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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ท่ี  ๑๕ มกราคม 2559 เวลา 20.15 น. 

   วันนี้อยากจะกล่าวอะไรจากใจของนายกรัฐมนตรีหน่อย ในฐานะนายกรัฐมนตรีด้วย เป็นหัวหน้า คสช .ด้วย 
อยากให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์บ้านเมือง ก็อยากให้พ่ีน้องประชาชนที่เคารพทุกท่าน ผมอยากจะสร้างความ
เข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ เรื่องส าคัญก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญที่ก าลังร่างอยู่ ต้องมีการลงมติ  การท าประชามติ มันจะ
ผ่านหรือไม่ผ่าน มันจะน าไปสู่การเลือกต้ังที่ถูกต้องและยุติธรรม หรือว่าจะท าให้บ้านเมืองสงบสุข มีรัฐบาลที่มี
ธรรมาภิบาลหรือเปล่า ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เพราะมันเป็นอนาคต แต่วันนี้เราจะร่วมกันสร้างอนาคตเหล่านั้นได้
อย่างไร เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจ ทุกคน ให้ไปในหนทางเดียวกัน  
       เรื่องแรกก็คือ ประชาชน นักการเมือง ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ เอกชน ข้าราชการ เอ็นจีโอ หรือนัก
สิทธิมนุษยชนต่างๆ หลายกลุ่มหลายฝ่ายด้วยกัน ทุกคนต้องรับรู้ว่าปัญหาของประเทศอยู่ตรงไหน ทั้ง 6 กลุ่ม
นะครับ อย่าเพ่ิงไปมองอย่างอ่ืน มองในประเทศเราก่อน นะว่าทุกอย่างมีปัญหามากหมดเลย ทุกปัญหามีความ
เชื่อมโยงกันหมด แก้อย่างหนึ่ง โยงอีกอย่างหนึ่ง ไปหลายอย่างด้วย หลายเรื่องกฎหมายไม่ทันสมัย กฎหมายก็
ยังไม่มี เหล่านี้ท าให้การแก้ปัญหาช้าลง ช้ามาก จนหลายคนไม่เข้าใจว่า มันท าหรือยัง ยังไม่ท า แต่ไอ้ที่เขาท า  
แล้วไม่ค่อยฟังไอ้ที่ไม่ท าทวงทุกวันและไม่ลงมือด้วย 
        เพราะฉะนั้น ประชาชนควรจะทราบปัญหาอะไร ที่ท าให้ประเทศเรามันเจริญเติบโตได้ช้า ขาดความ
เข้มแข็งทุกมิติ และท าให้เรามีขีดความสามารถในการแข่งขันน้อย รายได้ในประเทศน้อย มันจึงเป็นเหตุผลใน
การที่ปฏิรูปด้านต่างๆ 11 ด้าน ตามที่เราก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับ อาจจะมากกว่า 11 ด้านก็ได้ มันอยู่ 
ในเรื่อง 11 ไง เรื่องอ่ืนๆ ใครเสนอมาเสนออ่ืนๆ ตรงนู้นโน้น 

        ต่อไปเรื่องปัญหาความเหลื่อมล้ าในการด ารงชีพ อาชีพ รายได้ การเกษตร และการส่งออกลดลง ต้นทุน
การผลิตสูง น่าจะเป็นสาเหตุที่ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมามีปัญหา และเราไม่สามารถน างบประมาณ
ไปพัฒนาประเทศด้านอ่ืนอย่างเพียงพอ  เช่น การลงทุน การสาธารณูปโภคต่างๆ เหล่านี้ หรือท าให้โครงสร้าง  
เศรษฐกิจข้างล่างเข้มแข็ง แจกเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยให้ชาวไร่ชาวนา  มันไม่มีหมดหรอก   เพราะติดกับ
รายได้ที่ไม่เพียงพอ วันนี้เราท าได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้ว ประชาชนก็มีหนี้สินล้นพ้นตัวอีก หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่พวก
