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พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ
ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 20.15 น. 

ร้อยตรีหญิง ปริยา เนตรวิเชียร  เปิดรายการ 

สวัสดีคํะ ต๎อนรับทุกทํานเข๎าสูํรายการ  “คืนความสุขให๎คนในชาติ” วันนี้ดิฉัน ร๎อยตรีหญิง ปริยา 
เนตรวิเชียร ได๎รับเกียรติให๎ทําหน๎าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะ เชํนเคยนะคะในทุกคืนวันศุกร์แบบนี้ เราจะ
ได๎รับเกียรติจากทํานนายกรัฐมนตรี  และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
มาพบ แล๎วก็พูดคุยกับพี่น๎องประชาชนนะคะ เพ่ือจะได๎รับทราบถึงการดําเนินนโยบายตําง ๆ ของรัฐบาล แล๎ว
ก็ คสช. ตลอดจนการฝากข๎อหํวงใยมายังพ่ีน๎องประชาชนคนไทยด๎วย ทํานให๎เกียรติมาอยูํกับเราในค่ําคืนนี้แล๎ว
นะคะ สวัสดีทํานนายกฯ คํะ  

ถาม : เพ่ิงจะผํานพ๎นเทศกาลสงกรานต์มานะคะ ก็เป็นชํวงเวลาที่คนไทยมีความสุข ปีนี้นี่เรารณรงค์ให๎เลํนน้ํา
สงกรานต์กันอยํางรู๎คุณคํา เพราะวําเราประสบปัญหาภัยแล๎งด๎วย ก็ได๎รับความรํวมมืออยํางดีนะคะ ทําน  
นายกฯ ในหลายพื้นท่ี มีเรื่องดี ๆ เกิดข้ึนมากมายในชํวงสงกรานต์ที่ทํานอยากจะพูดถึงในวันนี้บ๎างไหมคะ  

นรม. : เรื่องดี ๆ ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งหลาย ๆ พ้ืนที่ ก็นํากลับมา มาเริ่มต๎นหรือมาทํา
สืบสานตํอในปัจจุบันเพราะที่ผํานมาผมรู๎สึกเป็นหํวงเพราะหายไปเยอะ เป็นการสงกรานต์สนุกสนานกันอยําง
เดียว ลืมความเป็นไทย ปีนี้ต๎องขอบคุณนะครับทั้งข๎าราชการ ทั้งประชาชนทุกภาคสํวน  ชํวยกันสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ในวันนี้ มีการแตํงไทย แล๎วก็มีประเพณีเกําแกํโบราณมาเลํนกัน แล๎วก็ประหยัดน้ําด๎วย นี่เป็นสิ่ง
ที่ผมชื่นชมนะครับ แล๎วผมก็เลยเกิดความคิดวําปีนี้ ผมกําหนดให๎เป็นปีแหํงการสืบสานวัฒนธรรมไทย         
ในหลาย ๆ ด๎านนะครับ  ไมํวําจะแตํงกายไทย อาหารไทย หรือประเพณีไทยตําง ๆ ก็ต๎องรื้อฟ้ืนกลับมาให๎หมด 
พร๎อมกัน วันนี้ก็ ผมก็ให๎มีการประสานเชื่อมโยงกับอาเซียนด๎วย จะเห็นวําจะมีการแสดงอะไรตําง ๆ เข๎ามา 
ในชํวงหลังจากนี้ ไปแล๎ว ฉลอง 234 ปีกรุงเทพมหานครด๎วยวําจะมีรามายะ หรือรามเกียรติ เรานี่แหละ หลาย
ประเทศมาแสดงรํวมนะครับ ให๎เห็นความแตกตํางกันบ๎าง มาจากพ้ืนฐานเดียวกันทั้งสิ้น  

คราวนี้สิ่งที่สอง ที่ผมยินดีอีกอันคือวําน๎องเมย์  ผมคิดวําทุกคนในชาตินี่ดีใจกับผมด๎วยหมด ทุก
คนถ๎าได๎ดูรายการจะเห็นวํา กวําจะได๎ทั้ง 3 แชมป์นี่ ด๎วยความยากลําบาก 3 รายการเป็นมือหนึ่งของโลก 
สหพันธ์แบตมินตันโลก แล๎วก็ท้ัง 3 อยํางนี่  อาทิตย์ติดกัน ซึ่งยากที่จะทําได๎ในห๎วงเวลาจํากัด เวลานี้ ก็ขอเป็น
กําลังใจ เมื่อวานก็ได๎มาพบกัน ผมก็เตือนเขาให๎รักษาสุขภาพ หาเวลาพักผํอน ฝึกซ๎อมฝีมือตํอไป แตํเราก็ไมํ
อยากไปกดดันเขา เราก็บอกวําขอให๎เขาทําหน๎าที่ของเขาให๎ดีที่สุด จะชนะหรือแพ๎ยังไงคนไทยก็เป็นกําลังใจอยูํ
แล๎ว นายกฯ ให๎กําลังใจอยูํแล๎ว เขาก็สบายใจขึ้น 

อันที่สองก็คือวําเขาต๎องเรียนหนังสือ อนาคต ความม่ันคง เขาก็ต๎องเรียน ต๎องศึกษา เขาก็ใกล๎จะ
จบแล๎ว แล๎วสิ่งที่ประทับใจอีกอันก็ คือ วําเวลาไปตํางประเทศผมเห็นแล๎ว เขาก็มีการไหว๎ การแสดงน้ําใจ
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นักกีฬา ชํวยเหลือ ถูพ้ืนสนาม เขาทําหมด แล๎วก็กราบขอบคุณกรรมการ เวลาตีแบ็ตไปใสํคูํตํอสู๎ เขาก็ขอโทษ
อะไรทํานองนี้ ผมวําเป็นตัวอยํางที่ดี แล๎วความหวังของเขาก็คือการไปแขํงขันกีฬาโอลิมปิก กรุงริโอเดอจาเนโร 
ที่บราซิลในเดือนสิงหาคมนี้  แล๎วเมื่อวานก็เป็นหํวงอีกนิดหนึ่งเหมือนกัน เขาต๎องรักษาแชมป์เดือนเมษายน 
วันที่ประมาณสัก 25 เดินทางไป 26 -27 แขํงขัน รักษาแชมป์อาเซียน ซึ่งจะต๎องรักษาให๎ได๎ แตํผมไมํกดดัน 
บอกน๎องเขาไว๎แล๎ววํา ทําให๎ดีที่สุดแล๎วกัน คนไทยเป็นกําลังใจเสมอ  

ถาม : เมื่อวานนี้ทํานนายกเองก็ได๎รํวมตีแบตมินตัน กับน๎องเมย์ตอนนี้เป็นมือวางอันดับ 1 ของโลกแล๎วนะ 
อยํางเป็นทางการนะคะ 

มาถึงอีก 1 เรื่องที่เพ่ิงเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผํานมาแล๎วก็เรื่องนี้เองทํานนายกฯ ก็หํวงคนไทยที่อยูํ
ในพ้ืนที่ ณ ขณะนั้น ก็คือเหตุแผํนดินไหวที่ญี่ปุุน แล๎วก็ เอกวาดอร์ ทํานพูดเสมอวํา เราจะต๎องเข๎มแข็งไป
ด๎วยกัน หรือวํา Stronger together 2 ประเทศนี้เขาก็เป็นมิตรประเทศของเรา กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทํา
อยากจะพูดอะไรในประเด็นนี้ในวันนี้บ๎างคะ  

นรม. : ประเด็นแรกของผมเอง ในนามของนายกรัฐมนตรีไทยและประเทศไทย ประชาชนคนไทยก็ต๎องแสดง
ความเสียใจ มีการบาดเจ็บ เสียชีวิตมีความเสียหายมากพอสมควร ผมได๎แตํให๎กําลังใจ ในขณะนี้ และบทบาท
รัฐบาลไทยก็ต๎องเข๎มแข็งในการที่จะแสดงความเต็มใจจริงใจพร๎อมจะชํวยเหลือ ในทุกมิตินะครับ เราก็ได๎
บริจาคเงินชํวยไปขั้นต๎นแล๎ว ตามระเบียบของเรานะครับแล๎วก็ได๎สอบถามวํา ประเด็นใดๆที่ต๎องการทางการ
ไทยก็พร๎อมจะให๎ ก็มีการติดตํอระหวํางกัน สิ่งสําคัญก็คือต๎องขอบคุณกระทรวงการตํางประเทศ ที่เข๎มแข็งดี 
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์ ผมก็ตรวจสอบแล๎ววํา ทางสถานทูต ก็ดําเนินการอยํางเข๎มแข็ง จัดทําแผนงานการ
ติดตํอที่รวมพลอะไรตําง ๆ  เหลํานี้ นี่เป็นตัวอยํางที่ดี ในตํางประเทศ  ในประเทศก็เหมือนกัน คาดหวังให๎ทํา
แบบนี้ทุกอยํางต๎องมีแผนปฏิบัติการเชิงรุก มีแผนลํวงหน๎าให๎ประชาชนเข๎าใจ ประเทศไทยโชคดีที่เราไมํมีภัย
พิบัติแบบนี้ ของเราก็มีภัยแล๎ง มีดินถลํมบ๎าง น้ําทํวมอะไรบ๎าง พายุฤดูร๎อน ผมวําเป็นโชคดีแล๎ว เราก็ต๎องใช๎
ความโชคดีนี่ไปเผื่อแผํน้ําใจให๎คนอื่นเขา แล๎วเราก็ศึกษาเขาไว๎ เผื่อวันหน๎าโลกเปลี่ยนแปลง พร๎อมจะเกิดที่ไหน
ก็ได๎ ประเทศไทยต๎องเตรียมความพร๎อม ทุกอยํางอยูํที่การเตรียมการ อยูํที่แผนเผชิญเหตุ แล๎วมาตรการลด
ความเสี่ยงในสถานการณ์ปกติ ไมํใชํ วันนี้เราต๎องระวังเรื่องพายุฤดูร๎อนไง ในอีกไมํกี่เดือนข๎างหน๎านี่ ฝนก็
อาจจะตกมากขึ้น ๆ พร๎อมลมแรงใชํไหม เพราะฉะนั้น ปูายโฆษณา หลังคาบ๎าน ต๎องดูแลทั้งหมด วันนี้ต๎อง
เตรียมการไว๎แล๎ว ผมสั่งการไปแล๎ว   

