที่เรียกวา Start Up หรือ SMEs หรือ Micro SMEs จะตองเกิดขึ้นรัฐบาลก็จะคิดแบบนี้นะ เพราะผม
ก็ไปฟังตางประเทศมา ถามเขาวาหลายประเทศเขาวันนี้เขาพูดกันถึงคําวา SMEs เราก็พูดกันมาเหมือนกับเขา
เหมือนกัน แตไมไดทํา วันนี้ทําหมด ก็ตองใชเวลา ประมาณเกือบ 2 ลานราย ในประเทศไทยเกือบ 90% เป็น
ธุรกิจ SMEs หมดนะ ที่เราสงออกนี่ ตองไปดูเขาพัฒนาฝีมือคุณภาพ ใหทุนแลวแตเยอะแยะไปหมดใหการ
อบรม ออกแบบดีไซน์ คือแทบทุกเรื่อง ผมก็บอกใหไปคิดใหเขาใหหมด ถึงมีของดีขึ้น ไมอยางนั้นก็ขายไมออก 

อีกอันก็คือในเรื่องของที่ทําอะไรไมไดอยูนี่ น้ําขาด จางงานใหทุกคนมีงานทํา ใหเกิดการบริโภคมีการลงทุนใน
พ้ืนที่ คือก็หมายความวา สมมุติวามีใครที่อยากจะลงทุนตางๆ ก็ขอรองเขา ชวยเอาแรงงานไปไดไหม บริษัท
กอสราง เพราะโครงการขนาดเล็กนี่ใชแรงงานชวยได ไมจําเป็นตองใชเครื่องมือ เครื่องจักรมากมาย 
เพราะฉะนั้นใครที่ไดโครงการไป ไมวาจะโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ ที่ผานมาก็เอาประชาชนเป็นแรงงาน 
อันนี้ก็ไดหลายจังหวัด หลายพ้ืนที่ที่ไดประโยชน์นะ อันนี้ก็จะเอาจังหวัดที่มีผลกระทบจากการเกษตรตกต่ํา ภัย
แลง ทําอะไรไมได เดินไปผมยังไมรูจะหาเงินไดสัก 10 บาทที่ไหนเลย ผมสงสารเขานะ ผมขึ้น ฮ.ไป ผมมองบน
อากาศ ไมไดนั่งหลับ นั่ง ฮ.นี่ นั่งมองแลวผมนึกถึงบานแตละหลังๆ ขางลาง อยูกันอยางไร เขาอยูกันแบบไหน
นี่ เขามีอะไรจะกินกันไปวันๆ เงียบทุกบานหมด เพราะอะไร ลูกหลานเขากรุงเทพฯ หมด ไปหางานทํา ไป
รับจางเป็นกรรมกรบาง เป็นอะไรบาง จะปลอยใหเขาเป็นอยางนี้ตอไปอีกหรือ ไมไดแลว มันหมดเวลาแลว ถา
ยังปลอยแบบนี้ ประเทศก็ไปไมได ขางบนก็ไปไมได กลางๆ ก็ไปไมได ขางลางยิ่งไปไมไดใหญ 

วันนี้ก็ตั้งแตกันยายน 58 ถึง 59 ที่ผานมา เราก็มีผลงานที่เราเรงรัด สํารวจ อนุมัติไปแลว เราสํารวจมาก็
อยากจะรายงานตรงนี้นะครับ โครงการตําบลละ 5 ลานบาท จํานวน 7,000 กวาตําบล ไมใชนอยนะ มี
โครงการที่ไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณไปแลว 1 แสนกวาโครงการ มูลคาราว 3 หมื่น 6 พันลาน แลวก็
เบิกจายผูกพันงบประมาณไปแลวรอยละ 98 ของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร ที่ชาเพราะวาโครงการเยอะ
มาก ตองทําใหถูกตอง 

เรื่องท่ีสอง ก็คือโครงการเรงดวนชวยเหลือเกษตรกร คนยากจน เพ่ือจะสรางความเขมแข็ง สรางงานสราง
อาชีพ เป็นโครงการที่ไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณแลว 4,000 โครงการ มูลคา 3,200 ลานบาท เบิกจาย
งบประมาณไปแลวรอยละ 85 ที่เหลือรัฐจัดสรรไป ก็ตองกลั่นกรอง ไมใชเอาเงินลงไป แลวจะไปใชอะไรก็ได 
จะไปแจกกันอะไรกันไมได ตองมีคณะกรรมการดูทุกอัน 

อีกอันคือโครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร อันนี้เนื่องจากวาเราจะลดตนทุนการเกษตร
ได ตองลดหลายอยางนะ หนึ่ง คาเชาที่นา สอง การเชาเครื่องจักร สาม การใชปุยอินทรีย์ มาแทนปุยเคมีราคา
แพง หักไปหักมาเสร็จแลวสรุปวาทํานา โทรศัพท์ทํานาหมด ไอพวกนี้ก็เอาเงินกระจายไปหมด แลวเสร็จแลว
หักกําไรเสร็จถูกกดราคาบาง ขาวความชื้นไมพอ คุณภาพไมได เหลือ 7,000 ลงทุน 5,000 กําไร 2,000 จะไป
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ทําอะไรได นี่ตองคิดแบบนี้วา จะทําอยางไรให 2,000 ดีขึ้น ผมก็อยากยกตัวอยาง กระทรวงเกษตร รัฐมนตรี
รายงานมาวาไปตรวจเยี่ยมเมื่อวาน วันกอน ไปดู แลวเขาไปปลูกถั่วเขียวแทน เขาบอกวาเดิมได 2,500 ตอไร 
วันนี้เขาได 35,000 ตอไร ตอเดือน เป็นไง ก็ไมทํา บางคนก็ไมเชื่อไมทํา เพราะไมเคยทํา ผมไมไดหมายความ