เราต้องคิด เห็นใจเขาบ้าง ผมก าลังเข้ามาแก้ให้ 

       เรื่องต่อไปคือ เรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน ถ้าหากว่าเราไม่มีธรรมาภิบาลต่อไป ไม่เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจจากประชาชน ประชาชนไม่พอใจ ทุกฝ่ายก็วุ่นวายสับสน ขาดการบูรณาการ การจัดท าแผนงาน
โครงการที่ซ้ าซ้อนกัน ขาดการเสนอเริ่มต้นกระบวนการงบประมาณประจ าปีจ าเป็นต้องก าหนดให้ชัดเจนใน
กฎหมายใหม่หรือในรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้มีการบริหารงานข้าม
กระทรวง ข้ามหน่วยงานในขีดอันเดียวกัน ที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจับต้องได้ เช่น 
การบริหารจัดการน้ า การจัดที่ดินการเกษตร อุตสาหกรรม สาธารณูปโภคพ้ืนฐานเหล่านี้เป็นปัญหาส าคัญของ
ประเทศได้ประโยชน์ทั้งสิ้น 

       เรื่องที่ห้า เรื่องการพัฒนาตนเอง การเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองยังน้อยอยู่ นักการเมือง ข้าราชการ 
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทุ่มเทเสียสละ ค านึงถึงส่วนรวมคือ ประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงต้อง  
ทุ่มเทช่วงนี้ 

        เรื่องที่หก คือ เรื่องการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องต่อไปคือ การที่ หากเรามุ่งหวัง
แต่เพียงงานการเมืองอย่างเดียวก็เป็นปัญหาอีก ที่ผ่านมาก็มีทั้งดีและไม่ดี ที่ไม่ดีก็พยายามจะแบ่งฝักแบ่งฝ่าย
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พยายามแบ่งประชาชนตามกลุ่มอาชีพ เป็นหลายกลุ่มหลายฝ่ายให้ง่ายต่อการสร้างผลประโยชน์ทางการเมือง
ด้วย สร้างคะแนนเสียงที่ดีเขาก็มี ก็น าส่วนที่ ดีมาผสมผเสกันไปก็ดีหมด อย่าไปน าสิ่งที่ไม่ดีมาผสมผเสก็ยิ่งไม่  
ดีกว่า 

       รัฐบาลจะท าอย่างนั้น อยากให้ทุกคนร่วมแก้ปัญหาให้หมด คนไทยทุกคน ฝ่ายการเมืองอาจจะมองว่ามัน
ยากเกินไป อาจจะมีผลในอนาคต ผมขอร้องท่าน อย่าคิดอย่างนั้น วันหน้าท่านจะได้รับความเชิดชูในเกียรติยศ
ชื่อเสียงของท่าน ไม่ใช่คนมาโจมตีท่าน ผมก็รักท่านอยู่ เพราะการเมืองก็คือการเมือง ผมเข้าใจ แต่อย่างไรต้อง
เอาประเทศมาก่อน วันนี้ถ้าหากว่าการแข่งขันทางการเมืองมันสูงมากเกินไป เอาชนะกันทุกอย่ าง ประชาชน
กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง มันก็จะเกิดความแตกแยกกันเข้าไปอีก อันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าเราท ากันต่อไปนะ 
รัฐบาลที่เป็นธรรมาภิบาลมันจะต้องค านึงถึงเสียงส่วนใหญ่ ถูกต้อง แต่จะต้องดูแลคนส่วนน้อยด้วยอย่างไร 
ไม่ได้ดูแลเฉพาะที่เป็นฐานการเมือง มันต้องดูแลประชาชนทุกระดับให้ทั่วถึง ทั้งรายได้สูง กลาง น้อย ให้เท่า
เทียม มากน้อยตามความจ าเป็น 
       ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชน มันต้องดูว่า มันจะแค่ไหนอย่างไร เม่ือไหร่ โดยที่ไม่ไปสร้าง