ถาม : ทางภาคเหนือ ภาคอีสานเองโดยเฉพาะอยํางยิ่งที่จะเกิดกันบํอยสําหรับภัยฤดูร๎อน อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง
ของความเป็นอยูํของพ่ีน๎องประชาชน เรื่องนี้ทํานนายกให๎ความสําคัญมาก เป็น อันดับต๎น ๆ มาโดยตลอด ได๎
จัดให๎ทั้งรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 ทําน มีพ้ืนที่ตรวจราชการลงพ้ืนที่ไปรับฟังปัญหา ทํานเองก็มีตารางที่จะลง
พ้ืนที่ไปพบปะที่น๎องประชาชนด๎วย “ศูนย์ดํารงธรรม”  เป็นสัญญาลักษณ์ที่สําคัญมากของรัฐบาล แล๎วก็ คสช. 
ผํานมาเกือบจะ 2 ปีแล๎วนะคะ การดําเนินงานเป็นยังไงบ๎าง ชํวยเหลือพ่ีน๎องประชาชนได๎มากแคํไหน 
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นรม. : คือเริ่มแรกผมก็มีความคิดวําเราจะรับรู๎ความเดือดร๎อนของพ่ีน๎องประชาชนได๎อยํางไรใชํไหม ผมก็คิดใน
ด๎านของประชาชน เพราะที่ผํานมามักจะมีข๎อร๎องเรียนตามสถานีวิทยุบ๎าง หนังสือ พิมพ์บ๎าง หรือวํา โทรทัศน์
บ๎าง ใชํไหม ผมก็เอ๏ะ ทํายังไงเขาจะเปิดชํองทางสื่อสารระหวํางเรากับเขาให๎ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
นายกรัฐมนตรีก็นึกถึงวําจะใช๎ที่ไหนดี ก็ปรากฏวํามีเรื่องศูนย์ดํารงธรรมอยูํแล๎ว ผมก็พัฒนาศูนย์ดํารงธรรม
ขึ้นมา ให๎เป็นศูนย์บริการประชาชนทั้งหมดไมํวําจะร๎องทุกข์ แจ๎งเบาะแส นักทํองเที่ยวอะไรก็แล๎วแตํนี่ทําได๎
หมด แล๎วก็ปัญหาตําง ๆ ที่จะให๎รัฐบาลแก๎ไข เราทํามาตั้งแตํตอนนั้น 2 ปีมาแล๎วนะ ในสํวนของการร๎องทุกข์ 
แจ๎งเบาะแส สายดํวน  1567 มีตลอด 24 ชั่วโมง อีก เพราะงั้นจะมี 2 ชํองทาง ทางโทรศัพท์ก็ได๎ ทางศูนย์
ดํารงธรรมก็ได๎ วันนี้ก็มีทั่วประเทศ สถิติการใช๎การบริการตั้งแตํ กรกฎาคม 2557 ถึง 2559 นี่ 1 ปี 7 เดือน 2 
ล๎าน 6 แสนราย คือ 2 ล๎าน 6 แสน เรื่อง ดําเนินการไปแล๎วเสร็จร๎อยละ 97 ถือวําประสบความสําเร็จ 
ประชาชนมีความพึงพอใจ แตํปัญหาหลัก ๆ ใหญํ ๆ นี่ติดข๎อกฎหมาย ติดด๎วยหลักการ เหตุผลตําง ๆ ซึ่ง
อาจจะไมเํข๎าใจกันในบางเรื่อง แล๎วใช๎เวลา การแก๎ไขก็ขอให๎พ่ีน๎องใจเย็น ๆ นิดหนึ่ง เชํน ปัญหาเรื่องที่ดิน เรื่อง
การออกเอกสารสิทธิ์ เหลํานี้บางที่ติดขัดข๎อกฎหมาย บางอยํางใช๎หลักการพิจาณาด๎านใดด๎านหนึ่งไมํได๎ เพราะ
ต๎องเริ่มต๎นด๎วยกฎหมายทั้งสิ้น  ถ๎าเราไปแก๎อยํางอ่ืนสั่งการไปโดยที่ไมํอยูํในกรอบของกฎหมายจะวุํนวายใน
ภายหน๎า ปัญหาหนึ่งอาจจะจบ แตํจะมีปัญหาอื่นตามมา เราไมํต๎องการให๎เกิดอยํางนั้น  

  เป็นสิ่งที่ผมคาดหวัง แล๎วคิดวําประชาชนทุกคนก็คาดหวัง เมื่อกี้ผมลืมไปนิดหนึ่งก็คือวํา 
นอกจากศูนย์ดํารงธรรมที่คํานึงถึงภาคประชาชนแล๎ว ที่ใกล๎ชิดกับผู๎วําฯ กับนายอําเภอ อะไรตําง ๆ จะได๎แก๎ไข
ในสํวนของรัฐได๎ ในอันที่สองก็คือ ต๎องมองในแงํเศรษฐกิจด๎วย ผมก็ได๎ตั้งศูนย์ One Stop Services ขึ้นมา ให๎
การบริการเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการติดตํอ การลงทุนข๎อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียบกติกาใหมํที่เราออกไป
แล๎วทั้งหมดจะมีอยูํที ่OSS นี่ One Stop Services นี่ อันนั้นก็คือเรื่องของธุรกิจ 

 เรื่องตํอไปก็คือในสํวนของ เทศกาลสงกรานต์ 10 - 18  9 วัน ใชํไหม มีการให๎การบริการ
ประชาชนทั้งหมด  1 แสน 3 หมื่นราย  ผมถือวําก็โอเค อยํางน๎อยก็เป็นการสร๎างการเรียนรู๎ สร๎างความรํวมมือ 
สร๎างความเช๎าใจ ความเป็นหํวงรัฐบาล ผมหํวงอยูํเรื่องเดียว เรื่องการใช๎รถใช๎ถนน ยังไงก็ไมํวําจะมีกฎหมาย มี
เจ๎าหน๎าที่มากสักเทําไร ผมคิดวําแก๎ไมํได๎มากเพราะแก๎ที่ปลายเหตุ ต๎นเหตุอยูํที่จิตสํานึก อยูํที่คนไทยทุกคนนี่
ต๎องรํวมกัน เริ่มจากครอบครัว ใชํไหม สถาบันครอบครัวต๎องเตือนลูกหลานในการใช๎รถใช๎ถนน พํอแมํก็ 
ระมัดระวังในการขับรถ ใชํไหม พอสูญเสียขึ้นมา ทุกคนแทนที่จะมีความสุข 5 วันที่หยุดใชํไหม สงกรานต์
ทั้งหมดก็ 9 วัน หรือเปลําเมื่อก้ี ก็ต๎องมาเสียใจยังไง ต๎องมาจัดงานศพ ต๎องมารักษาพยาบาลแทน ผมวําเป็นสิ่ง
ที่สูญเสียมากกวําอยํางอ่ืน ผมไมํเสียดายถ๎าจะใช๎งบประมาณในการทําอะไรตําง ๆ ตามเกี่ยวกับเรื่องการจราจร 
แตํทําไมํได๎ ไมํได๎ทั้งหมดหรอก การแก๎ปัญหาอยูํที่คนเทํานั้นเอง จิตสํานึก ต๎องชํวยกัน วันนี้เรื่องอะไร เด็กแว๎น
อีกใชํไหม ก็เดือดร๎อนอีกวันนี้ก็ หยุดไปทีหนึ่งแล๎ว มาใหมํอีกแล๎ว แล๎ววันนี้ก็อะไร เอาเถิดเจ๎าลํอกับเจ๎าหน๎าที่
ตํารวจ ทุกวันนี้ เตือนแล๎วเตือนอีก เสร็จแล๎วเดี๋ยวกฎหมายก็ต๎องแรงขึ้น  การใช๎กฎหมายแรงขึ้นทุกอยําง ๆ 
วันหน๎าก็ดื้อ ดื้อยา วันนี้ก็ดื้อยา ดื้อมานานแล๎วด๎วย เพราะวําอะไร เพราะที่ผํานมา การบังคับใช๎กฎหมายนี่ไมํ
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คํอยกระทําได๎อยํางเพียงพอ จะด๎วยเหตุผลอะไรก็แล๎วแตํ วันนี้กําลังทําเรื่องเหลํานี้อยูํ กฎหมายต๎องเป็น
กฎหมายถ๎ากฎหมายแล๎วทุกคนเชื่อฟัง ไมํทํา ไมํฝืนก็ไมํมีเรื่อง ทุกเรื่อง ต๎องเริ่มต๎นด๎วยกฎหมายกํอน 

ถาม : ทํานนายกฯ เองเป็นนักคิดนักปฏิบัติ หลาย ๆ คนก็ชื่นชมทํานแบบนั้นนะคะ แตํในขณะเดียวกันการ
ให๎บริการอยํางความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับศูนย์ดํารงธรรมที่ผํานมา ทําให๎ทํานมีแนวคิดวําการบริการภาครัฐ
สําหรับประชาชนในอนาคตข๎างหน๎าจะต๎องดีขึ้นกวํานี้อีกไหมคะ 

นรม. : สถิติการใช๎โทรศัพท์นี่ของคนไทยนี่ จํานวนเครื่องโทรศัพท์มากกวําคนไทยทั้งประเทศอีก โดยประมาณ 
92 ล๎านหมายเลข  คนไทยมีประมาณเกือบ 70 ล๎าน 67 ล๎านกวํา ๆ ตัวเลขทางการ สูงกวําจํานวนประชากร 
135% เพราะฉะนั้นทําอยํางไร 92 ล๎านเลขหมายนี้จะเกิดประโยชน์ในการรํวมกันพัฒนาบ๎านเมือง รักษาความ
สงบเรียบร๎อย รักษาความปลอดภัย  แล๎ววันนี้มียอดผู๎ใช๎ การบริการอินเตอร์เน็ตผํานมือถือนี้ 56 ล๎านราย 
มากกวํา 50% ของมือถือ ที่เป็น Smart Phone การบริการ คราวนี้เราต๎องสร๎างการรับรู๎ในหลายมิติ ด๎วยการ 
พัฒนาการทํางานหลายด๎านระบบ Application SPOND บนมือถือนี่ 
สําคัญ download  ทั้ง App Store ของ IOS ของ  i-Phone  และ Google play ของ Android เขา คือพวก 
Samsung  อันนี้ผมเปิดข้ึนมา เพราะวําต๎องการรับแจ๎งเรื่องราว มี Sticker  ออกมา ข๎อความบ๎าง โทรคุยกับ
เจ๎าหน๎าที่โดยตรงก็ได๎ แตํขอร๎องแล๎วกัน โทรมาแล๎วอยํากวนเจ๎าหน๎าที่ สํวนใหญํพอเปิดปั๊บ เจ๎าหน๎าที่ บางทีก็
โทรคุยกับเจ๎าหน๎าที่บ๎างอะไรอยํางนี้ มันเสียเวลา หงุดหงิดกันเปลํา ๆ ก็สามารถติดตํอได๎ อันนี้เราเปิดให๎ใช๎
บริการกันแล๎วนะครับ 

ถาม : เรื่องของเทคโนโลยี นี่คนไทยก็ชอบอยูํแล๎วนะคะ แล๎วยิ่งรักความสะดวกสบายแบบนี้ด๎วย ลําสุดกับการ
เปิดตัว Gov Channel คํะ ทํานนายกรัฐมนตรีมีการเปิดบริการที่เรียกวําตํอเนื่องมาเรื่อย ๆ  ลําสุดตอนนี้มี
บริการอะไรบ๎างให๎กับพ่ีน๎องประชาชน จะมีอะไรคะ  