วาหามทานปลูกขาวนะ อยากจะปลูกก็ปลูกไป ปลูกเทาท่ีมีน้ํา ที่ปลูกไวกิน ปลูกไวใช โอเคเลย ถาคิดจะปลูกไว
ขาย มนัทําไมไดหรอก เพราะเดี๋ยวน้ําหมดก็ตาย ตายแลวรัฐบาลตองเอาเงินอุดหนุนเขาไปอีก แทนที่จะเอาเงิน
มาซื้อเครื่องจักร ที่ผมวาเมื่อกี้นี้นะ ไมไดตองคิดใหม ขอรองกันมีปัญหาก็มาบอกขาราชการ ฟังเขาบางนะ ผม
เห็นใจพอแมพ่ีนองจริงๆ เรื่องเครื่องจักรกลเราใหกับกลุมสหกรณ์ และกลุมเกษตรกร อนุมัติไปแลว 421 
รายการ 21 จังหวัดมูลคา 250 ลานบาท ไมใชวาครบหรอก แตผมใหเพ่ือจะไปถวงดุลไง ใครละเอกชน ชอบขึ้น
ราคาสูง 
เวลาขาวเขาเสีย ปลูกขาวไมไดแลวถูกเก็บคาเชานา ถูกเก็บเหมือนเดิม เก็บเขา เขาก็เป็นหนี้ แลวหนี้ก็ทบไป
เรื่อย ถาเกิดน้ําแลง 4 ปี 5 ปี ก็เป็นหนี้ 5 เทา คือตองจายคาขาว จายไมไดคิดเป็นตัน คิดเป็นเงิน วันหนาก็
โดนยึดที่ ทําวนอยูแบบนี้ แลวรัฐบาลไหนละจะแก รัฐบาลนี้กําลังจะแก แกอยูนี่ ก็เพียงแตขอรองชาวบานให
เขาใจแลวกันทุกอยาง เรื่องท่ีดินก็จัดหาให ไมใหสิทธินะ เดี๋ยวไปขายอีก แบบแปลงรวมนี่นะ 
อีกอันก็คือเรื่องของเมื่อสักครูนี้ ประมาณรอยละ 90 ทําไปแลว ตอไปก็คือเรื่องการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
4,000 กวารายการ 2,000 กวาลาน ก็เบิกจายไปแลว 100 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ติดตามทุกอยางนะครับ 
อุปสรรคตางๆ แกทุกอัน อันไหนมันชา ชาเพราะอะไร ชาเจาหนาที่ไมพอ เอาเจาหนาที่สวนกลางลงไปชวยเขา
ทํา เอาจังหวัดลงไปชวย อปท. ลงไปชวย ทุกอยางตองชวยกันหมด เพราะวาความไมพรอมในระบบตางๆ ไมมี
ความพรอมกันเลย แลวเดิมคราวนี้พอทําอะไรใหมๆ ทําเร็วๆ คิดแกปัญหา แกไมได แกไมทันสักอยางเลยนี่ นี่
คือปัญหาของเรา แตดีขึ้น เดี๋ยวจะดีขึ้น เพราะเราจะตองสรางความเขมแข็งจากภายในใหได วันนี้ตองพัฒนา
ตองเรียนรูนะครับ สรางเครือขายการทํางานรวมกัน กลไกรวมกัน การบูรณาการ การประชุมหารือที่ไม
คํานึงถึงประโยชน์สวนตัว ใหคํานึงถึงประชาชนเป็นหลัก ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่เราเรียกวา ประชารัฐนั่น
แหละ 

วันนี้ในสวนของทางกระทรวงเกษตรฯ จังหวัด อําเภอ ภาคเอกชน ตองมาชวยกันในประชารัฐทั้งหมด รัฐทํา
อยางเดียวไมได ประชาชนทําอยางเดียวก็ไมได อปท. ก็ไมได ทั้งหมดตองรวมกัน เพราะงบประมาณมีคนละ
แทง คนละแทง ถาทุกคนตางคนตางทํา แยกกันทํา ฉันอยากทําเรื่องนี้ ตรงนี้ฉันอยากทํา แลวจะตอ
ประสานกันไดไหม ที่ผมพูดนะ ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ไมมีเกิด แลวเมื่อในประเทศไมเกิด ก็ไปสรางรอบ
บานไมได CLMV ไมได อาเซียนก็ไมเกิด แลวจะไป Connection กับใครเขาละ ไมมีอนาคตท้ังสิ้น วันนี้เริ่มตน
เทานั้นเอง แตก็เริ่มขึ้นในทุกพ้ืนที่เลยนะ เพราะวาผมขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการเอกชนดวย แลวก็ภาคธุรกิจ 
12 คณะดวยที่มาชวยเรา หลายบริษัท มาชวยกัน เอาประชาชนชวยดูแลสิ เพราะวาคนไทยดวยกัน เขาก็ยินดี
นะ วันนี้หลายอยางเดี๋ยวคงอาทิตย์หนาผมจะใหเขามาพูดใหฟัง วาเขาทําอะไรรวมกับเราไปแลวบางนะครับ 

เปูาหมายของเราในเรื่องเหลานี้ วันนี้ที่เราพยายามทําเรงในชุมชนใหได เอาเงินลงไปใหเกิดการหมุนเวียนแลว 
อะไรแลว เป็นกิจกรรมที่จะทําใหทุกคนมาปฏิสัมพันธ์ กัน มาเจอกัน มาคุยกัน บางทีที่ผานมาไมไดคุย เพราะ
ทะเลาะกันเรื่องการเมือง เรื่องสี เรื่องอะไรกันบาง วันนี้ก็จะไดมาคุยกัน ขุดดินไป ขุดลอกแหลงน้ํากันไป ขจัด