ความขัดแย้ง สร้างความชักช้า ท าโครงการอะไรก็ไม่ได้ ที่ มันเป็นเพ่ือส่วนรวม ในเ รื่องของการบริหารการ
แผ่นดินทุกคนต้องเข้าใจว่ามีการบริหารการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น วันนี้ เวลามันจะท า
ให้เกิดความสอดคล้อง มีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน แผนงานโครงการเม่ือวานมันก็มาจากอัฐยายขนมยาย ก็
เก็บจากภาษีทั้งหมด ภาษีท้องถิ่น ภาษีการค้า ภาษีนิติบุคคล เหล่านี้มันผสมผเสเป็นงบประมาณประเทศ ส่วน
หนึ่งก็ใช้ในท้องถิ่น ส่วนหนึ่งก็รัฐบาลเอามาปรับเฉลี่ย เกลี่ยให้ แต่โครงการมันต้องสอดคล้องกัน ใหญ่ กลาง 
เล็ก ใกล้ๆ ประชาชน อบต.เข้าไปดู ไม่พอก็ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ลงไปช่วย มันก็เหมือนการสอดประสาน
งบประมาณ แผนงาน ให้เต็มพ้ืนที่ ปีนี้ได้เท่านี้ก่อน ปีหน้าก็ไปต่อที่มันขาด มันจะได้เสร็จเป็นพ้ืนที่ แต่นี่ไม่
เสร็จสักอัน เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีการพัฒนาการ 
       ในเรื่องของการพัฒนาการศึกษา เป็นปัจจัยส าคัญในเรื่องของการเรียนรู้ ความคิด ที่ มีเหตุมีผลต่อเนื่อง 
เพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจค าว่าหลักการ เหตุผล ไม่เข้าใจปัญหา ไม่เข้าใจกฎหมาย ทุกคนจะท าตามใจชอบ ถือ
ว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นใหญ่ เหล่านี้ มันท าให้ปัญหามาก เราเป็นรัฐเดียวนะ ทางพฤตินัยและนิติ
นัย เพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณที่จะแยกเป็นอิสระเป็นพ้ืนที่ กระจายอ านาจเต็มๆ สุดๆ มันท าไม่ได้
หรอก เพราะงบประมาณที่เก็บได้มันไม่เท่ากัน ภาษีแต่ละท้องที่ มันไม่เท่ากัน ส่วนหนึ่งก็ต้องมาใช้ส่วนรวม 
เฉลี่ย แบ่งปันไปที่อ่ืนเขาด้วย ส่วนหนึ่งก็ใช้ในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       เพราะฉะนั้น มันต้องช่วยกัน หารือกัน วันนี้ เราก็มีกลไกในการบูรณาการระดับประชารัฐอยู่แล้ว 
นายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. แล้วแต่ แล้วก็ไปผู้ว่าฯ จังหวัด ก็ว่าไป ให้มันสอดคล้องกันทั้งโครงการเล็ก 
โครงการกลาง โครงการใหญ่ งบประมาณมาจากไหน ยังไง ถ้าคิดอย่างนี้ มันจบ งานเดียวกัน ข้างล่างก็
ประสานกัน เอางบมาช่วยกัน ข้างบนก็ช่วยกันคิด ช่วยกันก าหนดนโยบาย เสร็จแล้วงบประมาณก็ลงมา
สอดแทรก อย่างนี้มันจบแน่นอน วันนี้มันไม่จบสักอย่าง พอถามว่าระบบน้ า เป็นยังไง ก็ไม่จบอีก การส่งน้ า ก็   
ไม่จบ การระบายน้ าไม่จบอีก ไม่จบซักอย่าง และท ายังไงกันต่อไป วันนี้   เราจะวางพ้ืนฐานให้ตามโรดแมปของ
เรานะครับ ทั้งบน กลาง ล่าง ประชารัฐ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตรงกับปัญหา มีการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ห่วงโซ่มูลค่า โดยให้เกิดความเข้มแข็งจากภายในชุมชน ไปสู่จังหวัดภูมิภาค ผมต้องการให้ 