นรม. : เอาอยํางนี้กํอน ในเรื่องของ ดิจิตอล เรามองแล๎ววํา วันนี้เราต๎องลดภาระของรัฐลง เจ๎าหน๎าที่ การ
ให๎บริการตําง เราก็ไปสูํการเป็น e-Government ในทางอิเล็คโทรนิค การให๎บริการ มีหลายชํองทางด๎วยกัน 
เรื่องธุรกิจ เรื่องของการให๎ข๎อมูล การประสานรายะเอียดตําง  ๆ มีหมด คราวนี้ก็เป็นกังวลวําเขาจะรู๎การ
ทํางานของรัฐบาลได๎อยํางไร วันนี้เราก็เปิดการบริการ GOV Channel มาแล๎ว ก็จะเป็นระบบศูนย์กลางในการ
บริการภาครัฐสําหรับประชาชน ที่ เรียกวํา GOV Channel เป็นชํองทางเข๎าถึงข๎อมูลและบริการสําหรับ
ประชาชนทุกเรื่องจะมี ผมก็บอกให๎แยกเป็นกลุํม ๆ ได๎หรือไมํ  เดิมบางทีเข๎ามาทั้งหมดแล๎วคนก็เปิดไป เปิดไป
บางทีก็เวียนหัวเหมือนกัน มันยาว ก็สามารถเปิดตั้งแตํ Layer ที่ 1 ไป พวกนี้เกษตรกรใชํไหม พวกนี้พวกทํา
อาชีพอ่ืนใชํไหม เขาเจาะกันได๎เลยวําอยากรู๎อะไรตรงนั้น กระทรวงตําง ๆ เขาทําอะไรกัน อันนี้เปิดไปแล๎ว ก็
ให๎บริการใน 3 รูปแบบด๎วยกัน ไมํวําจะเป็นเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นในมือถือ แล๎วก็ในตู๎  KIOS ที่ทําไปแล๎ว 
เปิดตัวไปแล๎วนี่ วันนี้ก็ยังไมํครบจังหวัดเลยก็ต๎องขยายไปให๎ครบ 
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ในสํวนอีกอันหนึ่งก็คือ ศูนย์กลางแอปพลิเคชั่นภาครัฐ ที่เรียกวํา  “จี อี ซี” (GAC : 
Government Application Center) แล๎วก็ระบบแจ๎งข๎อมูลขําวสารภาครัฐ (G-News) เปิดตัวใหมํวันนี้ ก็คือ
เรื่อง ระบบภาษีไปไหน เพราะวําวันนี้บ๎านเมืองเรานี่มีปัญหาอันแรกที่สุดก็คือ ความไว๎เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
ความโปรํงใสอะไรตําง ๆ เพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ คสช. พยายามทําเต็มที่ให๎ทุกคนสบายใจ เพราะฉะนั้นคําวํา
ระบบภาษีไปไหน ถ๎าเปิดเข๎าไปดูในชํองทางอันนี้ จะเห็นวํางบประมาณรัฐมีเทําไรในแตํละปี ปี 2558 , 2559  
แล๎วเอาไปใช๎ตรงไหนบ๎าง แล๎วก็มีโครงการตําง ๆ ที่ไหนบ๎าง ราคาเทําไร มูลคําเทําไร ก็เป็นประโยชน์กับ
ประชาชนในการเข๎าไปรํวมตรวจสอบ อันที่ 1 อันที่ 2 เป็นประโยชน์ตํอการเตรียมการของพวกที่จะต๎องไป
ประมูล ไปแขํงขันโดยเสรี จะได๎เลิกการทุจริต คอรัปชั่นกัน อันนี้เป็นไปตาม พรบ. ขําวสาร  พรบ. อํานวย
ความสะดวก ที่รัฐบาลนี้ออกเหมือนกัน เพราะเราไมํได๎มีอะไรที่เป็นนัยยะข๎างในของเราเลย เปิดเผยได๎
ทั้งหมด   

    ในสํวนของตู๎ Kiosk ประชาชนสามารถเอาบัตรประชาชนใบเดียว เสียบเข๎าไป ก็จะมีการให๎
การบริการสุขภาพบ๎าง การตรวจสอบการนัด ๆ มีได๎หมด ลองใช๎ดูแล๎วกัน แรก ๆ อาจจะติดขัดบ๎างหรือเปลํา
ไมํทราบ เพราะคนมาก ตั้ง 60 กวําล๎าน การทําอะไรตําง ๆ  ถ๎าประเทศเราไมํใชํประเทศเล็ก ๆ ถ๎าถือวําเทียบ
กับประเทศอ่ืน บางคนบอกประเทศไทยทําไมไมํพัฒนาเลย เอาประเทศที่พัฒนา เขาเล็กวําเรา คนน๎อยกวําเรา 
แล๎วเขาคุณภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขาดีกวํามานานแล๎ว เราสู๎เขาไมํได๎ เราต๎องเรํงตรงนี้ ผมถึงบอกวํา
เรื่องนี้สําคัญ เพราะฉะนั้นจะทําได๎อยํางไรบอกกันไมํมีทางรู๎เรื่อง ก็ต๎องให๎เขาเรียนรู๎ด๎วยทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ถาม : ขอเจาะจงในสํวนของข๎าราชการไทยบ๎างนะคะ เพราะเห็นในตํางประเทศหรือแม๎แตํในภาพยนตร์เอง ก็
มีตัวอยํางให๎เราเห็น เป็นลักษณะของการสื่อสารเฉพาะทางในวงราชการ ทํานนายกฯ คะ เพ่ือรักษาความลับ 
ความมั่นคงของชาติ  แตํวําประเทศไทยที่ผํานมาเรายังไมํมีนะคะ ก็เลยทําให๎ข๎าราชการไทยต๎องไปใช๎บริการ
ของภาคเอกชน และมักจะเป็นภาคเอกชนในตํางประเทศ ก็เสี่ยงอีกที่ข๎อมูลจะรั่วไหลไปกระทบกับความมั่นคง 
ความฝันของข๎าราชการไทยจะเป็นจริงได๎หรือไมํ จะเกิดขึ้นในบ๎านเราเองไหมคะ 

นรม. : ตอนนี้อยากจะบอกวําเกิดแล๎ว คือ G-Chat ไง G-Chat คือชํองทางติดตํอสื่อสารสําหรับหนํวยงาน
ภาครัฐ ระหวํางกันทีเรียกวํา G-Chat  คือทุกหนํวยงานภาครัฐสามารถติดตํอกันได๎ ในชํองทางนี้ แล๎วก็มีระบบ
รักษาความปลอดภัย เป็นระบบสื่อสารแบบ On line  หนํวยงานรัฐด๎วยกันเอง สามารถประชุมได๎ อะไรก็ได๎
สํงผํานถึงกันก็ได๎ อันนี้จะเป็นประโยชน์กับการบูรณาการ หลักการของผมคือการบูรณาการทั้งแผนงาน 
งบประมาณ ในกลุํมงานท่ีเป็นกิจกรรมเดียวกัน เชํน น้ําหลายกระทรวง เชํน ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานหลาย
กระทรวงไมํใชํถนนคือถนน ไมํใชํ ถนนต๎องพูดถึงที่ดิน การบริหารจัดการที่ดินข๎างทาง การจัดสรร วางผังเมือง 
เยอะแยะไปหมด ต๎องคุยกันหลายกระทรวง ที่ผํานมาจะเป็นกระทรวง ๆ แล๎วเอากิจกรรมยํอย ๆ มาทํากัน 
แล๎วใช๎งบประมาณของแตํละกระทรวง วันนี้ไมํได๎แล๎ว เราต๎องแก๎ไขทั้งหมด จะได๎เกิด Mass ขึ้นมา ในการเป็น
ผลผลิต อันนี้ก็คล๎าย ๆ Application LINE  แตํมีระบบรักษาความปลอดภัยของข๎อมูล เป็นทั้ง ห๎องสนทนา
สํวนตัว เป็นกลุํมได๎ ประชุมทางไกลได๎ Video callได๎ สามารถระบุพิกัดตําแหนํง ได๎ด๎วย (Location 
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Sharing) อันนี้ให๎สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เรียกวํา “อีจีเอ” เปิดให๎บริการแล๎ว 
เมื่อวันอังคาร ผมเป็นคนเปิดเอง แล๎วได๎สั่งการให๎หนํวยราชการ เข๎ามาใช๎บริการ ในเรื่องนี้ด๎วย  

ถาม : เป็นฝันของข๎าราชการไทยที่เป็นจริง ตอนนี้เริ่มดําเนินการแล๎ว มาถึงประเด็นเศรษฐกิจ ทํานายกฯ คะ 
ตอนนี้เราก็ยังอยูํในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอยูํ แตํวําลําสุดนี่ก็มีการประชุมคณะกรรมการ สานพลังประชารัฐ 
เมื่อวันจันทร์ที่ผํานมา ความรํวมมือในการทํางานของรัฐบาล กับภาคเอกชน ที่ขันอาสาเข๎ามาจะวางรากฐาน
พัฒนาเศรษฐกิจ เลยมีคําใหมํที่ตอนนี้คนไทยอาจจะยังไมํคุ๎นหู แตํเชื่อวําในอนาคตจะติดปากกันมากขึ้น ก็
คือ “ประเทศไทย 4.0” ทํานนายกฯ อธิบายหนํอยคํะวํา 4.0  คืออะไรคํะ? 

นรม. : คงต๎องย๎อนกลับไป 1.0 กํอน คือประเทศไทยมีการพัฒนาตามหลัก 3 ยุค มาแล๎ว สังคมแรก ๆ 
สมัยกํอน ๆ นี้ หลายสิบปีมาแล๎วเป็นสังคมเกษตรกรรม บ๎านเมืองเป็นเกษตรกรรม แล๎วใช๎แรงงานอยํางเดียว
ยังไง ใช๎เกษตรกรออกแรง ทําไรํทํานาอะไรทํานองนี้ พอ Thailand 2.0 เริ่มมีภาคอุตสาหกรรมเข๎ามาแล๎ว เข๎า
มาอาจจะเป็นอุตสาหกรรมเบาบ๎าง อะไรบ๎าง อันนี้ก็เอาเครื่องจักรมาชํวยงาน มาชํวยงานเกษตรกร หรือ
แรงงาน พอมาอีกชํวงหนึ่ง Thailand 3.0 ไปสูํการมีอุตสาหกรรมหนักเข๎ามา มีการลงทุนจากตํางประเทศบ๎าง
อะไรบ๎าง วันนี้เจริญเติบโตมาสักเทําไรลํะ ถ๎าพูดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูํระยะนี้มานานพอสมควร ประมาณ
สัก 20 ปี  ไมํได๎ปรับ ไมํได๎เตรียมมาตรการลดความเสี่ยงจากภายนอก ที่มีเศรษฐกิจโลกตกต่ําอะไรทํานองนี้ 
เรายังเข๎มแข็งไมํพอ เพราะเรายังติดอยูํตรง 3.0  เพราะฉะนั้นเราต๎องก๎าวไปสูํ 4.0 ให๎ได๎ 3.0 นั้นเกิดปัญหา
อะไรก็คือวํา เราไปเน๎นการพัฒนามิติเศรษฐกิจ มิติสั งคมหายไป เสียสมดุล เสียเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม ปุาถูกบุกรุกอะไรแบบนี้ เอามาคิดใหมํทั้งหมดถึงได๎ออกมาเป็น 4.0 คือยุคตํอไปแล๎ว ไมํวําจะเป็น
ในเรื่องของ ทําอยํางไรประเทศจะพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลาง อยํางแท๎จริง 