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ผักตบชวา แลวก็คุยกัน ก็เป็นบอเกิดของความสุขนะผมวา ไมอยางนั้นทะเลาะกันทุกเรื่อง วันนี้ดีขึ้น  ทุกพ้ืนที่ 
ผมไดรับรายงานอยางนั้น คือผมไมไดถามเจาหนาที่อยางเดียว ผมถามชาวบานดวย ผมถามชาวบานที่มาหา
งานในกรุงเทพฯ เขาบอกวาดีขึ้นคะ ดีขึ้นอะไรละดีขึ้นเพราะวา คือไมตองฟังคําพูดอะไรที่เขายุใหพวกเรานี่
ทะเลาะกันทั้งวัน คือพวกเราโมโหทั้งวันนะ ไมรูจริงไมจริง แตก็โมโห ก็เลยทะเลาะกัน ตางฝุายตางก็เชื่อคนละ
อยาง ตองเชื่ออยางเดียวกันสิครับ เชื่อวาประเทศชาติตองเดินไปขางหนา แลวเชื่อวาทุกอยางตองไปดวย   
ความรัก ความสามัคคี ไมใชการแบงพวก แบงขาง ไมใชทั้งนั้นนะ ไมมีประเทศไหนเขาเป็นแบบเราหรอก 
ถาเรากระตุนเศรษฐกิจฐานรากได ชวยพยุงเศรษฐกิจไดก็จะสรางความเขมแข็งใหชุมชน ไปสูชุมชน ไปสู
หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด กลุมจังหวัด ภูมิภาค ประชาคมอาเซียน ไปสูประชาคมอ่ืนๆ นี่ตอกันอยางนี้ 
หลายเรื่องนะครับ ที่เราใหชาวบานเขามีรายได มาชวยใชกําลังบาง ซอมแซมทรัพย์สินสาธารณะ สรางงาน
สรางอาชีพ กอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การปรับปรุงแหลงน้ํา เหลานี้เป็นการตอยอดโครงการพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งสิ้น ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถดวย ปีนี้เป็นปีที่ 70 ของการ
ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และปีที่ 84 ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ใชไหม 
ใน 2 วาระดวยกัน ทําเพ่ือทาน ทําเพ่ือพระองค์ทาน พระองค์ทานทํามาเทาไรแลว กี่ปีมาแลว 
เพราะถาเราพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไมได จบ จบหมดทุกเรื่อง ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ระยะยาว
จะเกิดวงจรเกิดขึ้น ถึงจะไปได ผมตองตอบเยอะหนอยเพราะหลายคนไมเขาใจวาเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจ สั่ง 2 
วันแลวทําได รัฐบาลนี้ทําไมทําชา ไมเห็นมีอะไรสักที ก็ที่ผานมาดีสักกี่คน ดีสักกี่พวก ดีสักกี่กลุม ที่เหลือก็
เหมือนเดิมนั่นแหละ ผมก็โมโหตรงนี้ 
พ.อ.ญ ทักษดา : ทานนายกฯ ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจไปแลวนะคะ สินคาประมง และการประมงนี่ถือวาเป็น
สวนหนึ่ง สวนสําคัญของเศรษฐกิจของเรานะคะ ในชวงนี้เป็นชวงฤดูปลาวางไขอยู ทางรัฐบาลมีมาตรการใน
การดําเนินการเรื่องนี้อยางไรบางคะ 
นายกรัฐมนตรี : เรื่องของประมง ประมงไทยทั้งหมด ปัญหาที่ผานมา ที่ไมไดรับการแกไขก็คือในเรื่องของการ
บังคับใชกฎหมาย กฎหมายไมทันสมัย IUU พันกับคามนุษย์เขาไปอีก วันนี้ออกกฎหมายไมรูกี่ฉบับ แลวก็
พยายามจะทําใหองค์กรระหวางประเทศเขาเชื่อมั่น เพราะเราเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางทะเล ทางประมง 
รายไดของรัฐ 2-3 แสนลานบาท ลานๆ ตอปีนะ ถาเขาเลิกซื้อของเราไปละก็เรียบรอย เป็นรายไดหลักของเรา
ดวย เพราะฉะนั้นเราตองมีมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํ าที่ดีพอ แลวก็ยอมรับ
มาตรฐานสากล ขณะเดียวกันเราก็ตองทําพรอมกัน คือในเรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลของเราไวดวย 
ไมใชมีเทาไรจับจนหมด อีกหนอยปลาประเทศไทย ไมมีปลาสักตัว เหลือแตเรือประมงกับชาวประมง จะไปจับ
ปลาที่ไหนละ 
วันนี้ผมตองทําท้ังสองอยาง อยางหนึ่งก็คือไปหาความรวมมือกับประเทศตางๆ ในเรื่องของการเปิดหาแหลงจับ