4 ภูมิภาคแข็งแรง และวันนี้ มีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก และอาจมีตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วย ทั้งหมดจะแข็งแรงได้อย่างไร แลกเปลี่ยนค้าขายเชื่อมโยงได้อย่างไร ไหนจะผลิต ไหนจะแปรรูป ไหนจะ
ส่งออก ไม่ออก อะไรก็แล้วแต่ ให้มันสร้าง ห่วงโซ่มูลค่าให้ได้ ด้วยการสร้างนวัตกรรมเพราะฉะนั้น ถ้าเราท าใ ห้
ภูมิภาคทั้งหมดเข้มแข็ง ในตัวของตัวเอง วันหน้าไปสู่ที่จะต้องมีรายได้เก็บภาษีที่ มันใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้น 
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มันไม่เท่ากัน และมันท าอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้น ขอให้ช่วยกันนะครับ ถ้าไม่เข้มแข็ง มีเกษตรอย่างเดียว ไม่มี
เกษตรนวัตกรรมเลย ไม่มีโครงสร้างขนาดเล็กเลย ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม และรายได้จะมาจากไหน จะรอ
ผลผลิตออกมาทั้งปีเหรอ หรือ 4 เดือนออกที 6 เดือนออกที เป็นหนี้ เป็นสินระหว่างนั้น ใช้เงินอะไร 
เพราะฉะนั้น ถ้ามีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมาบ้าง ก็ลูกหลานจะได้ช่วยหาเงินเลี้ยงพ่อ เลี้ยงลูก ในช่วงที่รอผลิตผล
ก าลังออก แปลงเกษตรปลูกพืชให้มันหลายชนิดเข้ามา เป็นเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชเสริม การท าปศุสัตว์
เพ่ิม อะไรเหล่านี้ มีทุกอย่างให้เป็นแบบทั้งหมด แต่ไม่เอา ไม่ท ากัน เอาง่ายๆ ท าแล้วก็รัฐพยุงราคาขายให้ได้ 
แต่ภาระอยู่ที่ไหนไม่รู้ อันนี้ไม่ได้ อันตรายนะครับ เพราะฉะนั้น หลักการต่อให้ดี ยังไงก็ตาม ประชาธิปไตยดี
ยังไงก็ตาม ถ้าประชาชนในพ้ืนที่ยังไม่มีความพร้อม ไม่เข้มแข็งเพียงพอ อันตรายมากนะครับ อันนี้  เรียนให้
ทราบเฉยๆ ให้รู้ปัญหาทุกมิติ คิดในภาพกว้าง อย่าคิดเฉพาะตัวเอง ชุมชนตัวเอง ไม่ได้ ต้องขับเคลื่อนไป
ด้วยกัน ขึ้นอยู่กับประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ท่านเป็นคนเลือก ใครละ เป็นเรื่องรัฐบาล เป็นส่วนผู้ก า กับดูแล
ข้าราชการ มันต่อเนื่องกันแบบนี้ อยู่คนใดคนหนึ่งไม่ได้อยู่แล้ว 

       เรื่องการปรองดองสมานฉันท์ วันนี้ก็เริ่มเปิดประเด็นอีกแล้ว ผมบอกเสมอว่าต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ
กฎหมาย สิ่งแรกก็คือการปรองดองต้องเกิดจากใจของท่านเอง ไม่เอาพวกเอาฝ่าย ไม่เอาตัวตน ไม่เอาการเมือง 
ไม่ต้องมาบังคับให้รัฐบาล คสช.ท าให้มันเกิดขึ้น ตราบใดที่รัฐบาล และ คสช.ยังไม่เห็นการพัฒนาจาก
นักการเมือง กลุ่มการเมือง ที่แสดงให้เห็นว่าถ้าท าเรื่องการปรองดองแล้วมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์โดยชัดเจน ข อให้
ทุกคนไปปรับปรุงตัวเองด้วย ถ้าหากปรองดองให้ทั้งหมดทีเดียวก็ต้องไปเริ่มต้นให้ได้ 