คําวําปานกลางคือทั้งหมดต๎องขึ้น ปานกลางขึ้นมาเฉพาะตรงข๎างบน ตรงข๎างลํางคํอนข๎างจะต่ํา
อยูํ ผู๎มีรายได๎น๎อย ไปติดกับดักอะไรอีก ความเหลื่อมล้ํา ความไมํสมดุลของการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนตําง เกิดขึ้นเร็ว 
แล๎วพังบ๎าง อะไรบ๎าง ล๎มบ๎าง ต๎องสร๎างความเข๎มแข็งทุกอันตอนนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ต๎องพัฒนารูปแบบของ
การลงทุน โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยใหมํ ที่เรียกวํา  New Economy Model  

เศรษฐกิจรูปแบบใหมํ ก็คือเราต๎องใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว คือทําอะไรตาม ต๎องมีเหตุมีผล มีพอประมาณแล๎วมีภูมิคุ๎มกันที่ดีภายใต๎เงื่อนไข ความรู๎ และ
คุณธรรม คงเข๎าใจแล๎ว พูดหลายครั้งแล๎ว ทําอะไรต๎องมีสติ พูดงําย ๆ  ต๎องระมัดระวัง ในการลงทุน ในการใช๎
จํายเงินอะไรทํานองนี้ แตํไมํได๎หมายความวําต๎องประหยัด ไมํใช๎เงินกันเลย ไมํใชํคนละเรื่องกัน นั่นคือหลักการ
เรื่องประหยัด เรื่องออม อันนี้ เป็นเรื่องของใช๎จํายพอตัว เราใช๎หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมานําในการทํางานในวันนี้ เพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาประเทศไทยภายใต๎
“ประเทศไทย 4.0” Thailand 4.0  จะต๎องสอดรับกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นี่คือความสําคัญของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี เพราะต๎องพัฒนา 20 ปีตํอไปแล๎ว ที่ผํานมาเราใช๎ 1-2-3 มา 10 ปี 20 ปี มาจากอดีต ย๎อนมา วันนี้
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เราติดอยูํตรง 3   วันนี้เราต๎องคิดวํา 4 จะต๎องอยูํ อีก 20 ปีตํอไป เพราะไมํใชํงําย ๆ เราเริ่มวันนี้แล๎ว 
ความสําคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล๎วก็แผนการขับเคลื่อนและการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ เราใช๎แนวทาง
ประชารัฐ  ที่ผํานมารัฐก็เป็นผู๎ให๎สํวนใหญํ ประชาชนก็ไมํคํอยเข๎มแข็ง เพราะวําเขาเคยชินกับการชํวยเหลือ 

วันนี้ต๎องสร๎างให๎เขาคิดเป็น แตํลําบากเหมือนกัน เพราะวําชินกับแบบนี้มานาน รัฐบาลก็ต๎อง
อดทน ประชาชนก็ต๎องอดทน ประชาชนอาจจะร๎องเรียนบ๎างอะไรบ๎าง เพราะวําประเทศเราอยํางที่บอก คน
ประกอบอาชีพรายได๎น๎อยนี่ 40 ล๎านคน เทํากับประเทศบางประเทศเขามีเลย บางประเทศมีคน 4 ล๎าน 5 ล๎าน 
6 ล๎าน 10 ล๎าน ประมาณนั้น ประเทศอาเซียนที่รวยที่สุดในอาเซียน มีคน 4 -5 ล๎านเอง เรามีเกือบ 70 ล๎าน 
ตํางกันตรงนี้ มันทํางํายทํายาก  เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต๎องปฏิรูปทั้งหมด ทั้งโครงสร๎าง ทั้งใน
ทุกมิติ ไมํวําจะเป็นในภาคธุรกิจ เกษตรกร หรืออาชีพอิสระ หรือวําอ่ืน ๆ ทั้งหมด ต๎องพันไปอีกหลายเรื่อง 
เรื่องการศึกษา เรื่องแรงงาน มากมายไปหมด ต๎องเตรียมการให๎พร๎อม ไมํเชํนนั้น 20 ปีข๎างหน๎าเราเดินไมํได ๎ 

ถาม : แล๎วอะไรจะเป็น New Engines of Growth เรื่องของเครื่องยนต์ที่จะสร๎างการเจริญเติบโตใน
อนาคต  โดยเฉพาะศตวรรษท่ี 21 ตอนนี้ 

นรม.  : เราต๎องมองวําโลกเขาเป็นอยํางไร วันนี้โลกเขาเป็นอยํางไร เข๎มแข็งอยํางไร รายได๎ประเทศเขามา
อยํางไร สํวนใหญํเขามาจากผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่เขามีราคาสูง ของเราเป็นการเกษตรเกือบทั้งหมด เราจะทํา
ยังไงให๎สินค๎าของเรามีมูลคํา ขณะเดียวกันต๎องมีอาชีพให๎กับเกษตรกรเป็นอาชีพเสริม อาชีพทางเลือก ให๎เขา
ด๎วย ก็ต๎องมีเรื่องการลงทุนจากตํางประเทศบ๎าง ในประเทศบ๎าง อุตสาหกรรม วันนี้เรากําหนดไว๎ในแผนของ
เราคือเราลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐานทุกระบบ อันที่ 1 สร๎างความเชื่อมโยง ถนนหนทางรถไฟ รถไฟฟูา อะไร
เหลํานี้ อันนี้คงพูดอีกยาว เอาแคํนี้กํอน 

แตํอุตสาหกรรมที่ปัจจุบันคือ 10 อุตสาหกรรม ที่เป็นเปูาหมายของรัฐบาล 5 กลุํมอุตสาหกรรม
เดิมที่มีศักยภาพอยูํแล๎ว ของเดิม เพียงแตํพัฒนาเทคโนโลยีให๎มากขึ้น อันนั้นพูดไปแล๎วหลายครั้งแล๎ว ตํอไปก็
ต๎องสํงเสริม เรียกวํา  New Startups  แล๎วสํงเสริมผลักดัน 5 กลุํมอุตสาหกรรมของอนาคตนี่ไง ในเรื่องของ
หุํนยนต์  เรื่องตําง ๆ “STEM ศึกษา” ก็ต๎องเรํงพัฒนา ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เรื่องคณิตศาสตร์ เรื่องเทคนิค
เขียน สร๎างนักวิจัย นักพัฒนาแล๎วก็ในเรืองของการกํอสร๎าง เพราะวําเราจะต๎องลงทุนเรื่องราง เรื่องอะไรตําง ๆ 
ด๎วย คนไทยสํวนใหญํไมํคํอยชอบเรียนเลข กับวิทยาศาสตร์ ไมํคํอยชอบ วันนี้ต๎องกลับมาแล๎ว รัฐบาลจะ
สํงเสริมตรงนี้ด๎วย ก็แล๎วแตํทําน ผมก็พยายามจะเริ่มต๎นให๎ทําน ให๎ทํานคิด แล๎วทํานมีงานทํายังไง สําคัญคือ
เรียนแล๎วต๎องมีงานทํา 

วันนี้เราก็คาดหวัง 20 ปีข๎างหน๎า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 แผนของสภาพัฒน์ฯ จะเกิดคนรุํน
ใหมยํังไง แล๎วก็จะสอดคล๎องกับ 4.0 เรานี่ยังไง ต๎องคิดให๎เป็นอยํางนี้ ถ๎าเราคิดสั้น ๆ งํายๆ ปีเดียวก็จบ ทําได๎
แคํไหนแคํนั้น แล๎วตํอเนื่องไหมลํะ ไมํตํอเนื่อง เหมือนน้ําไหลลงมาแล๎วไมํมีเส๎นตํอ เหมือนเส๎นเลือด เส๎นเดียว
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ลงมาอยํางนี้รํางกายไปไมํได๎ ต๎องมีเส๎นเลือดใหญํ เส๎นเลือดกลาง เส๎นเลือดเล็ก ของเขา ผมก็คิดงําย ๆ ของผม 
เราต๎องสร๎างนวัตกรรมใหมํ ๆ เราในทุกมิติ อาหารจะทํายังอยํางไร ผลผลิตทางการเกษตรทําอยํางไร เพ่ิม
นวัตกรรม  นวัตกรรม คือทําใหมํ คิดใหมํ อะไรที่ทําไว๎แล๎วเดิม ยกตัวอยํางงําย ๆ ทําผ๎าขาวม๎า ขายผ๎าขาวม๎า
ไมํไหว ขายผ๎าขาวม๎าก็ขายไปด๎วย เอาผ๎าขาวม๎ามาทํากระเป๋าได๎ไหม เอาผ๎าขาวม๎ามาทําเครื่องแตํงกาย วันนี้ ก็
พัฒนาไปหมด นี่อันเดียว หลายอันท่ีสั่งไปทั้งหมด เกิดมาแล๎ว หลายอยํางแล๎วก็ OTOP ด๎วย 

เอาสินค๎าที่มีอยูํในแตํละภูมิภาคมีความแตกตํางกันอยูํแล๎ว วัสดุต๎นทุน การผลิตตํางกันอยูํแล๎ว 
เอามาทํา ออกแบบให๎ทันสมัย โมเดิร์น หนํอย ตอนนี้ขึ้นไปขายบนเครื่องบินแล๎ว ประมาณสักเกือบ 100 อยําง 
กําลังจะทําอยูํนําจะเรียบร๎อย โดยเร็ว ก็ให๎ทางการทําอากาศยาน การบินไทย เอาขึ้นไป เราจะต๎อง
สร๎าง   “ภูมิปัญญาไทย”  ให๎ได๎ นักวิจัยพัฒนาไทยรุํนใหมํให๎ได๎ ผมเห็นเด็ก ๆ เอามาแสดงที่ตลาดคลองผดุง
กรุงเกษม ตลาดรัฐบาล  ผมเพียงแตํคิดเทํานั้นเอง คนไปเรียกวําตลาดนายกฯ ไมํใชํ ตลาดของประเทศ ของ
พวกเรา เพราะฉะนั้นเราต๎องสร๎างภูมิปัญญาไทย ให๎เขารู๎คุณคํา เขาทําแบบนี้มา ประเทศจะได๎ประโยชน์อะไร 
รัฐบาลก็ไปหาให๎เจอ ตํางคนต๎องหาตัวเองให๎เจอ ที่ผํานมาคํอนข๎างจะหลงทางกันไปกันมา รัฐบาลจะได๎ลด
ภาระลงไปบ๎าง แตํแล๎วก็ไปสํงเสริมในกิจกรรมที่ควรจะสํงเสริม ที่เรามีศักยภาพ มีวัสดุต๎นทุนอยูํแล๎วนี่ ถ๎าเรา
ไปสํงเสริมเลอะเทอะไปหมด ใช๎เงินไมํไหวทุกคนก็เรียกร๎องวําใช๎เงินมาก ๆ ให๎การวิจัย แล๎ววิจัยอะไร วันนี้ทุก
อยํางรั่วหมด ทุนวิจัยทํายังไง ต๎องการอะไร ประเทศต๎องการอะไร ต๎องการคนยังไง ต๎องการผลผลิตอะไร จัด
กลุํมอยูํขณะนี้ เอามาขึ้นแล๎ว ของเดิมมีอยูํหลายพัน เอามาเลือก ๆ แล๎วก็อะไรที่ทําได๎ ไปสูํการผลิต ตอนนี้
เคาะฝุุนออกมาแล๎ว 