ปลา หาความรวมมือของเรือประมง เพราะเรือเราเยอะ ประมงเราก็เยอะ แตไต๋ไมมี ไต๋นอย ลูกเรือนอยเขาไป
อีก ก็ผิดกันไปหมดนะ วันนี้แกทุกอัน ทําใหถูกกอน พอถูกก็เดือดรอนสิ เคยทํามาได ตอนนี้ก็มีเสียงบนโนนนี่ 
ทําไมตองมาทําตามโนนนี่เขา ก็โลกเขาเป็นคนบังคับ ทุกประเทศเขาก็บังคับ เรามีความผิด เราก็ตองยอมรับสิ่ง
ที่เราทําไมถูก เราก็แกเทานั้นเอง แตตองเดือดรอนแนนอน แตสิ่งที่ทานตองคิดวา 20 ปี 30 ปีที่ทานทํามาละ 
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ทานกําไรไปแลวหรือยัง ไมเพียงพอหรืออยางไร วันนี้ทานจะเสียสละสักหนอยไดไหม จะขาดทุนบางนิดหนอย
ไดไหม อะไรเหลานี้ตองคิดแบบนี้นะ ไมใชบอกเออรัฐบาลนี้มาทําลายความสุขของเขาโดยการไมใหเขาจับปลา 
แลวถาไมมีปลา ไมวางไข มีปลาไดไหม ปลามันออกลูกเป็นตัวหรือ ปลาทูนี่ แลวคนชอบกินไขปลาทูอีก 
เพราะฉะนั้นหนาปลาทูนี่ ปีหนึ่งก็มีแคชวงเดียวเทานั้นเอง มีระยะเวลาสัก 3 เดือนไดใชไหม ในการที่จะปิดอาว
นี่ 4 จังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง มาตรการเหลานี้ก็มีในเรื่องของการหามการใชเครื่องมือในการทํา
ประมงบางชนิด ซึ่งสงผลตอการขยายพันธุ์ ของทรัพยากรสัตว์น้ําวัยออน ปลาทูที่วาไปแลวนี่ หลายอยางนะ 
ตองมีปลาโตวายน้ําใหเราจับ ปลาเล็กก็ตองไปอนุบาล ปุาชายเลนก็ตองไปดูอีก ก็เหมือนโรงพยาบาลสัตว์ 
โรงพยาบาลปลา 
เราทําลายทุกเรื่องเลย ตั้งแตจับจนเกลี้ยง ปุาโกงกางก็ทําลายทิ้งใชไหม ใชเครื่องมือก็ตาถี่เกินไป ปลาตัวเล็กก็
จับหมด จับไปทําอะไร ทําน้ําปลา แทนที่จะเป็นปลาตัวโตใหกินอยางอ่ืน ปลาดีๆ เยอะแยะไป วันนี้ก็เ พียงแต
แกปัญหาวาใชอวนถูกประเภทใชไหม มีกฎหมาย วันนี้มีกฎหมายออกมาเยอะแยะแลวนะ ตั้งแต ปี 58 ที่
รัฐบาลนี้ออกพระราชกฤษฎีกาการประมง 2558 มีโทษปรับตั้งแต 5,000 บาท ถึง 30 ลานบาทนะรูไหม 30 
ลานนะโดนปรับนะ หรือปรับ 5 เทาของมูลคาสินคาสัตว์น้ําที่ไดจากการประมง เพราะฉะนั้นโวยวายไมได ทุก
คนจะบอกวาไมรูกฎหมายไมได ทั้งโลกเขาก็เป็นแบบนี้ ไมมีคนไหนปฏิเสธไดวาไมรูกฎหมาย ตองรู ตองฟัง 
ตองอาน 

เครื่องมืออวนลากคานถางนะใชประกอบกับเรือกล แลวก็เครื่องมืออวนโปฺะ ไดรับการยกเวนใหทําการประมง
ได เพราะอันนี้ตามันหางบางอะไรบาง ก็พอจะลอดไปบาง จะไดใหโอกาสในการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ําในหวง
เวลาดังกลาวดวย ขอความรวมมือดวยนะครับ 

ก็เป็นหวงประมง ประมงพ้ืนบานใชไหม ประมงคนจน ความจริงก็ใชเครื่องมือผิดประเภทมาเยอะเหมือนกัน 
แลวก็วันนี้พยายามผอนผัน พยายามชะลอทุกอยาง เพราะถือวาเป็นรายไดหลักของครอบครัวมายาวนาน แลว
ไมไดทําเสียหายมากนัก แลวบางอยางเขาก็ไมไดอยูในกติกาที่เขากําหนดมา เราก็ตองปรับเปลี่ยน ดูแล แตก็
ตองขอใหทานตองมีความรักในสิ่งที่ทําใหทานมีกินมีใชมาคือปลา เห็นอกเห็นใจปลาเขาบาง เหมือนเห็นอก 
เห็นใจคนนะนะ คนเห็นใจคน คนเห็นใจปลา เพราะเป็นอาชีพ ปลาหมดแลวจะไปไหนละ ตัวเองก็เป็นประมง
พ้ืนบาน จะไปไหน วิ่งไดไกลเกิน 5 กิโล 10 กิโล ไดไหม ไมไดอีก เสร็จแลว วันนี้ขอน้ํา วันหนาขอปลารัฐบาล
มาใหจับหรือ จะไปตอนปลามาจากไหนละ คิดใหงายๆ แคนี้แหละ 
พ.อ.ญ ทักษดา : ในฐานะที่ทานนายกฯ เคยเป็นอดีตผูบัญชาการทหารบกนะคะ ทานใหความสําคัญกับการ
เกณฑ์ทหารอยางไรบางคะ 
นายกรัฐมนตรี : เรื่องเกณฑ์ทหาร ตองพูดกอนวาทําไมเราถึงเกณฑ์ทหาร เกณฑ์ทหารอันที่ 1 คือเราตองการ
ปลูกฝังวินัยของคนในชาติ ชายไทยทุกคนตองเป็นทหาร แตการเป็นทหารในปัจจุบันนี้ไมไดเป็นทุกคน สัดสวน
การเกณฑ์ทหารเทาไร 1 ตอเทาไร 2 ตอ 8 เหมือน 10 คน ถูกเกณฑ์ไปแค 2 คนเอง ตัวเลขคราวๆ นะ แต