       เรื่องการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมือง รัฐบาล คสช.ท าทุกอย่างที่ เกิดความขัดแย้ง มันจะต้องลดความ
ขัดแย้งก่อน มันถึงจะเริ่มสู่การปรองดอง จะไปนิรโทษฯ หรืออะไรก็แล้วแต่กฎหมายว่าไป เป็นเรื่องของคนทั้ง
ประเทศ เรื่องรัฐธรรมนูญ คนทั้งประเทศ ต้องออกมาแสดง ลงประชามติ ต้องมาเลือกต้ังทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการ
เลือกต้ัง มิฉะนั้นจะเสียหาย มันก็เหมือนเดิม ฉะนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเออ อะไรมีปัญหา ทะเลาะกัน
เม่ือไหร่ ก็ตาม รัฐบาล นายกฯ หัวหน้า คสช.ใช้อ านาจมาตรา 44 แก้ปัญหาทุกอย่าง แล้วไอ้ข้างล่างที่ไม่สงบ
ท าไง สรุปที่ท่านทะเลาะกันทั้งหมดมันกลับมาทะเลาะกับผมคนเดียวได้ไหมเล่า มันไม่เกิดขึ้นแน่นอน ฉะนั้น
ใครก็ตามที่ยังมีความคิดสุดโต่ง มีตัวตน จะถูกไม่ถูก จะเจตนาไม่เจตนา แต่ถ้ามันไม่เคารพกฎหมายมันก็ไป
ไม่ได้อยู่ 

       เรื่องศาสนาวันนี้ก็เริ่มขัดแย้งกันอีกแล้ว ก็กล่าวหาว่า ข้างนี้ข้างนู้น ผมไม่สนใจ เพราะผมเป็นชาวพุทธ 
ผมเคารพในพระสงฆ์เสมอมา ค าสอนของพระพุทธเจ้าเสมอมา ผมไม่ได้สนใจผู้น าแต่ละฝ่ายว่าเป็นใคร ทุกคนก็
อาจจะมีความปรารถนาดี แต่อย่าลืมว่าเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ในสมัยก่อนจ าได้ไหม เขารบกันเรื่องศาสนา
เยอะแยะนะ สงครามศาสนา ตายหมดทั้งประเทศ 
       รัฐบาลเป็นห่วงเรื่องนี้ ผมเป็นห่วงประชาชนที่ให้ความเคารพนับถือ ภายใต้แกนน าของแต่ละฝ่าย
มากกว่า ใครผิดใครถูก ผมยังไม่กล่าวถึงตรงนั้น เพราะฉะนั้นไปหาทางออกให้ได้ อย่าคงใช้อารมณ์ ความรู้สึก 
กฎหมายอยู่ตรงไหนไม่รู้ อีกพวกบอกผมต้องรีบท า อีกพวกบอกท าแล้วท า ท าไม ไม่โปร่งใส ไม่อะไรบ้าง แล้ว
ผมจะไปทางไหน ผมต้องการความสงบสุขของบ้านเมือง ต้องการ ด ารงความศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาพุทธ แล้ว
พระสงฆ์ ขอร้องเถอะ วันนี้หยุดเถอะ อย่าทะเลาะกันเลย อะไรเป็นกิจของสงฆ์ ของฆราวาสแยกกันให้ออก 
ต่างคนต่างฝ่ายต้องหาทางออกให้ได้ อย่าให้เสื่อมความนับถือ มัวหมอง ความรู้ ด้านกฎหมาย เคารพการ
ปกครองของคณะสงฆ์ด้วยนะครับ 
       เรื่องใครจะท าผิดท าถูกไปหาวิธีการมา ไปหาข้อยุติมา อย่ากล่าวอ้างไปเรื่อย ๆ นะครับ เพร าะกฎหมาย
มันมีอยู่ ถ้าเราไม่ท าตามกฎหมาย มันก็ไม่ได้อีก จะท ายังไง ไม่ให้ทะเลาะกัน วันเวลาที่เหมาะสม เป็นเรื่องของ
รัฐบาล ด าเนินการเอง ไม่ต้องมาบังคับผม ไม่ง้ันก็ทุกเรื่อง ไม่รู้ใครก็แล้วแต่ วางระเบิดเวลา เอาไว้ทุกที่ ทุก
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เรื่อง ทุกงาน ให้ คสช. ให้รัฐบาล เหยียบกับระเบิดทุกวัน มันจะปฏิรูปได้อย่างไร จะแก้ปัญหาประเทศได้
อย่างไร 
       เรื่องการทูลเกล้า ฯ อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ อย่าเพ่ิงพูดกัน เอาดูวันเวลาที่เหมาะสม จะแจ้ง วันเวลา ให้ท่าน
ได้ก่อน ผมไม่ได้เข้าข้างใคร 