ถาม : เรามีอุตสาหกรรมที่ถือวํามีศักยภาพ แล๎ว ณ ขณะนี้ทํานนายกฯ คะ แล๎วก็ประสบความสําเร็จ เป็นตัว   
ชูเศรษฐกิจ ของไทยได๎อยูํเหมือนกันนี่ มีอะไรบ๎างคะทํานนายกฯ 

นรม. : ถ๎าพูดถึงอันแรก คือเราเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ อีโคคาร์  แล๎ววันนี้ผมก็มีการพูดคุยกับหลาย
บริษัท ตํางชาติที่มาคุยกันที่รัฐบาล เขามีความยินดีที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยตํอไป ในเรื่องของ
รถไฟฟูา เรื่องไบโอดีเซล แล๎วเรื่องการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเราก็ต๎องปรับแก๎กฎกติกาของเรา กฎหมายของเรา 
ไมํใชํวําเราจะให๎เขาไปเลยทั้งหมด ไมํใชํ เราต๎องแก๎ไขกฎ กติกา ระเบี ยบ ด๎านภาษี ด๎านการลงทุน            
สิทธ์ประโยชน์ให๎เขานําสนใจยังไง เหมือนขายของ ถ๎าไมํมีแรงจูงใจจะขายได๎หรือไมํ เหมือนขายของก็ต๎องมีหํอ
สวย ๆ มีภาพลักษณ์ดี ๆ สีสวยๆ คนถึงจะซื้อ เหมือนกัน เราก็ต๎องมีการลงทุนแบบนี้ ขอให๎คนไทยวางใจ  ผม
ไมํได๎เอาที่ดินไปให๎ใคร ใครขายใครตําง ๆ ไมํใชํ ก็เป็นระบบแบบนี้ทั่วโลก ถ๎าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยก็
ต๎องเป็นแบบนี้ ต๎องยอมรับการเสรีในการแขํงขันในการลงทุน ทํายังไงให๎เขาเกิดความเป็นธรรม เราอยําไปมี
ผลประโยชน์กับเขาเทํานั้นเอง อันนี้เรื่องรถยนต์ 

    ตํอไปเป็นเรื่องของผลผลิตทางการเกษตร เรามีข๎าว เรามี ยาง ปาล์ม อ๎อย ปลูก
มากมาย  บางทีมีจํานวนมากกับความต๎องการ ดีมานซัพพลายไมํสมดุลกัน ต๎องปรับอีก พ่ีน๎องประชาชนก็
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เดือดร๎อน ทํายังไงของที่เรามีอยูํมาก ๆ  มีมูลคํา ก็นํามาสูํการผลิตในประเทศ อันนี้เราก็กําลังสร๎าง โรงงาน 
เชํน Rubber City  ไปสอดคล๎องกับเรื่องรถยนต์ จะผลิตไบโอดีเซล B16 B20 ได๎ไหม มีสํวนผสมน้ํามันปาล์ม
มากขึ้น มาใช๎ทางนี้ ก็ต๎องไปดูเรื่องเครื่องยนต์ ที่จะใช๎น้ํามันปาล์มเหลํานี้ได๎ ไมํใชํโนํน ไมํใช๎นี่ ไมํได๎ ถึงจะมี
มูลคํามากขึ้น ไมํใชํขายข๎าวคือข๎าว แล๎วเราต๎นทุนการผลิตสูงหรือไมํ ใช๎น้ํามากกวําเขาหรือไมํ ต๎นทุนตํอไรํสูง 
4- 5 พัน แล๎วขาย 7 พัน ไหวหรือไมํ แล๎วกวําจะได๎ข๎าง 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน ไมํไหว ทํายังไงข๎าวที่มีอยูํ ก็
ต๎องมาแปรรูปกัน ข๎าวคุณภาพ ข๎าวอินทรีย์ หรือไปทําอะไรที่นําจะทางเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ทํานองนี้  
สั่งการไปหมดแล๎ว ก็เริ่มมาขายกันมาก กลัวล๎นตลาดอีกเหมือนกัน ต๎องไปตํางประเทศ เรื่องยางกําลัง
ต้ัง Rubber City ที่สงขลาหลายบริษัทรํวม พร๎อมที่จะลงทุน แล๎ววันนี้ให๎โรงงานในประเทศไทยยางที่รับซื้อมา
สํวนหนึ่ง ให๎เขาเอาไปเป็นต๎นทุนการผลิต แล๎วก็กลับมาสูํสิ่งที่เราใช๎ตามกระทรวงตําง ๆ แก๎กฎหมาย ให๎เขาใช๎
งบประมาณได๎ เหลํานี้เป็นงานที่ต๎องผูกพัน นี่เขาเรียกวําความเชื่อมโยงถ๎าเราทําแบบเดิม ก็จะเป็นเสี้ยว ๆ แล๎ว
ผลผลิตไมํได๎ แมสของวัสดุต๎นทุนก็ไมํหมดไป ตลาดก็ไมํรํวมกัน นวัตกรรมก็ไมํเกิด วันนี้ทําทุกอยําง ถึงยาก แตํ
ก็ทํา เรามีความก๎าวหน๎าตามลําดับ 

ถาม  : เรื่องของอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว อันนี้เป็นจุดเดํนมากแล๎วก็ยังเป็นพระเอกในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศด๎วย 

นรม. : ถึงแม๎จะมีมาก คนมาเที่ยวมาก มีรายได๎อะไรตําง ๆ เราก็ยังไมํพอใจ คําวําไมํพอใจคือเพ่ือนเรายังไมํโต 
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียนด๎วยกัน หรือประเทศอ่ืน ๆ ที่มาพบผม เขาบอกวําทําอยํางไรไทยจะแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ให๎เขาบ๎าง เขาอยากจะมีรายได๎ท่ีสูงขึ้น อยากยกระดับ ไมํใชํเรารับจากเขามาข๎างเดียว 

นี่เพ่ือนเราขอมา ผมก็บอกเอาอยํางนี้ ผมคิดเร็ว ๆ วํา ถ๎าเราทํา คลัสเตอร์ ของการทํองเที่ยว ให๎
ได๎ 4-5 อยํางนี่ สุขภาพบ๎าง โบราณสถานบ๎าง มารักษา พยาบาลอะไรเหลํานี้ ให๎แยกออกจากัน ธรรมชาติ ปุา
เขา มีสัก 6 อยํางมั้ง 6 คลัสเตอร์มั้ง กระทรวงทํองเที่ยวเขาทําอยูํ  พอทําอยํางนี้มาคนก็จะมาไทยเยอะ ผมก็
บอกวําถ๎าอยํางนั้นจะทําเป็น แพคเกจ ตํอได๎ไหม เชํนเขามาไทย แล๎วไปรอบบ๎านไทยนี่ ตํอได๎ไหม เขาเห็นด๎วย 
ก็จะเกิดทั้งต๎นทาง กลางทาง แล๎วก็ปลายทาง จะเกิดเป็นแมสขึ้นมา เขาก็ขึ้นตรงกลาง เราก็ได๎ นี่เขาก็ได๎ด๎วย 
เชํนเดียวกัน ผมก็คุยกับประเทศทางลาตินอเมริกาบ๎าง ทางตะวันตก ตะวันออก ผมบอกไปสร๎างตรงนี้ ก็เป็น
ชํองทาง เป็น เกจ ระหวํางการเปิดประตูการทํองเที่ยวระหวํางกัน ทํานก็ไปสร๎างเครือขํายของทําน ผมไปบ๎าน
ทําน แล๎วทํานก็จัดคนเหลํานี้ไปตํอตรงโน๎น แล๎วเพ่ิมเที่ยวบิน ก็มีความก๎าวหน๎าตามลําดับ หลายประเทศเขา
รํวมมือกับเราดี หลายประเทศจริง ๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ เราต๎องบอกวําเศรษฐกิจของเรานี่มันอยูํได๎ด๎วย คือ
ประชาชนมีเงินใช๎ได๎ด๎วย เรื่องความตํอเนื่องที่ได๎มาจากการทํองเที่ยวใชํไหม เงินก็อยูํในประเทศเรานี่แหละ ก็
เป็นมูลคํามหาศาลที่ผํานมาเป็นรายได๎มาก ปี 58 เราใช๎เงินลงทุนไปประมาณ 1 ,200 ล๎าน แตํนําเงินเข๎ามา 
2.23 ล๎านล๎านบาท มากกวําปี  57 ถึง 19% ปี 57 เผอิญคนไมํอยากเที่ยวด๎วย ทะเลาะกัน ขัดแย๎งกัน ผมเข๎า
มานี่ มากข้ึนมาเรื่อย ๆ มากกวําปี 57 19% ปี 58 เป็นรายได๎ประเทศ 16% ของจีดีพี ตัวเลขมาก 
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องค์การทํองเที่ยวโลกแหํงสหประชาชาติ บอกวําสถิติตัวเลขนักทํองเที่ยวในไทย ปี 2558 จํานวน 
30 ล๎านคน เพ่ิมขึ้น 20%  เขาดูเราอยูํ เป็นอันดับที่ 11 ของโลก โลกมีเกือบ 200 ประเทศ เรา 11 นี่ถือวํา  
ต๎น ๆ แล๎ว แตํรายได๎จากนักทํองเที่ยวตํางประเทศ เพ่ิมขึ้นอีกเหมือนกัน จํานวน 1.57 ล๎านล๎านบาท เพ่ิมขึ้น 
22% เป็นอันดับที่ 6 ของโลกเลย 1 ใน 10 เลย 

แล๎วสภาการเดินทางและการทํองเที่ยวโลกอีก ประเมินวําในปี 2558 นักทํองเที่ยว จะเข๎ามา
ประเทศไทยเป็นอันดับที่ 4 ของโลกเข๎าไปอีก  เพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ซึ่งอยูํในอันดับที่ 10 ของโลก อันนี้เราก็
ต๎องแสวงหาความรํวมมือแตํสิ่งสําคัญก็คือรักษาความปลอดภัย และแก๎ไขปัญหาเรื่ องการหลอกลวง ทุจริต 
เรื่องเถ่ือน เรื่องผี ทั้งหมด ผมแก๎หมดเลย มันยากแตํโอเค ก็ถือวําวันนี้เราได๎รับความไว๎วางใจ ต๎องชํวยกัน 

การประชุมรํวมกับผู๎แทนสมาคมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) เดี๋ยวผมก็จะหางบประมาณ
ลงไปสํวนหนึ่งในสํวนนี้สามารถเอาไปใช๎ในเรื่องของดูแล สํงเสริมเรื่องการทํองเที่ยวท๎องถิ่นได๎ด๎วย เป็นเงินไมํ
มากหรอก เรื่องถนน เรื่องที่จอดรถ อะไรเหลํานี้ ก็มีกติกาอยูํ จะลงไปให๎ อปท. เขาไปทําสํวนหนึ่งแล๎ว แล๎ว
เดี๋ยวจะให๎ไปกับใคร กํานัน ผู๎ใหญํบ๎านซึ่งถือเป็นการปกครองสํวนภูมิภาคที่ข๎างลํางอยูํกับประชาชน ถ๎าทุกคน
รํวมมือกันอยํางนี้ รัฐเอกชน ธุรกิจ ไปประชารัฐข๎างลําง แล๎วขับเคลื่อนโดยทั้งรัฐ ทั้งประชาสังคมทั้งเอกชน
ธุรกิจที่ลงไปข๎างลํางด๎วยแล๎วก็ในพื้นที่ด๎วย ประชาชนรํวมมือ ไปได๎หมด   