ปัญหาของเราคือสงสารนะ เวลามารองหมรองไหกัน แตสิ่งสําคัญของเราคือ การใหเขามีวินัย เราตองอยาลืม
วาการศึกษาของเราสามารถนําคนเขาระบบการศึกษาไดไมครบหรอก 
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เพราะอยางนั้นการเป็นทหารปัจจุบันนะ มีทั้งเรื่องของการเรียนตอ กศน. การปลูกฝังการมีระเบียบวินัย การ
ปลูกฝัง ยุทธวิธีทําการรบ แลววันนี้เรามีทหารประจําการใชไหม ทหารประจําการมีประมาณสัก 75% เทา
นั้นเองที่บรรจุ ถาเราตองบรรจุ 100% ก็ตองใชงบประมาณสูง เพราะคนหนึ่งใชเงินเยอะ เรื่องนายสิบ เรื่อง
นายทหารนะ แลวเขาตองไปอยูตามบาน ตามชุมชน เขาจะพัฒนาตัวเอง ไปสรางชุมชนใหเขมแข็ง ใหมีความ
มั่นคง เรียนรูเรื่องการเฝูาระวัง ที่จับใบดําใบแดงเหลือ 20% เอง ที่ผมดูขอมูลมาแลว แสดงวามีผูที่สมัครใจ
เป็นทหารเลย ไมนอยแลวเดี๋ยวนี้ เพราะอยางนั้นในทหารอีก 80% เป็นผูสมัครใจเขามาเป็นทหารเลย แลวผาน
การสมัคร แลคัดเลือก เป็นนักเรียนนายสิบ นักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนพยาบาล นักเรียนแพทย์ทหารไดนะ 
ก็บอกกับตํารวจ สตช.ให ปฏิรูปตรงนี้ สวนหนึ่งก็ไปรับมาจากขางนอก สวนหนึ่งก็รับทหาร ไมอยางนั้นก็หนี
ทหาร เพราะก็ไมอยากเป็นอยูแลว เราตองสรางกําลังใจใหเขาซิวาจากนี้ไปมีสิทธิ์ที่จะไปสอบเป็นตํารวจอีกนะ 
โคว์ตาตรงนี้นะ ตองคิดแบบนี้ ครบวงจร ผมก็พูดกับ ผบ.ตํารวจมาแลวก็เห็นดวย จะสักกี่เปอร์เซ็นต์ไมรู ก็
แลวแต เพราะพวกนี้รบเป็นอยูแลวยังไง บางคนก็ไปใตมา อะไรมา 
เรื่องนี้อยาไปปนกับเรื่องคดีความที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเรื่องของคน เป็นเรื่องของคนกลุมหนึ่งซึ่งวุฒิภาวะ
ไมไดหรือเปลาผมก็ไมรู ผมก็สั่งลงโทษขนาดหนัก ไปแลวนะ ผบ.ทบ. รับไปแลว ลงโทษ อยางนี้ไมได มีคนเจ็บ
คนตายไมไดนะ เกินไปนะ ผมก็รับไมได สมัยผมก็หามเหมือนกัน หามมาตลอดนะ แลวแตวาจะเกิดชวงไหน
เทานั้นเองเพราะคนก็เป็นคนนะ วันนี้เราตองดูแลเขาใหดีใหปลอดภัย ใหมีความเป็นอยูที่ดีขึ้น วันนี้ที่หลับที่
นอน อาหารการกิน ก็ตองสมบูรณ์ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนเขาก็สูงขึ้น อยางนอยก็ไมต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํานะ ก็เห็น
ทุกคนก็ไมมีงานทํา หลายคนก็สมัครเขามา ก็มีความสุข สงเงินไปใหพอแม เพราะไมไดไปเที่ยวไหน 
วันนี้สิ่งสําคัญที่อยากคิดตอไปก็คือ ทุกคนอยาไปคิดวาวันนี้ไมสําคัญนะ การเป็นทหาร ความมั่นคงไมสําคัญ ไม
ตองไปรบกับใคร ทานเห็นไหมละ วันนี้การใชจายเรื่องงบปูองกันประเทศของทุกประเทศในอาเซียนนี่เพ่ิมขึ้น
ทุกประเทศเลยนะ เพราะเราถือวาขึ้นนอยกวา ทําไมเขาถึงขึ้นละ แลวไหนบอกจะไมมีอะไรกัน เขาก็ระวังกัน 
เขามีไวเพ่ือไมใหรบกัน ถาตางคนตางมีศักยภาพก็ใกลเคียงกัน โอเค จบ แตถาเมื่อไรที่ไอนี่แข็งแรง ไอนี่ไม
แข็งแรง พอมีความขัดแยงเกิดขึ้น เราก็เสร็จ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไปพิจารณากันเอง ควรจะทําอยางไรนะ 

กําลังสํารองก็สําคัญ ทหารอยางเดียวไมพอหรอก ถารบกันจริงๆนะ ตองมี อส. มีใครละ ชรบ. อรบ. ตอนนี้ก็
เอาไปใชงานที่ใต เขาตรวจตามแนวชายแดน ภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ อีก ยาเสพติด ผูกอการราย การบรรเทา
สาธารณะภัย น้ําทวม ฝนแลว ไฟปุา ชวยหมด ก็ทหารเกาไปนําชาวบานออกมาเพราะเขาเคยฝึกเคยหัดมาแลว 
อยางเชนน้ําทวมใหญปี 54 แลวก็สึนามิปี 47 กลุมแรกที่เขาไปชวยบรรเทาความเดือดรอน สวนหนึ่งคือทหาร