       ต่อไปเรื่องความสงบสุข อย่าเลยครับ อย่าแบ่งฝ่ายทุกเรื่อง เรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่องการเมือง เรื่องรัฐบาล 
มันเป็นฝ่ายได้หมดเลย ถ้าเป็นฝ่ายที่ร่วมกันท าความดี เห็นต่างร่วมกัน แก้ปัญหา มันอยู่ กันได้หมดครับ แต่ถ้า
เห็นต่างน าพาทะเลาะกันไปทุกเรื่อง คสช. มันจะไปท าอะไรได้ ให้ประเทศ 
       สื่อส าคัญ ผมไม่อยากต าหนิใคร ส่วนใหญ่ ความขัดแย้ง อาจเจตนา ไม่เจตนา รู้ตัวหรือไม่ก็ตาม วันนี้ ต้อง
รู้ตัวตลอด ให้ทุกผ่านเรียนรู้ ไม่ใช่เสนอแต่ความแตกแยก ความขัดแย้งทุกวัน ๆ ตัวใหญ่ ๆ หน้าปก หน้าแรก 
พาดหัว ทุกวันแล้วมันจะไปมีความสุขได้อย่างไร เปิดมาก็ไม่มีความสุขแล้ว ไม่อยากอ่าน เปิดมามีแต่ฆ่ากัน ตี
กัน พวกนี้ไปอยู่ข้างในเรื่องส าคัญไม่พูด เรื่องปัญหาประเทศไม่พูด ไม่แสดง ไม่เน้น เรื่อง... ผมไม่อยากพูด เรื่อง
ส าคัญ ทุกวันนี้ ผมไม่รู้ประเทศไทย อะไรส าคัญแล้ว แยกไม่ออกกันแล้ว 
       เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่มีปัญหาอยู่วันนี้ ไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องวิธีการ ด้วยหลักการ ด้วยไม่เคยท า 
หรือมันยากเกินไปที่จะท าความเข้าใจ ค่อยๆ สิครับ ค่อยๆ ฟังแล้วค่อยๆ เอามาใคร่ครวญ คนที่มีความรู้สูง 
นักวิชาการ ครู อะไรก็แล้วแต่ที่ฉลาด ที่ว่าฉลาดน่ะ ฟังที่พูดแล้วไปคิดดู คิ ดทบทวนว่ามันยากไหมที่ผมพูด 
ท่านไม่เคยคิดอะไรเลย ท่านบอกผมพูดเยอะ ให้ฟังก็ไม่ฟัง แล้วท่านก็มาติโน่นตินี่ตลอดเวลา ถามว่าท่านเคย
ท าไหม ท่านก็ไม่เคยท าอีก ก็ช่วยกันสิครับ เก่งทุกคนนั่นล่ะ ท าไมเราไม่ใช้ความเก่งมาเสริมกันล่ะ ผมใช้ความ
เด็ดขาดของผม ใช้การน าแบบทหารของผม มันจะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ ท่านก็เอาวิชาการมาเสริมผม เอาความรู้
ของท่าน ไม่ใช่มาติติง หาว่าทหารไม่มีความรู้ ไม่มีความรู้มันจะอยู่ได้ถึงวันนี้เหรอ ประเทศนี้ มันพังมาต้ังแต่ 2 
ปีที่แล้ว อย่าหาว่าผมมาทวงบุญคุณอีกล่ะ 

       ในเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจ เรื่องยาง เละไปหมด ท าอะไรก็ผิดหมด รัฐมนตรีเกษตรฯ ก็เต็มที่ 
รัฐมนตรีพาณิชย์ก็เต็มที่ อุตสาหกรรมก็เต็มที่ เพียงแต่ว่าผมต้องมาขับเคลื่อนแนวใหม่ มันต้องใช้เวลา ให้เขามา
เปลี่ยน ให้เขาสร้างความเข้มแข็ง ให้เขาเข้าใจที่ผมสั่งก่อน แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ วันนี้ มันก็ยังมีปัญ หาอยู่  ช้า
บ้างอะไรบ้าง แต่ไม่ได้ช้าที่ข้าราชการ ไม่ได้ช้าที่รัฐบาล มันช้าที่ข้างล่างด้วย ก็คือเกษตรกร ประชาชน ไม่ค่อย
ร่วมมือ ไม่ชอบจัดระเบียบ ไม่ชอบ หาว่าใช้การปกครอง ผมไม่ได้ปกครองทางทหารกับท่านเลยนะ เพียงแต่
ขอให้ท่านไปขึ้นทะเบียนให้ได้ วันนี้จ่ายเงิน 1,500 จ่ายไม่ได้ เพราะอะไรล่ะ จดทะเบียนไว้ 4 แสน ที่เหลือไม่
จด ไอ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็มีส่วนหนึ่ง ไอ้ที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย ก็มีส่วน เนี่ยมันยากไหมในการบริหาร