ถาม : คํะ แตํถ๎ามีตัวอยํางจะดีมากคํะทํานายกฯ มีตัวอยํางที่ทํานนายกอยากจะชื่นชมไหมคะวําการเข๎าไป
สนับสนุนกลไกประชารัฐแล๎วประสบความสําเร็จแล๎วจะเป็นตัวอยํางให๎ท๎องถิ่นหรือวําชุมชนอ่ืน ๆ ได๎ 

นรม. : คือถ๎าพูดถึงผลสําเร็จในเรื่องของประชารัฐ มีหลายอยําง กํอนจะไปเรื่องการทํองเที่ยวไปอุทยานอะไร
ที่วํานี่ ผมอยากจะเลําให๎ฟังวํามีทั้งในเรื่องของการเอาเงินทุนลงไป ที่ให๎กองทุนลงไป 1 ล๎านบาทบ๎าง 5 ล๎าน 
กองทุนเหลํานี้ ไปสร๎างสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นมา การบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นในประมาณสัก  300-400 หมูํบ๎าน 
ตอนนี้เขาบริหารจัดการน้ําเองได๎แล๎ว ประชาชนเขารํวมมือกัน ขอให๎หาน้ําให๎เขาเดี๋ยวเขาไปหาทํอ หาวิธีเปิด –
 ปิด ของเขาเขามีน้ําเพียงพอนี่ไมํเดือดร๎อน แตํเป็นการเริ่มต๎นมาแล๎ว ประชาชนเขารับได๎  

อันที่สองเป็นเรื่องการสร๎างความเข๎มแข็งในชุมชนในเรื่องของการเกษตร แก๎ปัญหาเรื่องน้ําแล๎ง 
เรื่องน้ําน๎อยอะไรทํานองนี้ ปลูกพืช แก๎ไมํได๎ 100% อยูํแล๎ว เพราะปัญหาหมักหมมกันมายาวนาน แล๎วโชคร๎าย
ก็คือฝนตกน๎อย ที่ผํานมา ปีนี้ก็คาดหวังยังไง คาดหวังลานินโยํ จะเกิดขึ้น คือฝนจะตกมากขึ้น ในเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน   ถ๎าไปเกิดช๎าไปตรงท๎ายไป กันยายน – ตุลาคม ไปเกิดใต๎เขื่อนไง ฝนจะไมํกักเก็บได๎ 
แตํเราก็ไปขุดน้ํารอไว๎หมดเลย เงินบางสํวนก็ขุดเก็บ ๆ น้ําบ๎างอะไรบ๎าง คือเรื่องประชารัฐ ความรํวมมือ     
เขาคิดเอง รัฐบาลไมํใชํผู๎กําหนด ต๎องทําโนํนทํานี่ เขียนกรอบไว๎เฉย ๆ 

ถาม :  แสดงวําเขาเข๎าใจปัญหา 
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นรม. : เขาเข๎าใจแล๎ว เข๎าใจ แตํมากน๎อยยังตํางกันอยูํหนํอยหนึ่ง บางทีพวกนี้ได๎ พวกนี้ไมํได๎ ได๎ทั้งหมดไมํได๎ 
เชํน ถ๎าเป็นเรื่องการลงทุน ทําถนน ได๎ถนนบางเส๎น ไมํใชํถนนทั้งหมด อันไหนกํอนก็ไปคิดกันเอาเอง แตํคนที่
ได๎แล๎ว ต๎องนึกถึงคนที่ยังไมํได๎ คราวหน๎าถ๎ามีเงินจะทํายังไง รัฐบาลก็ต๎องไปดูในงบฟังชั่นอะไร รายจํายประจํา
ไปทําเติมให๎เขา คือต๎องสอดรับกันทั้งหมด เงินรายจํายประจํา การลงทุนพ้ืนฐาน อันนี้คือเงินก๎อนของการ
บริหารงบประมาณประจําปีทุกกระทรวงทําอยูํแล๎ว อันนี้ เป็นงบAgenda ที่ผมต๎องการแก๎ไขก็ใสํลง
ไป 1 ล๎าน 3 ล๎าน ตํอไปก็เป็นหมูํบ๎าน หมูํบ๎านละ 3 แสนหรือยังไงใชํไหม ตัวเลข ถ๎าจําไมํผิด ประมาณนี้ตัวเลข 
ให๎เขาคิดเอง โครงการเล็ก ๆ น๎อย ๆ แล๎วก็สร๎างงานของเขาเอง บางอันก็มีเรื่องการจ๎างงานด๎วย อีกสํวนหนึ่งก็
ไปทางกระทรวง ตรงไหนทําอะไรไมํได๎เลย ปลูกพืชน้ําน๎อย น้ํามากอะไรก็ไมํได๎ ก็จ๎างงาน ขุดลอกคูคลอง 
หนองน้ํา อะไรก็วําไป ให๎เขามีรายจําย ต๎องนึกถึงเขาวัน ๆ ไมํรู๎หากินที่ไหน 

ถ๎าเรื่องทํองเทียว ที่สําเร็จมากที่สุดตอนนี้คือเรื่องของการรํวมมือในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ก็
เข๎มงวดการใช๎กฎหมาย ผมให๎ออกระเบียบ ออกการใช๎จําย หยุดการใช๎อะไร ทรัพยากรธรรมชาติอยํางสมดุล 
ไมํใชํใช๎โครมครามจนเสียหาย ไมํได๎ กําชับเจ๎าหน๎าที่ไปไมํวําจะเป็นเกาะ หรือเป็นอะไร มีตัวอยํา งอันที่หาด
นพรัตน์ธารา หมูํเกาะพีพี จ.กระบี่ เราได๎ใช๎มาตรการ “พีพีโมเดล” ทําให๎เกิดรายได๎ในธุรกิจการทํองเที่ยวแบบ
นี้ ตุลาคม 2558 ถึงสิ้นสงกรานต์ ได๎ 300 ล๎านบาท  เพ่ิมกวําเดิมในปีที่แล๎ว 200 กวําล๎าน ก็เพ่ิมขึ้น เพ่ิมขึ้นได๎
ทุกอยําง ถ๎าทุกคนรํวมมือ นี่คือคําวําประชารัฐ แล๎วประสานพลังกับพวกภาคธุรกิจเอกชนด๎วย เขาก็พร๎อมจะ
ลงมาชํวยเรา มี 12 กลุํม วันนั้นก็ประชุมไปแล๎ว เห็นหรือไมํ ไมํใชํผมไปเอื้อเขา เอาเขามาเอ้ือกับประชาชน นั่น
แหละคือสิ่งที่ผมทํา 

ถาม : คํะในเมื่อมีพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จ แล๎วพ้ืนที่อ่ืน ๆ จะไมํประสบความสําเร็จได๎อยํางไร ก็ได๎
เหมือนกันนะคะ 

นรม. : ก็ต๎องได๎ แตํต๎องใช๎เวลายังไง วันนี้บางอันไปไมํได๎เพราะน้ํายังไมํถึง อยูํนอกเขตชลประทาน ยังไงก็ไปไมํ
ถึงแนํเพราะพ้ืนที่สูง บางพ้ืนที่ก็ปลูกไมํได๎ ปลูกข๎าวไมํได๎ ปลูกข๎าวได๎น๎อย เขาฝืนปลูกกันมาตลอด เพราะไมํมี
คนไปสร๎างการเรียนรู๎เขาไง วันนี้ผมทําเอกสารเป็นเลํมโดยให๎กรมประชาสัมพันธ์รวบรวมมา แจกไป  2 หมื่น
เลํม เป็นการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่สําเร็จแล๎ว โดยชาวบ๎านเป็นคนแนะนําเอง อะไรเอง ผมก็ให๎ไปถํายรูป
มา แล๎วรายได๎เขาเพ่ิมข้ึน เพ่ือชักจูงเขา สร๎างใจเขาให๎ทําแบบนี้ ไปดูกัน เขาต๎องเรียนรู๎ เพราะรัฐพูดบางทีก็ไมํ
คํอยเชื่อ บอกน้ําจะไมํมาก็จะปลูก พอปลูกเสร็จแล๎วเสียหายก็รัฐต๎องชํวย รัฐก็ไมํมีเงินมากขนาดนั้น ถ๎าทําแบบ
นั้น ผมไมํต๎องการให๎ประชาชนไมํเข๎มแข็งอีกตํอไป เขาต๎องเข๎มแข็งด๎วยตัวเขาเองกํอน พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ ทรงรับสั่งไว๎แล๎ววํา “ต๎องระเบิดจากข๎างใน” คือใจของเขาเอง เขาต๎องการอยํางไร แล๎วรัฐก็ไปชี้นํา
เขา สนับสนุนเขาประชาชนก็จะเข๎มแข็งด๎วยตัวเอง ในวันนี้จากเดิม 30 กวําจังหวัด วันนี้ลดลงเหลือประกาศ
ภั ยแล๎ ง เหลื อ  27 จั งหวั ด  4,911 หมูํ บ๎ านคิ ด เป็ น  6.55% ของหมูํ บ๎ านทั้ งหมด  หมูํ บ๎ านทั้ งหมดมี
ประมาณ 70,000 - 69,000  น๎อยกวําปี 2558 ปี 2558 มีภัยแล๎ง 34 จังหวัด 10,000 กวําหมูํบ๎าน น๎อยที่สุด
ในรอบ 4 ปี เพราะฉะนั้นข๎อมูลการทําฝนเทียมผมก็เรํงฝนเทียม บินขึ้น บินลง บินหลายร๎อยเที่ยว ชํวง
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กุมภาพันธ์ ถึงสงกรานต์ ผมอยากให๎ฝนตก ลองไปบิน ตรงไหนที่มีเมฆ มีความชื้นเพียงพอ 537 เที่ยวบิน มี  
ฝนตกประมาณร๎อยละ 77 ของจํานวนเที่ยวบิน ในพ้ืนที่ 41 จังหวัด ได๎น้ําประมาณสัก 50 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
พอบรรเทาไปได๎บ๎าง แตํไมํทั่วถึงไง เพราะมีในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน นี่มีระบบสํงน้ํา ข๎างนอกก็
ใช๎น้ําฝน เพราะฉะนั้นที่ผํานมา แหลํงกักเก็บไมํพอเพียง เราก็ต๎องไปขุดกักเก็บเพ่ิม ตอนนี้ก็ขุดไปได๎  2-3 พัน 
แหํงแล๎ว ก็คิดวําฝนหน๎านําจะดี 

  ถ๎าในประเทศดี ตํางประเทศเขาเข๎ามา เขาเห็นความสวยงาม งดงาม ความไมํแห๎งแล๎ง ผมวํา
คือภาพลักษณ์อันที่ 1 อันที่ 2 คือในเรื่องของธรรมชาติเราเชํน ปุาเขา วันนี้ทําทุกอยํางเลย ต๎องแก๎ปัญหาเรื่อง
ปุาบุกรุกอะไร ตําง ๆ ทั้งหมด นอกจากวัฒนธรรมประเพณี ความสวยงามบ๎านเมือง ประชาชนแล๎ว สิ่งสําคัญ
คือความมีเสถียรภาพของรัฐบาล 