เกณฑ์ จากการคัดเลือกเหลานี้ ทหารในพ้ืนที่ ทองถิ่น แลวก็กําลังสํารองที่ปลดประจําการไปแลว เขาก็รู
อยางไรวาตองดูแลคัดคน คัดแยกคน ปิดกั้นพ้ืนที่ นี่เขาทํา นั่นคือสิ่งที่ดีนะ สิ่งไมดีก็ลงโทษกันไป 
พ.อ.ญ ทักษดา : เรื่องตอไป ในปัจจุบันนี้ ทั้งสื่อมวลชนแลวก็โซเชียลมีเดีย มีความสําคัญกับพ่ีนองประชาชน
มากเลยนะคะ แลวบางทีก็สงผลถึงอิทธิพลความคิดของพ่ีนองประชาชนดวย ทานนายกฯ มีแนวความคิดเรื่อง
นี้อยางไรบางคะ 
นายกรัฐมนตรี : คือผมไดหารือในเวทีระหวางประเทศดวย ผมถามทุกประเทศเลย มีปัญหาไหม มีหมดนะ มี
เรื่องนี้ เรื่องโซเชียลมีเดียนี่ซึ่งมีอิทธิพลสูง เพราะทุกคนงายขึ้น เสพงายขึ้น ตอนนี้ก็กําลังหารือกันอยูวาจะหา
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มาตรการอะไร ไมใชเฉพาะประเทศไทยคิดนะ ผมก็ตองถามเขาดู เขาบอกวาเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นคง 
ประชาชนไมเขาใจหาวารัฐไปแทรกแซง ปิดกั้น ความจริงไมใชเลย ถาไมมีเรื่องไมมีราว เขาจะไปยุงทําไม 
เพียงแตวาเขาตองมีอะไรสักอยางไหม มีขอกําหนดไหม บริษัทที่ใหการบริการเหลานี้ตองรับผิดชอบ ในกรณีที่
เกิดความเสียหายตอประเทศชาติเหลานี้ เพราะทุกอยางไมไดผานผม ผานรัฐบาลนี่นะ มันผานทางบริษัท 
บริษัทที่ใหการบริการทั้งหมด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทุกคนตองเขาใจวาวันนี้ เราประเทศอาเซียน 
หรือประเทศไหนในโลก สวนใหญแลวมาจาก Youtube กับ Google ทํานองนี้นะ ซึ่งเราไปหามเขาไมไดหรอก 
เพราะเป็นกฎหมายระหวางประเทศ 
พ.อ.ญ ทักษดา : ขออนุญาตสอบถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เป็นเรื่องเบาๆ บางคะ ทานนายกฯ เป็นคนที่ทันสมัย 
แลวพ่ีนองประชาชนมองวาทานนี่ใกลชิดกับประชาชน แลวก็ดูละคร ทานเคยแนะนําใหดูละครเกาหลีไปแลว 
ในคราวนี้ ทานนายกฯ มีละครไทย หรือะไรที่อยากจะฝากถึงพ่ีนองประชาชนในชวงนี้บางไหม 
นายกรัฐมนตรี : เดี๋ยวๆ แกกอนไมใชผมชอบดูละคร ผมไมมีเวลาขนาดนั้นหรอก ผมก็เปิดทีวี ขางหนาเป็น
เพ่ือน แลวผมก็คิด ผมก็เขียน ผมก็อานหนังสือไป พอไดยินเสียงแววๆ อะไร มันนาจะดี เงยหนามาดูหนอย วัน
นั้นพอดีเปิดดู เจอเป็นเกาหลีเขามาพอดี ผมก็ดูเขาหนอย ก็ดูดี สิ่งที่ผมบอกไมใชใหไปเชา เขาเรียกอะไร ไปซื้อ
เขามาฉายในประเทศไทย ไมใช ผมใหคิดแบบเขา แลวทําไมเขาคิดไดแบบนั้น ทําไมเขาผูกเรื่องไดแบบนั้น แลว
มาคิดของเรา ผมไดขาวมีคนไปซื้อมาแลวนะ จะมาฉายในประเทศไทย คือไมตองเอาใจผมขนาดนั้นหรอก 
เดี๋ยวคนไทยก็เลยเขาใจกันผิดไปอีก แตไมเป็นไร เพ่ือนเรา เกาหลีเพ่ือนเรา เพ่ือนรักเราตั้งแตอดีต ตั้งแต
สงครามเกาหลี วันนี้ก็ยังเป็นเพ่ือนรักกันอยู ทานประธานาธิบดีเกาหลีกับผมก็เจอกันบอยครั้งในการประชุม 
หลายอยางก็จะมีความรวมมือระหวางกัน วันนี้เศรษฐกิจเราก็เดินทางไปนะ การลงทุน เกาหลี ญี่ปุุน ใครละ 
หลายประเทศ รัสเซีย อินเดีย เดี๋ยวผมก็ตองเดินหมด ทุกประเทศ เพราะเราอิสระ ก็ยินดีนะครับ ถาทานจะซื้อ
มาก็ซื้อมาเถอะ แตผมอยากใหของเราปรับปรุงหนอยสิ ปรับปรุงเรื่องการแตงกาย ปรับปรุงในเรื่องที่มันเป็น
เรื่องของการทะเลาะเบาะแวง เรื่องของครอบครัวโนน ครอบครัวนี้ เรื่องมรดก แลวก็เรื่องอะไรอีกละ เรื่องโปฺๆ 
เปลือยๆ นะ มีทุกเรื่องเลย บางเรื่องก็เยอะที่สุดเลย แลวเสร็จแลวก็ไปสูโนน เรื่องของการจัดนิทรรศการ จัด
งานรถยนต์ จัดโอย มันทําใหสังคมเสื่อมโทรม เด็กก็เลยไมรูวาอะไรถูก ผิด สมัยกอนผมบอกแลววาผูหญิงนี่
ไมใชเขาแตงตัวใหผูชายดูงายๆนะ เขาตองแตงใหสวย แตงใหมิดชิด วันนี้เปิดใหผูชายดู จะไดชอบเรา มันไมใช