ราชการ ให้เวลาเขาสิครับ พอเขาท าผิดมาก็ทุจริตอีก ท่านต้องร่วมมือกับผม นี่ เขาเรียกว่าการจัดกลุ่มให้ได้  
บูรณาการให้ได้ จ่ายเงินให้ได้ วันหน้าส่งเสริมให้ได้ มันก็เป็นพวกๆ ไป วันนี้ เละไปหมด ใช้เงินบานปลายไป
หมด ทุกเรื่อง เพราะมันไม่ชัดเจน มันเป็นผลงานของใครไว้ล่ะ ผมไม่รู้เหมือนกัน ผมต้องมาแก้ทุกอย่างต้ังแต่
ต้นเลย เวลาจ ากัดด้วย พยายามท าให้เสร็จเร็วๆ เล็ก-ง่าย ก็ท าให้เร็ว กลางๆ ก็เริ่มท าให้ จะท าต่อไปภายใน 5 
ปี 10 ปี ถ้าอันไหนปัญหาใหญ่ๆ ที่มันต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ภายนอก โลก ปัจจัยภายนอกด้วย ก็ไปปรับได้
ตลอดเวลา ปรับ strategy ปรับยุทธศาสตร์ ได้ตลอดเวลา ทุก 20 ปี ทุก 5 ปี ก็ประเมินได้นี่นา ไม่อยากให้ทุก
คนเอาแต่ใจ อยากได้ อยากมี แต่ไม่ร่วมมือ มันได้ไหมล่ะ แล้วก็ไม่ช่วยกันสร้างความเข้าใจ สร้างความขัดแย้ง 
ไม่มีการปฏิรูปตนเอง เศรษฐกิจก็ไม่เข้าใจเข้าไปใหญ่ หน่วยงาน หรือธุรกิจตัวเองก็จะหาก าไรให้มากที่สุด ใน
เวลานี้ พอรายได้มันตกทั้งหมด ตนต้องพัฒนาให้รายได้สูงขึ้นกว่าคนอ่ืนให้ได้ มันก็เดือดร้อนคนอ่ืนไปหมด ท า
ยังไงจะครอบครองธุรกิจให้ได้ ท ายังไงจะเสียสละให้ประเทศชาติให้ได้ มันจะแบ่งเบาภาระรัฐบาลไปได้เยอะ 
เวลา นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา นักเรียน ครู ต้องช่วยกันนะครับ ปฏิรูปตัวเอง ปฏิรูปการสอน การปฏิบัติตาม
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ค าสอน ไม่ใช่เน้นปริญญา และไม่มีงานท า รัฐบาลเดือดร้อนอีก ต้องปรับตัวเองให้ได้นะครับ ส่วนการปลูกฝัง
เด็ก เยาวชน นิสิตนักศึกษา ถ้าเราเน้นเรื่องการประกอบอาชีพ เรื่องการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกต้อง มันไปได้หมด 
วันหน้าก็เราก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่เข้มแข็ง 
       วันนี้ รู้สึกจะบางที่ บางอาจารย์ สอนเรื่องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตยอยู่นั่นแหละ ขัดแย้ง ต้องคิดเห็น
ต่างทุกเรื่อง ผมไม่ได้บอกว่าเห็นต่างไม่ได้ แต่มันต้องร่วมมือซิครับ มันเห็นต่างทุกเรื่องเลย มันจะไปยังไง อย่า
ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือทางการเมือง นักศึกษารู้เปล่าว่าตัวเองเป็นเครื่องมือเขา หรือด้วยเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม 
มันไม่ได้เป็นได้ตายเวลานี้หรอกนะ ตัวท่านจะตายเอง ติดคุกเอง และไม่มีอนาคต มาโทษผมอีก กฎหมายเขามี
ไว้ท าไม เขามีไว้จับใครซักคน โดยที่ มันเลือกจับได้เหรอ เลือกขังคนได้เหรอ ด้วยความเท่าเทียมไง 
       เพราะฉะนั้น อย่าให้ประเทศเสียหาย กฎหมายเสียหาย คุณธรรมเสียหายด้วยอะไร ด้วยการสร้างความ
ไม่เท่าเทียมด้วยอะไร แล้วโยนความผิดมาให้รัฐบาล คสช. รู้อยู่ท าอะไรอยู่ เพราะฉะนั้น ต้องอาศัยเวลานะครับ 