 เรื่องปุานี่สําคัญที่สุด ต๎องดูท้ังปุาต๎นน้ํา ปุาเสื่อมสภาพ แล๎วเรื่องจัดสรรที่ดินให๎ประชาชน ใน
ลักษณะที่ไมํให๎เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นแปลงรวมอะไรทํานองนี้ บูรณาการหมด ไมํใชํปุาคือกระทรวงทรัพยากร
อยํางเดียว มีใชํ วันนี้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ ต๎องทําทั้งหมด รํวมกัน    
สร๎างปุา ปุาในใจคน ปุา 3 อยําง ประโยชน์ 4 อยําง ของพระเจ๎าอยูํหัว ทําทั้งหมด เรื่องน้ําของสมเด็จพระนาง
เจ๎าพระบรมราชินีนาถ พระเจ๎าอยูํหัวทรงเป็นน้ํา สมเด็จฯ ทรงเป็นปุา ทํานองนี้ ทําทั้งหมด เอามาใช๎เป็น
หลักการ แล๎วก็ต๎องสร๎างความเข๎าใจทุกภาคสํวน จัดระเบียบคน ปูองกันรักษาปุา ฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ พัฒนา
สํงเสริมอาชีพ ให๎สอด คล๎อง สมดุลกับการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติที่ไมํสิ้นเปลือง ไมํเสียหาย แล๎วทํายังไงจะ
สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนโดยเฉพาะอยํางยิ่งเรื่องของการปูองกัน บรรเทา ชํวยเหลือภัยพิบัติที่จะ
เกิดข้ึน พายุฤดูร๎อนเหลํานี้ ต๎องชํวยกันทํา     

นรม. : วันนี้ปัญหาตํางประเทศเราหรือที่สําคัญที่ผมต๎องแก๎ให๎เร็วที่สุดคืออะไร IUU 

ถาม : คํะประมงปิดกฎหมาย 

นรม. : ประมงผิดกฎหมายมานานแล๎ว  เรือเกินยอด ไมํขึ้นทะเบียนอะไรตําง ๆ เหลํานี้  เป็นการปลํอยปละ
ละเลยที่ผํานมา ผมไมํโทษใคร วันนี้ผมต๎องทํายังไง แล๎วคิดวํางํายหรือไมํ เดือดร๎อนไปหมด เพราะคนเคยได๎ 
ไมํได๎ ผมก็ได๎แตํขอร๎องวํา อยําทําเลย เรามาทบทวนที่ผํานมากําไรสักเทําไร วันนี้ถ๎าเขาเกิดไมํซื้อเราเลย  
จะเสียหายไหม ทุกคนต๎องยอมสละกันบ๎าง 

ตอนแรกเราให๎ ศปมผ. เข๎าไปแก๎ปัญหา ชํวยเขา วันนี้ก็กลับไปให๎กระทรวงดูแลแล๎ว ให๎ ศปมผ. 
เป็นผู๎ชํวย เดิมให๎ ศปมผ. ไปขับเคลื่อนระยะแรก วันนี้ถึงเวลาผมแก๎คําสั่งไปแล๎วให๎กระทรวงเกษตรรับผิดชอบ
โดยตรง ก็มีหลายหนํวยงานในนั้น เป็นงานโดยตรงของกระทรวงเขา ต๎องแก๎ปัญหาทั้งกฎหมาย กฎหมายทราบ
ไหมเรื่องประมงเทําไรจะต๎องทํา 90 กวําฉบับ  แล๎ว 90 กวําฉบับที่วํานี่ต๎องมีกฎกระทรวง มีอะไรตามอีก
เยอะแยะ ระบบ ระเบียบหนํวยงานหายไป ไมํมี เพราะฉะนั้นก็ช๎า เขาจับตาดูเราอยูํ เรื่องระบบ GPS ที่ติดเรือ 
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ขึ้นจอเรด๎า เหลํานี้ต๎องรู๎หมด ต๎นทาง ไปมาที่ไหน การบังคับใช๎กฎหมายก็ต๎องเข๎มงวด ก็เดือดร๎อน ไปถึงภาค
อะไร ประมงพ้ืนบ๎านด๎วย ต๎องชํวยกันทั้งหมด 

ตํอไปเรื่องความรํวมมือระหวํางประเทศเรื่อง ICAO  การบินด๎วย ทําไมปัญหามากนักไมํรู๎ เดิมใช๎ 
ศบปพ. ศูนย์บินของ ทอ. ไปชํวยทหารอากาศไปชํวย เหมือนกับไปอํานวยการ วันนี้ไมํได๎แล๎ว เอากลับมาให๎
กระทรวงคมนาคม แล๎ว ศบปพ. เข๎าไปชํวย คือเป็นรํมเดียวกัน จะได๎รับผิดชอบกันโดยตรงใชํไหม ปัญหาอะไร
อีกหรือไม ํ

ถาม : อยํางเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาค ใต๎ ตอนนี้ทํานนายกฯ หํวงแคํไหนคะ    

 

นรม. : หํวงที่สุดในโลก หํวงมาตั้งนานแล๎ว หํวงตั้งแตํเป็น ผบ.ทบ. แล๎ว หํวงกํอน เพราะเกิดตั้งแตํปี 2547 เกิด
จากอะไรก็ไปหาเอา ทราบดีอยูํแล๎ว หลัง 2547 มาแล๎วก็พัฒนาแก๎ไขมาตลอด คราวนี้ปัญหาคือความรํวมมือ
ยาก ตรงที่วําคนตํางศาสนากัน แล๎วก็มีคนกลุํมหนึ่งซึ่งทําให๎เกิดความแตกแยก ใช๎ศาสนามาเป็นเครื่องมือ
ทํานองนี้ แล๎วก็อ๎างโนํน นี่มา ซึ่งจริง ๆ เราก็ยอมรับวํา ในสมัยนั้นต๎องยอมรับวํารัฐนี้ก็การพัฒนาไมํเต็มที่ มี
ความแตกตําง มีความเหลื่อมล้ํา วันนี้พยายามให๎แก๎ไข แตํติดตรงที่วําไมํปลอดภัย พอเกิดเหตุการณ์แล๎วไมํ
ปลอดภัย การลงทุน แก๎แล๎วแก๎อีก แก๎ระเบียบ สิทธิประโยชน์ ก็ไมํมีใครลงทุน เพราะกลัว ตอนนี้ก็ต๎องสร๎าง
ความสงบให๎ได ๎ 

เรื่องใต๎วันนี้ทํา 3 อยําง  1) เรื่องของการบังคับใช๎กฎหมาย เพราะเราไมํได๎มองเขาเป็นผู๎ร๎าย 
ผู๎กํอการร๎ายอะไรที่ไหน มองเขาเป็นคนไทยด๎วยกัน แล๎วก็เป็นผู๎กระทําความผิดในเชิงอาชญากรรม ให๎โอกาส 
ตํอสู๎คดีอะไรก็วํามาคืออยําใช๎อาวุธกับเจ๎าหน๎าที่เทํานั้นเอง เกิดความไมํไว๎วางใจซึ่งกันและกัน เจ๎าหน๎าที่เขา
ต๎องระวังตัว เขากลัวความไมํปลอดภัยของเขาเหมือนกันยังไง เข๎าใจผิดกันงํายจะตายไปท่ีใต๎ 

เรื่องที่ 2)  คือการพัฒนา การศึกษาเรื่องกีฬา เรื่องอะไรตําง ๆ ระบบการศึกษาภาคใต๎ต๎องปรับ
เข๎าหากัน เพราะท่ีผํานมาความขัดแย๎งสูง เกิดได๎น๎อย นี่กําลังเรํงอยูํ 

เรื่องท่ี 3) คือเรื่องการพูดคุยสันติสุข ทุกคนเรํง พูดไปแล๎ว 2 ครั้งเสร็จหรือยัง จะไปเสร็จได๎ยังไง 
เรื่องเหลํานี้เป็นประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ที่ผํานมาอดีต แล๎วมีคนเอามาใช๎ประโยชน์ สร๎างความขัดแย๎ง วันนี้ต๎อง
เอาประวัติศาสตร์มาเป็นแบบอยํางวําทํายังไงจะไมํเกิดอีก ไมํใชํ เอาอันเกํามาทําให๎เกิดใหมํ ไมํได๎ 
ประวัติศาสตร์เขาเอาไว๎เรียนรู๎ ความภูมิใจ แล๎วทําวันนี้ให๎ดี เพื่อจะเป็นอนาคตวันหน๎า  3 เรื่องต๎องทํา 

วันนี้ขอให๎ทุกคนเข๎าใจ รัฐบาลไมํต๎องการจะไปใช๎อาวุธ ใช๎กําลัง เพียงแตํบังคับใช๎กฎหมายให๎ได๎ 
ถ๎าไมํได๎อยํางอ่ืนไมํเกิด ไมํสงบ พัฒนาไมํได๎ แล๎วเศรษฐกิจก็ไมํดี การทํองเที่ยวภาคใต๎ โอกาสมากที่สุดใน
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อาเซียน แตํเขาไมํกล๎ามา เพราะไมํปลอดภัย  หาดขาว ทรายสวย ธรรมชาติทั้งนั้น ไปไมํได๎ ขอฝากพ่ีน๎องชาว
ใต๎ด๎วยแล๎วกัน จะดีกวํานี้อีก 10 เทํา ถ๎าเลิกได๎ รัฐพร๎อมเลิกอยูํแล๎ว ถ๎าทํานอยูํในกฎหมาย ในระบบก็จบใชํไหม 
ต๎องชํวยกัน 

การค๎ามนุษย์อีกใชํหรือไมํ ค๎ามนุษย์พันไปไหน IUU อีก ออกกฎหมายค๎ามนุษย์ ลงโทษเจ๎าหน๎าที่ 
เอาขบวนการ ยุติธรรมเข๎าไปจับทั้งหมด กฎหมายเหลํานี้ไมํได๎ออกงําย ๆ มีผลกระทบกับประชาชน 
เพราะฉะนั้นต๎องไป 3 วาระ ถกแถลงกันนานกวําจะออกได๎ แสดงให๎เห็นวําผมไมํใช๎อํานาจผม 100%   ถ๎าใช๎
อํานาจ ผมก็เขียนออกมาเองก็จบ ไมํได๎ใช๎เลย  

อีกอันที่ตํางชาติมั่นใจคือเศรษฐกิจดิจิทัล ที่บอกไปเมื่อกี้ ถ๎าทําดีเขาก็ไมํต๎องเดินไปเดินมา 
เดินทางบํอย ๆ เสียงบประมาณเปลํา ๆ ใช๎การติดตํอทางระบบ IT ได ๎