หรอกนะ เป็นความชอบผิวเผินมากกวา เพราะฉะนั้นผมวาจะหลอไมหลอ หลอไดก็ดี ไมหลอแตก็มีความดี
ทดแทน ผมวาพอสูกันได แตกอนเขาเรียกอะไรนะ คารมเป็นตอ รูปหลอเป็นรอง วันนี้อยาไปเชื่อคารมนะ เชื่อ
ความดีดีกวานะ โลกวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะ 
ทุกวันจันทร์ วันอังคาร พ่ีนองประชาชนมีเวลาวางประมาณ 1 ชั่วโมง ผมก็เกรงใจ นึกวาเป็นวันศุกร์นะ ก็เป็น
จันทร์ – อังคาร เดี๋ยว 2 ทุมก็เจอของผมอีก วันศุกร์ เดี๋ยวเลนงานผมอีก ก็แนะนําแลวกันนะครับใหพ่ีนอง
ประชาชนนี่มาชมละครโทรทัศน์ สัญชาติไทยเลย เป็นซีรี่ย์นะ ใชคําหนักไปหรือเปลาไมรู สัญชาติไทย คนไทย
ทํานะ เป็นซีรี่ย์ชุดที่เรียกวา เรื่องเจาเวหา ผมก็เห็นโฆษณาแปฺบๆ นะ เดี๋ยวจะลองดูเหมือนกัน หาเวลาวางๆ 
แบงเป็น 3 ตอน รูซะดวยนี่ คือเขาสรุปมาใหผมดูวามีอะไรบางใหผมมาพูดโฆษณาใหเขาหนอย แบงเป็น 3 
ตอนนะเจาเวหา คือฝั่งน้ํา จรดฝั่งฟูา เป็นทหารเรือ ดูนาดูนะ เป็นทหารเรือใชไหม ไมมีทหารบกเลยในนั้น มี
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พิชิตแดนใจ แลวก็ผูครองฟูา อันนี้ดูทาง TRUE For You ใชไหม ชอง 24 ใชไหม ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับ
สรางสรรค์สังคม ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ แลวก็ดีตอทุกสาขาอาชีพนะ ขอบคุณผูอํานวยการสราง ผู
กํากับ นักแสดง ทีมงานที่สรางผลงานที่มีคุณภาพ สูสายตาคนไทย อยากใหสรางเยอะๆ นะ ความรักชาติ 
ความเสียสละ ความอดทน ซื่อสัตย์เหลานี้ตองสรางในใจคนไทยใหได โดยเฉพาะอยางยิ่งในเด็กนะ เด็กเล็กที่ยัง
บริสุทธิ์อยูทั้งหมด 
นอกนั้นผมคงตอบไปหมดแลว เรื่องความมั่นคงตอบไปแลว ที่อยากจะถามเราอีกเรื่องที่บอกเราไวจะถามเร า
นะ ก็เราเตรียมความพรอมเราใหไดแลวกัน ทั้งคน เครื่องมือ เทคโนโลยี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับงบประมาณที่มีอยู 
ขึ้นอยูกับแผนการพัฒนากองทัพ ไมใชวันนี้นึกจะซื้ออะไรก็ซื้อได ไมใช เขาวางแผนเป็น 10 ปี ไดเงินเมื่อไรก็ทํา
เมื่อนั้น พอไดเมื่อไรเมื่อนั้น กวาจะซื้อไดอีก 5 ปีถึงจะมา รุนใหมมาใหมอีกแลว ก็ไมทัน พอไมทันขึ้นมาก็
เสียหาย แลวก็สิ้นเปลือง วันหนาก็แพงขึ้นไปอีก เราไมตองการของที่ดีที่สุด แพงที่สุด เอาที่มาตรฐานใชได 
รับรองมาตรฐานได แลวก็มีใชในตางประเทศ มีนอยก็ใชนอยสิ ตองมีภูมิคุมกันที่ดี อย างไรก็ตองมี เพราะรอบ
บานเขามีหมด ไมไดไปแขงขันกับเขา แขงไมไดหรอกเรายังไมพรอม แตเรามีใหใกลเคียงเขาก็พอแลว เราไมได
เอาไวรบกันนี่ ตอนนี้ทําหลายเลมแลว 

ดานสังคมหรือสังคมเก่ียวกับการศึกษา ตองสอนใหคนคิดเป็น คิดเป็นขบวนการ คิดใหเป็นวิสัยทัศน์ คิดแตตน
จนจบใหเป็นนะ ไมใชคิดแตตอนตนปัญหา แลวตอนจบตองการอะไร แลววันนี้ไมรูเรื่องเลย พูดกันทุกวัน เป็น
อยางนี้หมด ผมไมอยากจะวา หลักการรู วิชาการรู แตถามวาทํายังไง ไมรูเหมือนกัน ผมดันคิดจะทํา ก็พอจะมี
ทางออกใหทําไดบาง แตผมเกงไมเทาทาน ถาทานเอาความรูที่ทานมี เอาวิชาการที่ทานมี มาผสมกับผม มา
ชวยผมสิ แลวก็อยาขัดแยงกันมากนัก ทุกคนถาไมทําตามตัวเองนะเลิกหมด ไมได ตองเอาสิ่งที่ 10 คนมาคุย 
10 คนมีเรื่องโตกันอยู 3 เรื่อง เอา 3 เรื่องออกมาทํากอน นี่ 10 คนเลือกไมตรงกัน ก็เอาเรื่องของเราเป็นหลัก 
เรื่องคนอ่ืนเอาไวกอน ก็ไปไมไดหมด ทุกเรื่องเหมือนปฏิรูปนะ วันนี้มีตั้งเป็นรอยเรื่อง หลายวาระดวยกัน 
เพราะฉะนั้นอะไรที่ทําไดทํากอน อะไรที่ขัดแยงมากๆ ถาบังคับมันก็ทําไมไดอยูดี เพราะวันหนาก็ขัดแยงอีก ใช