มีคุณธรรมทุกคน สร้างจริยธรรม มีวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งหมด ผมอยากขอร้องพวกท่าน ใจผมเองตอนนี้นะ ทุ ก
วันนอนไม่หลับอยู่แล้ว คิดทุกวัน รัฐมนตรีก็นอนไม่หลับ แถมจะมีคนไล่รัฐมนตรีผมอีก ไม่ต้องไล่หรอกครับ พอ
ถึงเวลาเขาไปทั้งหมดแหละ เขาท าเหน็ดเหนื่อยแสนเข็ญมา ข้าราชการเขาก าลังปรับตัวอยู่  ไอ้นี่ไล่ออก มันก็
ต้องไล่ย้อนนะ หลายไล่แหละ ไล่ 20 ปีแล้วด้วย ไม่ได้หรอกครับวันนี้ต้องลืมของเก่า เริ่มต้นอนาคตใหม่ให้ได้ 
วันนี้เราจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคข้างหน้าร่วมกันไปให้ได้ ด้วยเราเป็นคนไทยทุกคน เราต้องค านึงในศักด์ิศรีของ
ประเทศ ของความเป็นคน ของความเป็นมนุษย์ ถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะรัก จะไปให้ต่างประเทศเขารักเหรอ 
ไม่มีหรอกเราต้องรักกันเองให้ได้ก่อนท่านจะไปสร้างให้คนอ่ืนเขารักท่านมันไม่มีหรอก 
       ฉะนั้นอยากจะเรียนสุดท้ายอีกครั้งว่า ช่วยตัดสินใจให้ผมหน่อยว่า ที่ผมเข้ามา ผมตัดสินใจถูกหรือผิด 
แล้วก็มันจะส าเร็จหรือเปล่า มันจะเสียของหรือเปล่า เพราะผมไม่ใช่คนเดียวนะ มันก็ควรจะช่วยกัน และอีกอัน
ก็คือว่า จะให้ผมท าแบบง่ายไหม แบบง่ายก็รอเวลาเลือกต้ังไปแล้วกัน ไม่ท าต้องท าอะไรทั้งสิ้น ก็ประท้วงกันไป 
เอาเงินให้ไป หยุดนะ เอาเงินไป ไอ้นี่มาหยุดนะ เอาเงินไป เงินหมดช่างมัน แล้ววันหน้ามาไม่มีเงิน เดือดร้อน
อีก ผมก็โดนด่าตามหลังอีกทุกที ผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ตอนนี้ เพ่ืออนาคตประเทศชาติ ด้วยความห่วงใย 
และด้วยความต้ังใจ ขอให้ดูแลคณะรัฐมนตรีผมด้วย รัฐมนตรีด้วย อยากจะพูดเล่นๆนะ แหย่ให้สบายใจ หาว่า
ผมเครียด ถ้ามันมีปัญหามาก รัฐมนตรีผมมีปัญหามาก ตอนนี้ผมก็ยังไม่ปลดใครออกหรอก ผมจะเสนอต้ัง
รัฐมนตรีพร้อมกับเป็นรองรัฐมนตรีทั้งหมดเลยได้ไหม เป็นรองรัฐมนตรีทั้งหมดเลย เพราะท างานหนักไ ง ใจผม
แบบนั้น แต่มันท าไม่ได้อยู่แล้ว ท่านก็ติติงทุกเรื่อง ปัญหามันเกิดมาร้อยปี ชาติหนึ่งแล้ว ไอ้เฉพาะที่แก้วันนี้นะ 
วันก่อน ครม.พูดกันว่าไงรู้ไหม บอกว่า ผมได้สั่งการไปแล้วประมาณ 15,000 กว่าเรื่อง ผมก็ย้อนถามกลับไป
แล้วมันเสร็จสักก่ีเรื่อง เขาบอกประมาณสัก 50 เรื่อง ก็หัวเราะกัน ผมบอก ที่ผมสั่ง ผมสั่งเผื่อชาติหน้าไว้ด้วย 
จะเสร็จหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ไอ้ชาติแรกนี่ยังไม่เสร็จเลย ทะเลาะกันอยู่ 50 เรื่องที่ว่า ก็มีปัญหาตามมาอีกร้อย
เรื่อง จะเสร็จเม่ือไหร่ ทุกอย่างมันแก้ปัญหาด้วยคนทุกคน ด้วยใจ ด้วยความร่วมมือ ด้วยจิ ตส านึก เลิกเถอะ
ครับ สร้างปัญหากัน สู้รบกันไปมันไม่เกิดประโยชน์ มันก็เอากันตายอยู่อย่างนี้  กฎหมายเขาตัดสินยังไงว่า
ตามนั้น 
       ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ  วันนี้เป็นค าพูดจากใจผม ก็ทนหน่อยแล้วกัน สวัสดีครับ  