เรื่องเศรษฐกิจพิเศษ กําลังพัฒนาไปสูํอยํางนั้น ต๎องดูวําภูมิภาคแตํละภูมิภาคจะเจริญแบบไหน  
มีวัสดุต๎นทุนที่แตกตําง ประชาชนแตกตําง ความต๎องการแตกตําง ถ๎าเราทําทั้งหมดเหมือนกันทั้งประเทศไมํมี
ขายใครได๎ ต๎องทําให๎แตกตํางแตํละภูมิภาค มองกลุํมจังหวัด แล๎วไปดูแตํละจังหวัด แล๎วไปดูอําเภอ ตําบล 
หมูํบ๎าน ต๎องดูความแตกตําง ต๎องมีต๎นทาง กลางทาง ปลายทาง ต๎นทางคือเพาะปลูก หรือทําวัสดุต๎นทุน ตํอมา
แปรรูป กลางทาง เพ่ิมมูลคํา ปลายทางหาตลาด ตลาดในพ้ืนที่ได๎ไหม แลกเปลี่ยนในกลุํมจังหวัด ได๎หรือไมํ 
ระหวํางจังหวัดได๎ไหม ภูมิภาค กับภูมิภาคได๎ไหม แล๎วรวมทั้งหมดนี่  มี 4 อยํางที่ตํางกันในวัสดุอยํางเดียวกัน 
หรือวัสดุที่แตกตํางกัน แล๎วสํงออก นี่แหละคือเขาเรียกวํา นวัตกรรม สร๎างมูลคํา คนจะได๎ไมํต๎องแขํงขันกัน ลด
ราคา ปั่นราคากัน ผมพยายามทําอยํางนี้อยูํ 

ตอนนี้กลุํมธุรกิจกําลังไปจับที่ภาคเกษตร ที่ภูเก็ต เขาลงไปแล๎ว จะเอาสิ่งที่ดีในภูเก็ตเอามา แล๎ว
ก็ขับเคลื่อนไปสูํตลาดทางเหนือ เชียงใหมํ สับปะรดภูเก็ต อะไรทํานองนี้ แล๎วมีเรื่องอาหาร เรื่อง กุ๎งล็อบสเตอร์ 
เหลํานี้ ขาดการขับเคลื่อน เราถึงต๎องเอาภาคพวกนี้เข๎ามาชํวย แล๎วสร๎างในเรื่องของ Social business คือ ใน
เรื่อง ของการสร๎างความเข๎มแข็งโดยเป็นการรวมกลุํมทางธุรกิจ หรือสหกรณ์ทํานองนี้ โดยไมํเอาผลกําไรมา
แบํงกัน เป็นทุนให๎กับประชาชนไปทําอยํางอ่ืน 

เมื่อวานมีการประชุม เรื่อง Ease of doing business  คือที่ผํานมาประเทศไทยอยูํในลําดับที่ไมํ
ดีในโลก เขามีการประเมินในหนํวยงาน แตํละประเทศมีความแตกตํางกัน เราอยูํลําดับที่เทําไร ในการ
ประกอบการธุรกิจ วันนี้ดีขึ้น  2 ปี คํอย ๆ ดีขึ้นมาเรื่อย ๆ แตํอยําลืมวํา เราดีขึ้นเขาก็หนีเราอีก เพราะฉะนั้น
ตําแหนํงตรงนี้ อยําไปให๎ความสําคัญมากนัก เพียงแตํวําเรามาดูวําเราบกพรํองเรื่องอะไรบ๎าง เราแก๎ตรงนี้ให๎
ตรงจุด จะงํายขึ้นในการประกอบการ ในการขออนุญาต ในการระบบภาษี ในการขอไฟฟูา ขอประปา ขออะไร
ตําง ๆ แล๎วก็แรงงาน ต๎องครบตรงนี้ บางทีเขาบอกวํามาติดตํอบางทีเกือบ 2 ปีกวําจะได๎คําตอบที่ผํานมา  
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วันนี้ภายในไมํก่ีเดือนถึงจบ จึงต๎องมีศูนย์ OSS  ข๎อมูลต๎องอยูํตรงนั้น ต๎องการหลักฐานอะไรบ๎าง 
ให๎ครบ ไมํใชํเขามาเทียวไปเทียวมาอยูํอยํางนี้ ไมํได๎ จากนี้ไปก็จะเข๎าไปสูํออโต๎เซอร์วิสของหนํวยงานเขา เขาก็
ไมํต๎องเดินไปตามกรมโน๎น กรมนี้ หรือกระทรวงโน๎น กระทรวงนี้ ทําให๎จบไปเลย คิดแบบนี้ แล๎วต๎องใช๎
ระบบ On Line บ๎าง ใช๎ระบบ IT บ๎างอะไรบ๎าง อิเล็กทรอนิกส์ มาทํายังไงจะได๎เร็วขึ้น   

ถาม : ทํานนายกฯ อีกเรื่องหนึ่งที่ต๎องอาศัยระยะเวลา และแนํนอนวําต๎องอาศัยความเข๎าใจด๎วย คือการ
เลือกตั้ งคํะ เราก็มีความหวังวําจะเกิดการเลือกตั้ งในอนาคตอันใกล๎นี้  หลาย ๆ คนก็มักจะพูดวํา 
“ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง” ประเทศไทยพร๎อมหรือไมํที่จะเป็น“ประเทศประชาธิปไตยที่สมบูรณ์” จะ
เกิดข้ึนหลังการเลือกตั้ง หรือไมํ คะ ทํานนายกคะ 

นรม. : ถ๎าถามผม ผมก็อยากให๎เกิด ไมํมีใครไมํอยากให๎เกิด ผมคิดวําเราฝืนประชาธิปไตยโลกไมํได๎ แล๎วทุกคน
ทราบดีอยูํแล๎ววําผมเข๎ามาตรงนี้เพราะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ๎าง แล๎วถ๎าเราไมํเข๎ามาทํา จะเกิดอะไรขึ้น แล๎ว
อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นอีก ทุกคนต๎องกลับมาย๎อนดูตรงนี้ ด๎วยเหตุด๎ว ยผล ไมํวํามองกันเรื่องอํานาจ  
เรื่องผลประโยชน์อะไรกับผมอยํางนั้น ไมํได๎ ถ๎าไมํเดือดร๎อนผมไมํเข๎ามาให๎เสียไปหรอก ผมทําในสิ่งที่ดีกวํา ผิด
หลักการประชาธิปไตย แตํเป็นการสร๎างประชาธิปไตยใหมํขึ้นมาให๎เป็นสากล ทุกคนมองวําต๎องเลือกตั้ง แล๎วถึง
จะเป็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย แล๎วผมถามที่ผํานมาประชาธิปไตยไหม ที่บ๎านเมืองวุํนวายมีปัญหามา
ทั้งหมด ผมต๎องเข๎ามาแก๎นี่ รัฐบาลอะไรทําไว๎ แล๎วผมมาทําแก๎หรือเปลํา นี่ดูตรงนี้ แล๎วมาบอกแก๎ให๎เสร็จ แก๎
เร็ว ๆ แก๎แล๎วไป แก๎แล๎วเลือกตั้งใหมํ ผมถามวํา ผมก็ยินยอมอยูํแล๎ว ผมไมํได๎ฝืนเลย จะเลื อกตาม Road 
Map ของผม ถ๎าผมเห็นแกํตัวเองหรือ เห็นแกํอํานาจหรือ ผมก็ไมํให๎ ผมก็อยูํของผมไปอยํางนี้ ใครจะกดดันผม
ก็อยูํอยํางนี้ เพราะผมทําเพ่ือประเทศผม เพ่ือนไทยทุกคน วันนี้ก็เรํงให๎ผมทําให๎เสร็จเร็ว ๆ ไปซะที วันนี้
บ๎านเมืองสงบเรียบร๎อยก็จริง วันนี้มีการตํอต๎าน มีความขัดแย๎งกันมากอยูํ พร๎อมจะกลับมาที่เดิมทุกอยําง ผม
ถึงบอกวํา อยํามองการเลือกตั้งอยํางเดียว แตํไมํใชํผมไปขัดแย๎งการเลือกตั้ง เลือกได๎ก็เลือก ผมให๎แล๎ว ไมํมี
การทําประชามติ ก็ทําไมํได๎ พอไมํได๎ขึ้นมาให๎ผมลาออก ผมให๎ทุกอยํางแล๎ว แตํทํานไมํให๎ผมเลย อยํางนี้ไมํ ได๎ 
เพราะผมเข๎ามาทําขนาดนี้แล๎ว 

  เพราะฉะนั้นให๎คิดวําเนื้อแท๎ประชาธิปไตยมีอะไรบ๎าง 1) ต๎องมีการเคารพเหตุผลคนอ่ืนเขา
บ๎าง มากกวําบุคคล อันที่ 2) คือต๎องรู๎จักการประนีประนอมเคารพกฎหมาย การมีระเบียบวินัยสังคม ความ
รับผิดชอบต๎องมี  

จะเป็นเลือกตั้ง ประชาธิปไตย เป็นการเมืองวําไป ผมไมํไปยุํง แตํขอให๎เป็นการเมืองที่สุจริต มี
ธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ ขอแคํนี้ให๎ผมได๎ไหม ถ๎าให๎ผมได๎ ให๎รู๎วําผมให๎อะไรไปแล๎ว ให๎ทําประชามติ 
ให๎รัฐธรรมนูญ อาจจะมีเข๎มงวดบ๎าง ในระยะ 5 ปี ยังให๎ไมํได๎เลย แล๎วอยํางนี้จะไปยังไง ต๎องการอะไร ต๎องการ
ให๎ดีขึ้น ถ๎าเหมือนเดิม ไมํมีบทลงโทษ ไมํมีบทเข๎มงวด กลับที่เกํา ก็ขอแคํ 5 ปี แคํนี้ แล๎วทํานจะทําอะไรขอ
ทํานไป ผมคิดวํา 5 ปีนี่จะทําให๎ทุกอยํางดีขึ้นมาก ถ๎าทุกคนรํวมมือ แล๎วผมก็หวังให๎มีการเลือกตั้ง มีการทํา
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ประชามติ ตําง ๆ ไมํได๎บังคับใคร ใช๎ความคิด คิด มีเหตุมีผล ด๎วยหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต๎อง แล๎วจะหา
เจอวําที่ผมทํามาคืออะไร ไมํใชํมามองวําผมมายังไง แล๎วผมควรจะไปได๎แล๎ว แล๎วผมทําอะไรทุกวันอยูํ ผม
แก๎ปัญหาให๎เขาทั้งนั้นเลย ไมํใชํปัญหาของผม ผมไมํได๎ทําไว๎ เพ่ือเขาในวันหน๎า เพ่ือลูกหลานของเราในอนาคต
นั่นคือสําคญั 

ถาม : คํะ วันนี้กราบขอบพระคุณนะคะทํานนายกรัฐมนตรี และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติคํะ 

นรม. : สวัสดีครับ. สวัสดีนะครับ 

ถาม : คุณผู๎ชมคะ หลากหลายภารกิจที่ตอนนี้รัฐบาลและ คสช. กําลังดําเนินการอยูํนะคะ เยอะแยะมากมาย 
แตํวําคงจะต๎องอาศัยความรํวมมือจากพ่ีน๎องประชาชนในการที่จะชํวยกันนะคะสร๎างประเทศไทยให๎มีความ
มั่นคง มั่งคั่ง แล๎วก็ยั่งยืนให๎ได๎ เรามองกันไปไกลถึงอนาคตนั้นไมํใชํเพื่อใคร แตํวําเพ่ือลูกหลานของเราเองนะคะ 
และทั้งหมดนี้ก็คือรายการคืนความสุขให๎คนในชาติในวันนี้นะคะ ขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชม ดิฉัน 
และทํานนายกรัฐมนตรีลาไปพร๎อมกันตรงนี้เลยนะคะ สวัสดีคํะ  
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