กฎหมายหรือ ก็วันนี้คนเชื่อกฎหมายเยอะไหมละ วันนี้กฎหมายประกาศไปโครม ก็ยังทําอยูเลย แลวคนเหลานี้
หรือทําใหประเทศชาติปลอดภัย ไมรูพวกไหน ไปดูเอาเอง 

เรื่องกฎหมาย ออกกฎหมายมาเยอะนะ กฎหมายการคา กฎหมายความมั่นคง กฎหมายอํานวยความเป็นธรรม 
กฎหมายคนจน อานดูบางนะ ไมอยางนั้นทานไมรูหรอกวามีอะไรบาง กองทุนยุติธรรม แกปัญหางาชาง ปัญหา
คามนุษย์ IUU ICAO ที่ผานมาไมคอยสนใจ ไมรูวาเพราะอะไรนะ ก็ใหเจาหนาที่ทําไป ทําก็ได ไมทําก็ได พอ
วันนี้ พอมีเรื่องมาบอกโทษขาราชการ ขาราชการเขาเสียใจนะ ผมบอกให วันนี้ผมใหกําลังใจเขาอยู 

เรื่องตางประเทศ ทําอยางไรจะใหเขายอมรับเรา วันนี้ผมคิดวาผมทําไดระดับหนึ่ง ใหเขายอมรับวาเรากําลัง
พัฒนาประเทศ กําลังปฏิรูปประเทศ ผูนําหลายประเทศใหกําลังใจผมวายินดี แลวก็เห็นความกาวหนาของ
รัฐบาลเราในปัจจุบัน มีความกาวหนาในหลายๆ เรื่องดวยกัน ก็ขอเป็นกําลังใจให และรูวาเป็นงานที่ยาก เป็น
งานที่ยากและมีปัญหาที่ทับซอนมายาวนาน นี่ผูนําประเทศเขาพูดนะ เขาเห็นผมทํานี่ เขาบอกวาเออก็มี
ความกาวหนา ก็ขอใหรักษาเสถียรภาพรัฐบาล รักษาเสถียรภาพประเทศใหไดแบบนี้ ใหสงบแบบนี้ ไมมีการ
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ประทวง อะไรทํานองนี้ แลวไปสูการเลือกตั้งที่ไดรัฐบาลที่ดีมา เขาก็คาดหวังเหมือนเราเหมือนกันนะ แตของ
เรานี่ ตางประเทศเขาก็บอกวา ผมอธิบายเขานะบอกวาเราเปิดเวทีทีไรทะเลาะกันทุกที เพราะทุกคนไมยอมกัน 
เขาก็บอกวาแปลกเหมือนกันนะ หลายเรื่องที่ผมเลาใหเขาฟัง ตรงหองนี้แหละ มันเกิดอะไรแปลกๆ บานเรานี่ 
เขาบอกวายังเกิดอีกหรือ ยังมีหรือแบบนี้ เขาไมเขาใจ จะเกิดขึ้นไดอยางไร มีการใชอาวุธปืน M16 ใชระเบิด 
หรือเผาศาลากลาง มีหรือ หรือทําลายการประชุมอาเซียน มีหรือ ไมมีทั้งนั้นแหละ คนทําก็อางวา พวกตอตาน 
ตอตาน กฎหมายเขาตอตานไดไหมเลา เขาประทวงไดไหม เวลาตัวเองประทวง เขาก็ประทวงก็เหมือนกัน
แหละ แถมอาวุธเขาไปอีก ก็ชุดเดิมนี่แหละ อีกพวกก็ตองหามาปูองกันตัว ก็ไปทั้งคู วันหนาก็เป็นอะไรเขาเรียก
อะไร การจลาจล 
อีกไมกี่วันนี้ก็จะหยุดพนวันหยุดสงกรานต์แลวใชไหม ฝากความคิดถึงหรือ คิดถึงอยูแลว ประชาชนนะ ทุกวัน 
ทุกคืน 24 ชั่วโมง คิดงานทั้งวัน คิดงานสั่งงานจนบางคนเขาเบื่อผมแยอยูแลวนี่ ตอนนี้ขาราชการเขาก็เบื่อๆ 
เหมือนกัน แตเขาก็ตองทําแหละ ผมขอรองเขาทําใหประชาชน 
ขอบคุณทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยในชวงสงกรานต์นะครับ ขาราชการขอบคุณในวันนี้ ในวันหนา ขอบคุณในปีเกา
ไทย ปีใหมไทย ขอความรวมมือไดไหม อวยพรปีใหมไทยนะครับ ขอใหทุกคนมีความสุข ความเจริญ ความ
ปลอดภัย มีความรักความสามัคคี แลวก็อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ เดชะ
พระบารมีแผไพศาล ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดโปรดดล
บันดาล พระราชทานพรใหกับประชาชนทุกคน ที่เป็นคนไทย สัญชาติไทยทั้งหมด ทั้งชายหญิง เด็กเล็ก คนชรา
ทั้งหมด ทั้งเกือบ 70 ลานคน มีความสุข และมีความสบายใจ แลวก็ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีรายไดที่
มั่นคงยั่งยืนตอไปในอนาคต จากการวางพ้ืนฐานของพวกเราที่วางใหนะครับ ขอขอบคุณนะครับ 
พ.อ.ญ ทักษดา : ขอขอบคุณทานนายกฯ นะคะที่ใหความกระจางวาทางรัฐบาลกําลังทําอะไรอยู แลวมีแผนที่
จะดําเนินการตอไปอยางไรแลวก็หวังวารายการในวันนี้จะใหพ่ีนองประชาชนเขาใจเรามากขึ้นคะ กราบ
ขอบพระคุณคะ 
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